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Mellan hägg och syren!

U

ttrycket ”mellan hägg och syren” syftar på den lika korta som underbara
del av året som börjar då häggen slår ut och slutar i samband med att
syrenen blommar. När detta nummer av Gastrokuriren landat i din
brevlåda är våren förhoppningsvis långt kommen och som den vän av gastroenterologin du är, vet du att doften av syren är ett omistligt tecken på att tiden för
årets Gastrodagar är inne. Så förhåller det sig i alla fall i Uppland, det landskap
där årets möte kommer äga rum och där tiden mellan hägg och syren enligt
tillgänglig statistik från SMHI inträffar just i slutet av maj1.
Likt trädgårdsmästaren som driver upp sitt blomsterland har den lokala organisationskommittén i Uppsala tagit fram ett fantastiskt program till årets möte
genom hårt och metodiskt arbete. En rimlig fråga att ställa sig är vad det är som
gör denna möda värd besväret. Personligen anser jag att det yttersta syftet med
Gastrodagarna är att förbättra vården för alla människor i vårt land som lider av
gastroenterologiska åkommor. God vård förutsätter en väl organiserad vårdapparat, god omvårdnad, kunnig personal och sist men inte minst aktiv forskning.
Gastrodagarna skall i detta perspektiv vara ett gödsel som får alla delar av denna
flora att växa. Ett viktigt näringstillskott i det svenska gastroenterologiska drivhuset
är Magtarmfonden som i år kommer att fördela en miljon kronor till projekt
som valts ut ur ett rekordstort antal ansökningar. Möjligheten att presentera
och diskutera egen och andras forskning, framför postrar och genom muntliga
föredrag, bidrar också till att utveckla oss som forskare och förbereda dem med
mindre omfattande erfarenhet för den internationella arenan. Som förebilder i
denna strävan finner vi i år tre hedersföreläsare på högsta internationella nivå som
kommer att utbilda oss i acute on chronic liver failure, monitorering av patienter
med inflammatorisk tarmsjukdom samt endoskopi vid pankreassjukdom. Listan
över betydelsen av Gastrodagarna för svensk gastroenterologi kan således göras
lång och skälen att bege sig till Uppsala i år är många.
Jag vill poängtera att jag inser att mitt perspektiv på klimatet kring Gastrodagarna är lokalt präglat och att Norrlands gastroenterologer sannolikt associerar
Gastrodagarna med tjällossning, vårfloder, renhornskonst eller något annat som
är obekant för mig som göteborgare. Jag ber om ursäkt för detta men vill icke
desto mindre avsluta med att hälsa er varmt välkomna till årets Gastrodagar
genom att citera Ulf Lundell:
”Du kommer tillbaka
Mellan Hägg och syren
År efter år
Mellan hägg och syren”

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/
klimat/fenologi-naturens-tidsmonster-1.5189
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Gediget program vid årets
Gastrodagar
Årets Gastrodagar i Uppsala gästas av internationella föreläsare som Rajiv Jalan,
Iris Dotan och Paul Fockens. Bredden på
programmet är stort och tar upp områden
som eosinofil esofagit, TIPS, onkologisk
endokrinologi samt hur kvalitetsregistren
kan hjälpa till att vässa IBD-vården. Till
gastrodagarna hör även nöjen. Torsdagsmiddagen på slottet kommer att ledas av
Sveriges fyndigaste man.

D

et är rörigt på sjukhusområdet vid
Akademiska sjukhuset. Fram till
2021 ska sjukhuset byggas om och
även tillföras ytterligare 58 000 kvadratmeter
för att bättre möta framtidens utmaningar.
Genom labyrinter och vindlande korridorer hittar jag till slut skylten till Sektionen för
gastroenterologi och hepatologi.
Här bedrivs en omfattande klinisk verksamhet tillsammans med forskning med
inriktning mot IBD- och leverforskning
samt en omfattande klinisk prövningsverksamhet.
Sektionen har åtta specialister anställda
samt för närvarande tre ST-läkare.
I ett konferensrum väntar sektionschefen Mari Thörn tillsammans med ett flertal
specialister som kommer att medverka på
Gastrodagarna och som även varit med i
organisationskommittén.
– Vi ser verkligen fram mot att välkomna
Sveriges gastroenterologer, endoskopipersonal, IBD sjuksköterskor, kolorektalkirurger
och andra gastrointresserade till Uppsala i
maj. Vi hoppas att det vetenskapliga program
som vi satt ihop tillsammans med styrelsen
för Svensk Gastroenterologisk Förening ska
kännas attraktivt och tilltala många. Detta är
ett tillfälle för den svenska gastroenterologin
att redovisa spännande forskningsresultat för
varandra i form av postrar och fria föredrag.
Hur selektera för TIPS?

Några utmärkande drag för den gastroenterologiska verksamheten vid Akademiska
sjukhuset är satsningarna på profilområdena
portal hypertension och TIPS (transjugulär
intrahepatisk porto systemisk shunt). Det
finns ett nära och välutvecklat samarbete
med den interventionella radiologiska enheten kring patienter med leversvikt och portal
hypertension såsom blödande varicer, ascitesproblematik och hepatorenalt syndrom.
gastrokuriren 2 · 2015

Akademiska sjukhuset- sektionen för Gastroeneterologi och Hepatologi.

– I detta samarbete utförs framför allt
TIPS, men även transjugulära leverbiopsier,
levervensstentningar, tryckmätningar i portacirkulationen, liksom lokal trombolys vid
levernära tromboser samt emboliseringar
av arteriovenösa aneurysm och kollateraler
relaterade till portal hypertension, säger Mari
Thörn.
Varje år behandlas ett fyrtiotal patienter
med komplikationer av portal hypertension
med TIPS. Behandlingsmetoden är en av
flera spännande programpunkter under
Gastrodagarna (onsdag 13.00).
– Vi kommer att prata om hur vi selekterar patienter, om indikationer och kontraindikationer. En av våra interventionister
kommer att medverka och förhoppningen
är att vi med inspelade fall ska kunna visa
principerna för TIPS och hur man praktiskt
går till väga, säger Fredrik Rorsman, överläkare och docent, samt hepatologiansvarig
vid sektionen.
Han kommer även att leda ett seminarium
om primär scleroserande cholangit, PSC,
och nyheter på området (torsdag 08.30).
Vid sektionen pågår ett kliniskt kvalitetsoch forskningsprojekt för att identifiera riskfaktorer och tidiga stadier av gallgångscancer.
Sväljsvårigheter

Ett inslag på Gastrodagarna är ett seminarium om eosinofil esofagit, eller allergisk mat-

strupe som det ibland kallas (onsdag 13.00).
Forskare uppskattar att cirka en procent
av befolkningen har sjukdomen.
– Intresset och kunskapen om sjukdomar
ökar, men fortfarande vet vi förhållandevis
lite om de bakomliggande mekanismerna.
Mer forskning behövs. För cirka ett och ett
halvt år sedan bildade vi en europeisk grupp,
EUREOS, som vill samla alla intresserade i
ett nätverk för att utveckla riktlinjer kring
diagnostik, utredning och behandling, säger
Marie Carlson, överläkare och adjungerad
professor.
Sjukdomen drabbar framförallt män
mellan 20-40 år. Symtomen är sväljsvårigheter som förvärras. I värsta fall kan mat
fastna. Andra besvär är exempelvis hicka eller
kräkningar, då främst hos barn.
– För att en person ska kunna diagnosticeras med sjukdomen måste det också finnas
ett förhöjt antal eosinofila celler i matstrupens slemhinnor. Det finns sannolikt en
koppling till någon form av allergi, men vi
behöver mer kunskap, säger Marie Carlson.
För att kunna veta om patienten har en
eosinofil esofagit krävs en gastroskopiundersökning och samtidigt ett vävnadsprov från
matstrupen.
– Med ökad kunskap om denna sjukdom
kan fler komma till diagnos och behandling. Under seminariet på Gastrodagarna
medverkar även specialister i allergologi
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samt öron-näsa-hals. I USA, där man har
kommit längst, har man etablerat multidisciplinära centra som arbetar runt patienten.
Sverige har en hel del kvar att lära, säger
Marie Carlson.
Kvalitetsregister för tarmsvikt

På Gastrodagarnas avslutande dag samlas
representanter för en nybildad nätverksgrupp
för tarmsvikt vid ett morgonmöte (fredag
07.45).
– I Danmark finns centra för patienter
med tarmsvikt. Men i Sverige är verksamheten splittrad och det är ingen som riktigt
håller ihop trådarna. Tanken med den nya
nätverksgruppen är att knyta samman magtarmverksamheter med specifikt intresse för
nutrition. Vi har bjudit in flera sjukhus och
vår förhoppning är att vi ska etablera ett webbaserat kvalitetsregister för patienter med
tarmsvikt, säger Per Hellström, överläkare
och professor i gastroenterologi.
Nya behandlingsmetoder ställer också nya
krav på prioriteringar. Patienter som drabbats av korttarmssyndrom kan i dag behandlas med ett särläkemedel (med den aktiva
substansen teduglutid). Precis som många
andra särläkemedel är behandlingskostnaden dyr och kan uppgå till ett par miljoner
kronor per år och patient. Hittills har en
patient i Sverige fått behandlingen.
Behandlingsstudier visar att patienter kan
halvera den parenterala nutritionen med
hälften efter cirka 12 månader. För många
innebär det stora vinster, inte minst i form
av ökad livskvalitet.
– Det är en ny behandlingsprincip som
vi måste hantera på ett klokt sätt. Innan vi
kan sätta in behandling behöver vi först öka
kunskapen om hur vi på bästa sätt ska ta
hand om den här patientgruppen och hur
vi kan stödja patienter till ett egenansvar
när det gäller tarmrehabilitering, säger Per
Hellström.
Vid sidan av mötet för den nybildade nätverksgruppen, äger även ett seminarium rum
om ”kort tarm- komplikationer och behandling” (måndag 13.00).
Per Hellström kommer även att leda ett
seminarium om fekal mikrobiotisk transplantation (torsdag 08.30). En behandling
som innebär att man ger en infusion med
avföring från en frisk donator till en sjuk
patients tarm.
Fler och fler sjukdomar förknippas med en
avvikande diversitet i olika bakteriestammar
i tarmen.
– En patientgrupp som står i fokus för
behandling med fekal transplantation är
4

de som återkommande drabbas av Clostridium difficile infektioner. Studier har visat
att behandlingseffekten är cirka 92 procent.
Det slår vilket antibiotikum som helst. Nu
behöver vi hitta vägar att göra behandlingen
enklare och mer tillgänglig, säger Per Hellström.
Internationella föreläsare

Programmet präglas som vanligt även av
internationella föreläsare. Professor Rajiv
Jalan, professor i hepatologi, är verksam vid
Institute for Liver and Digestive Health,
Royal Free Hospital, i London. Han håller
årets Ulrika Bromée högtidsföreläsning och
ska prata om aktuell forskning för behandling av leversvikt (onsdag 11.00).
Årets Bengt Ihre-hedersföreläsning hålls av
den israeliska forskaren, professor Iris Dotan.
Hon är chef för IBD-centret vid Tel Aviv
Sourasky medical Center.
– Det är en karismatisk föreläsare och
expert på inflammatoriska tarmsjukdomar.
Hon kommer att hålla en state of the artföreläsning om hur vi ska monitorera och
kontrollera dessa patienter samt vilka biomarkörer vi kan använda i den kliniska vardagen, dels de gamla klassikerna, dels de nya
som används alltmer, säger Marie Carlson.
På den avslutande dagen håller Paul Fockens årets Bárány-hedersföreläsning (fredag
11.00). Han är professor i gastroenterologi
och hepatologi vid universitetet i Amsterdam
samt professor och ordförande för avdelningen för gastroenterologi och hepatologi
vid Academic Medical Center.
Paul Fockens är även styrelseledamot i
ESGE, European Society of Gastrointestinal Endoscopy.
– Han kommer att prata om användningen
av ny endoskopiteknik för att undersöka
gallvägarna och bukspottkörtelgångarna. I
dag är det framförallt kirurgerna som utför
ingreppet, men fler och fler gastroenterologer börjar använda tekniken, säger Michael
Wagner, överläkare och medicinskt ledningsansvarig för endoskopiverksamheten.
På fredag förmiddagen är han moderator
för ett seminarium om endoskopisk behandling av förträngningar i mag-tarmkanalen
(fredag 10.00). Och som en avslutande del
håller Michael Wagner och Anders Edebo
även i ett endoskopi-quiz med mentometrar
(fredag 14.00).
Kvalitet med kvalitetsregister

Den avslutande och sista delen av programmet under Gastrodagarna kommer
även att ta upp användningen av kvalitets-

register och hur de ska användas för att vässa
IBD-vården.
– Vi har i dag flera olika register. Frågan är
hur vi bättre kan samverka för att höja kvaliteten och utveckla IBD-vården för patienterna. Jag hoppas på ett stort deltagande och
att många deltar i diskussionen, säger Marie
Carlson.
Gastrodagarna innehåller vid sidan av det
vetenskapliga programmet, föreläsningar, fria
föredrag och postervandringar, även nöje. På
onsdagskvällen är det välkomstmingel och på
torsdag middag på Uppsala slott i rikssalen.
Middagen kommer att ledas av en av Sveriges
roligaste män. Vem det är?
– Det vill vi inte säga, det får bli en spännande överraskning, säger Mari Thörn

Eva Nordin

Fakta
Sektionen för gastroenterologi och hepatologi har åtta specialister anställda, alla med
bred förankring inom forskningen via Uppsala Universitet.
Flera har uppdrag i nationella specialitetsföreningar som SILK, SOIBD, Swibreg och SGF.
Sektionen har tillgång till ett tiotal vårdplatser vid den specialmedicinska vårdavdelningen (mag-tarm och njuravdelning 30C).
Dessutom finns det en välutrustad skopimottagning samt en mag-tarmmottagning med
en särskild enhet för kliniska prövningar.
Här finns även en särskild mottagning för
utredning och kontroll av patienter som står
inför eller har genomgått levertransplantation.
Sektionens endoskopienhet ligger organisatoriskt under kirurgkliniken där personalen
är anställd. Varje år genomförs cirka 2 400
skopier och nästan lika många läkarbesök.
Vidare ansvarar sektionen för cirka 3 000 vårdagar per år för gastroenterologiska patienter, samt ytterligare cirka 500 till 1 000 internmedicinska patienter inom slutenvården.
Cirka 150 kapselkameraundersökningar och
ett knappt hundratal dubbelballongendoskopier genomförs även varje år. Sektionen
tar emot cirka 4000 remisser per år. Det finns
även ett omfattande undervisningsuppdrag
som gör att minst en läkare måste vara avsatt för undervisning av läkarstudenter varje
vecka under terminerna.
Cirka 90 läkarstudenter passerar sektionen
varje termin tillsammans med utländska
gäststudenter.
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Portal hypertension
- TIPS som behandlingsalternativ
I samband med Gastrodagarna arrangeras
en postgraduate-kurs om portal hypertension. Föreläsningar varvas med fallbeskrivningar och diskussioner kring kliniska aspekter. Med mentometrar får deltagarna ta ställning till kluriga frågor och
fall.

R

eza Sheikhi är ST-läkare på sektionen
för gastroenterologi och hepatologi
vid Akademiska sjukhuset. Efter
några år som AT-läkare på mindre sjukhus i
Norrland, sökte han sig till universitetssjukhuset i Uppsala för sin specialisttjänstgöring.
– Det var både utvecklande och lärorikt att
arbeta på ett mindre sjukhus, jag fick ta ett
stort ansvar och jag fick även en omfattande
praktisk träning. Det är en bra bakgrund att
ha med sig nu när jag är på ett större sjukhus.
Jag har alltid varit intresserad av forskning
och nu får jag möjlighet till det, säger Reza
Sheikhi.
Han kom till Sverige 1987 och bestämde
sig redan efter gymnasiet att satsa på forskning och en läkarkarriär. Han läste medicin
i Sankt Petersburg och återvände till Sverige
efter sex års studier.

– Nu har jag skissat på min forskarplan
och jag hoppas kunna komma igång snart.
Mitt stora intresse är levern. Det finns många
sjukdomar som är kopplade till levern och
det finns ett stort behov av fortsatt forskning
för att få svar på viktiga frågor.
Reza Sheikhis kommande forskningsområde är leverencefalopati, en allvarlig komplikation till levercirrhos.
– På sektionen för gastroenterologi och
hepatologi har vi ett nära samarbete med
radiologer och kirurger kring patienter i
behov av TIPS, transjugulär intrahepatisk
porto systemisk shunt. Akademiska sjukhuset är framstående på området och min
förhoppning med den forskning jag vill
bedriva är att vi ska bli bättre på att identifiera patienter som lämpar sig för TIPS,
och att förebygga komplikationer. Efter
ingreppet kan patienter exempelvis drabbas
av kognitiv svikt och även leverencefalopati,
säger Reza Sheikhi.
På postgraduate-kursen innan Gastrodagarna kommer Reza Sheikhi tillsammans med
kollegor att hålla i några fallpresentationer
där deltagarna får möjlighet att ta ställning

Reza Sheikhi

till frågor och påståenden med hjälp av mentometrar.
– Postgraduate-kursen kommer att handla
om portal hypertension, patofysiologin och
belysa dess komplikationer. Vi kommer även
att diskutera TIPS som är ett av behandlingsalternativen, säger Reza Sheikhi.
Eva Nordin

Kostnadsfria

instruktionsfilmer
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SVENSKA

SVENSKA

Gastrodagarna
2015
Gastrodagarna 2015
UPPSALA 27-29 MAJ

UPPSALA 27-29 MAJ
Program
Program onsdag
onsdag 27/5
27 maj
Program onsdag 27 maj

Stora salen

Sal B

Stora salen

Sal C

Sal B

10.45 -11.00

Sal C

Välkommen till Gastrodagarna (Stora salen)

10.45 -11.00

Välkommen till Gastrodagarna (Stora salen)

11.00 -12.00

Högtidsföreläsning Ulrika Bromée (Stora salen)

11.00 -12.00

Högtidsföreläsning Ulrika Bromée (Stora salen)
”Acute on chronic liver failure:
”Acute on chronic liver failure:
A
clinically
and
pathophysiologically
distinct
entity”
A clinically and
pathophysiologically
distinct
entity”

Prof
Rajiv
Jalan
Prof
Rajiv
Jalan

12.00
-13.00
12.00
-13.00
13.00
-13.45
13.00
-13.45

Lunch
Lunch
Korttarm
tarm – komplikationer
komplikationer och
Kort
och
behandling
behandling
Moderator:
Moderator:
Helgi Birgisson,
Birgisson, Uppsala
Helgi
Uppsala
Föreläsare:
Föreläsare:
Palle Bekker
Bekker Jeppesen,
Jeppesen, Köpenhamn
Palle
Köpenhamn
Gustaf Herlenius, Göteborg

Eosinofil
esofagit/enterit
Eosinofil
esofagit/enterit
Moderator/Föreläsare:
Moderator/Föreläsare:
Marie
Carlson
Uppsala
Marie
Carlson
Uppsala
Föreläsare:
Föreläsare:
Christer
Jansson,
Uppsala
Christer
Jansson,
Uppsala
Mogens
Bove,
Göteborg
Mogens
Bove,
Göteborg

Portal
hypertension
Portal
hypertension
Vilken
roll har
När ska
vi ska
ta vi ta
Vilken
rollHVPG.
har HVPG.
När
ställning
till TIPS
ställning
till TIPS
Moderator/Föreläsare:
Moderator/Föreläsare:
Fredrik
Rorsman,
Uppsala
Fredrik
Rorsman,
Uppsala
Rickard
Nyman,
Uppsala
Rickard Nyman, Uppsala

Gustaf Herlenius, Göteborg
13.45 -14.30

Postervandring/sessions

13.45 -14.30

14.30-15.15

14.30-15.15

Postervandring/sessions

Anala komplikationer till Crohn’s

Anala
komplikationer till Crohn’s
sjukdom
sjukdom
Moderator:
Moderator:
Jonas Bengtsson, Göteborg
Jonas
Bengtsson, Göteborg
Föreläsare:
Wilhelm Graf, Uppsala
Föreläsare:
Anders Rönnblom,
Uppsala
Wilhelm
Graf, Uppsala
Anders Rönnblom, Uppsala

Forum GIMIICum
GIMIICum
– Forum
Bench to
bedside
– Bench and
to bedside
Genomics
proteomics in IBD

Endokrina tumörer i magEndokrina
tarmkanalen,
entumörer
översikt i mag-

tarmkanalen, en översikt
Moderator:
Genomics and proteomics in IBD Mari Moderator:
Moderatorer:
Thörn, Uppsala
från
seniorkursen
Moderatorer:
Mari
Föreläsare:Thörn, Uppsala
från seniorkursen
Föreläsare:
Staffan
Welin, Uppsala
Föreläsare:
Ass
Prof Mauro D’Amato, KI
Föreläsare:
Staffan Welin, Uppsala
Ass
Prof
Jochen
Schwenk,
Human
Ass
Prof
Mauro
D’Amato,
KI
Protein
Atlas,
SciLife
Ass Prof Jochen Schwenk, Human
Protein Atlas, SciLife

15.15 -15.45

Kaffe och utställning

15.15 -15.45

Kaffe och utställning

15.45 -16.30

15.45 -16.30

16.30-17.30

16.30-17.30
17.30
17.30

6

Satellitsymposium – Shire (Sal B)
Årsmöte SGF

Årsmöte SGF

Satellitsymposium – Shire (Sal B)

Årsmöte FSGS

Årsmöte SEGP

Årsmöte FSGS UKK från kl 17.30
Välkomstmingel

Årsmöte SEGP

Välkomstmingel UKK från kl 17.30
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Program
28/5
Program torsdag
torsdag 28
maj
Stora salen

Sal B

07.30 - 08.15
08.30 - 09.30

Satellitsymposium – AbbVie (Sal C)
Fria föredrag

Fekal microbiotisk transplantation
FMT

Moderatorer:
Marie Carlson, Uppsala
Björn Lindkvist, Göteborg

Moderator:
Per Hellström, Uppsala
Föreläsare:
Peter Benno, Stockholm
Torbjörn Norén, Örebro
Robert Jan Brummer, Örebro

09.30 -10.00
10.00 -10.45

PSC – vad nytt
Moderator/Föreläsare:
Annika Bergquist, Stockholm
Karouk Said, Stockholm
Fredrik Rorsman, Uppsala

Kaffe och utställning
IBD-nya läkemedel. Hur verkar de
och hur ska vi använda dem
Moderator:
Mari Thörn, Uppsala

SCREESCO
– Screening of Swedish Colons.
Svenska colon screeningen
– första årets erfarenheter
Moderator:
Gabriele Wurm-Johansson, Lund

Föreläsare:
Ola Winquist, Stockholm
Jonas Halfvarson, Örebro

11.00 -12.00

Sal C

Föreläsare:
Rolf Hultcrantz, Stockholm
Eva Berglund, Stockholm
Jessica Filipsson, Stockholm
Johannes Blom Stockholm

Anal inkontinens-utredning och
behandling. Vilken roll har Biofeedback
Moderator:
Helene Siilin, Uppsala
Föreläsare:
Ann-Chatrin Sonesson, Uppsala
Birgitta Lindberg, Uppsala

Hedersföreläsning Bengt Ihre (Stora salen)
”State of the art monitoring of patients with inflammatory bowel disease”
Prof Iris Dotan

12.00 -13.00
13.00 -13.45

Lunch (inkl ST lunch med case samt årsmöte SYG)
Leverencephalopathi diagnostik
och behandling
Moderator:
Stergios Kechagias, Linköping
Föreläsare:
F Schiodt, Köpenhamn
Staffan Wahlin, Stockholm

Moderator:
Ingrid Karström, Malmö

Ovanliga diagnoser som orsak till
mag-tarmproblem
Moderator/föreläsare:
Anders Rönnblom, Uppsala
Föreläsare: Jonas Wixner, Umeå

Föreläsare: Stefan Spinnell, Luleå
Ruth Svedlund, Gävle

13.45 -14.15

Postervandring/sessions

14.15 -15.00

Mag-tarmfonden (Stora salen)

15.00 -15.30

Kaffe och utställning

15.30 -16.15

Satellitsymposium – Takeda (Sal B)

19.00
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Skoperande sjuksköterskor – en
kartläggning,
Praktisk omvårdnad vid endoskopi

Gastromiddagen – Uppsala slott
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Program
29/5
Program fredag
fredag 29
maj
Stora salen

Sal B

07.45 - 08.15

Sal C

Nätverksgruppen för tarmsvikt (K3/K4)
Bosaeus, Hellström

08.30 - 09.30

Fria föredrag

Vad nytt på IBS fronten?
Aktuellt läge.

Moderatorer:
Stergios Kechagias, Linköping
Björn Lindkvist, Göteborg

Moderator:
Bodil Ohlsson, Malmö
Tandem talk:

Hur vet vi att vi har kompetenta
sjuksköterskor? Presentation av
den nya kompetensbeskrivningen
för sjuksköterskor inom gastroenterologi.

Magnus Simrén, Göteborg
Hans Törnblom, Göteborg

Moderator:
Ann Tornberg, Lund
Föreläsare:
Marie Andersson, Borås
Susanna Jäghult, Stockholm

09.30 -10.00
10.00 -10.45

Kaffe och utställning
Endoskopisk behandling av
strikturer i mag-tarmkanalen

Den komplicerade buksmärtepatienten

Moderator:
Michael Wagner, Uppsala

Moderator:
Björn Lindkvist, Göteborg

Föreläsare:
Erik Johnsson, Göteborg
Ervin Toth, Malmö

Föreläsare:
Matts Olovsson, Uppsala
Hans Törnblom, Göteborg

11.00 -12.00

Alkoholhepatit
Moderator:
Fredrik Rorsman, Uppsala
Föreläsare:
Inga-Lill Friis Liby, Göteborg

Hedersföreläsning Bárány (Stora salen)
”Pancreatic endoscopy 2015”
Prof Paul Fockens

12.00 -13.00
13.00 -13.45

Lunch
World Digestive Health Day
session, Barrett’s esofagus
Screening and surveillance,
Endoskopisk och kirurgisk
behandling

Hepatit-C behandling nya farmaka.
Vad behöver en gastroenterolog
veta?

Hur använder vi kvalitetsregister
och andra beslutsunderlag för att
vässa IBD-vården?

Moderator:
Per Sangfelt, Uppsala

Moderatorer:
Björn Lindkvist, Göteborg
Urban Arnelo, Stockholm

Föreläsare:
Soo Aleman, Stockholm

Moderatorer:
Marie Carlson, Uppsala
Mari Thörn, Uppsala

Föreläsare:
Hanns-Ulrich Marschall, Göteborg
Magnus Nilsson, Stockholm
Francisco Silva, Stockholm

Föreläsare:
Pär Myrelid, Linköping
Susanna Jäghult, Stockholm
Olof Grip, Lund
Hans Strid, Göteborg

14.00 -14.45

Endoskopi-quiz med mentometer (Stora salen)
Michael Wagner och Anders Edebo

14.45 -15.00

Avslutande ord – Ordförande SGF (Stora salen)
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Muntliga föredrag

ABSTRACT GASTRODAGARNA

Abstracts Gastrodagarna

Funktionella mag-tarmsjukdomar
MP-01

01

Gastrointestinala symtom hos kvinnor med endometrios
B. Ohlsson 1,*, M. Ek 1, B. Roth 1, M. Bengtsson 2, P. Ekström 3,
L. Valentin 3

registrerades med en Visual Analogue Scale for Irritable Bowel Sy
drome (VAS-IBS), och socioekonomisk och medicinsk historia registrerades med ett kliniskt frågeformulär. Data jämfördes med en
kontrollgrupp från den generella populationen.
Resultat

Internmedicinska kliniken, Institutionen för kliniska vetenskaper,
Lunds Universitet, 2Malmö Högskola, 3Gynekologiska kliniken, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet, Malmö, Sverige

1

Bakgrund

Kvinnor med endometrios upplever ofta symptom från magtarmkanalen. Analoger till gonadotropin-releasing hormone (GnRH)
används för att behandla endometrios, men en del patienter utvecklar gastrointestinal dysmotilitet efteråt. Syftet med studien var
att undersöka gastrointestinala symtom bland patienter med endometrios och att undersöka ifall symtomen var associerade med
menstruation, lokalisation av endometrioslesionerna, eller behandling med opioider eller GnRH analoger, samt om hormonell behandling påverkar symtomen.
Metod

Alla patienter med diagnosen endometrios vid Gynekologiska kliniken inviterades att delta i studien. Gastrointestinala symtom¨
10

Totalt, 109 patienter och 65 kontroller undersöktes. Patienter med
endometrios upplevde signifikant mer buksmärta (p = 0.001), förstoppning (p = 0.009) och uppsvälldhet och gaser (p = 0.000), psykologiskt sämre välbefinnande (p = 0.005), mer påverkan i det dagliga livet av tarmsymtomen (p = 0.001), mer tenesmer (p = 0.010)
och mer känsla av ofullständig tömning (p = 0.050), jämfört med
kontrollerna. Symtomen visade ingen association med menstruation eller lokalisation av endometrioslesionerna, utom ett ökat illamående och kräkningar (p = 0.010) hos patienter med lesioner
nära tarmen.
Hälften av patienterna kunde differentiera mellan buksmärta
orsakad av endometrios och från magtarmkanalen. De patienterna
som använde opioider upplevde värre symtom än de patienter som
inte använde opioider, och patienter med pågående eller föregående
behandling med GnRH analoger hade mer buksmärtor än resten
av patienterna (p = 0.024). Behandling med antingen kombinerade
p-piller eller progesterone mot endometrios visade ingen effekt på
gastrointestinala symtoms när patienterna följdes prospektivt.
gastrokuriren 2 · 2015
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Slutsats

Majoriteten av endometriospatienterna upplevde allvarligare
gastrointestinala symtom än kontrollerna. Låg association mellan symptom och lesionernas lokalisation indikerar att det finns
en comorbiditet mellan endometrios och IBS, och att det inte är
endometrios i sig själv som ger magtarmsymtomen. Behandling
med opioider eller GnRH analoger är associerade med förvärrade
gastrointestinala symtom.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
MP-02

02

subgrupp av betydelse för hur man svarade på kostbehandlingen.
Patienter som ej hade förstoppning eller diarré (nonC-nonD) svarade bäst på de traditionella kostråden.
Slutsats

Kostbehandling förbättrar IBS-symtomen utan någon klar skillnad
mellan en kost med låg halt FODMAPS och traditionella kostråd
vid IBS. En kombination av FODMAPs och traditionella kostråd
bör studeras för framtida kostrådgivning vid IBS.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden

Inflammatoriska
tarmsjukdomar

En randomiserad, kontrollerad studie för att jämföra en kost med
låg halt FODMAPs med traditionella kostråd hos patienter med
IBS.
S. Störsrud 1,*, L. Böhn 1, T. Liljebo 2, L. Collin 3, P. Lindfors 4,
H. Törnblom 1, M. Simrén 1

MP-03

03

Institutionen för medicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska Akademin, Mag-tarmlab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg,
2
Karolinska sjukhuset, 3Mag-tarmmottagningen, Aleris Specialistvård
Sabbatsberg, Stockholm, 4Avdelningen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, Sverige

Aktiv farmakologisk behandling kan påverka sjukdomsförloppet av
Crohns sjukdom under de första 5 åren efter diagnos (ICURE)

Bakgrund

Medicinkliniken Falun-Ludvika, Falu lasarett, Falun, 2Institutionen för de medicinska vetenskaperna, 3Institutionen för de kirurgiska
vetenskaperna, Akademiska sjukhuset, Uppsala, 4Medicinkliniken,
Mälarsjukhuset, Eskilstuna, Sverige, 5Medicinkliniken, Sjukhuset i
Mariehamn, Mariehamn, Finland

1

En kost med minskad mängd fermenterbara kolhydrater (Fermentable Oligo-, Di-, Monosaccharides And Polyols; FODMAPs) har
visat sig vara effektiv i behandlingen av IBS. Det är dock oklart om
FODMAPs-dieten ger en bättre symtomlindring än traditionella
kostråd hos patienter med IBS.

D. Sjöberg 1,*, M. Thörn 2, U. Karlbom 3, H. Tanghöj 4, T. Holmström
5
, A. Rönnblom2
1

Bakgrund
Metod

Vi randomiserade 75 vuxna patienter med IBS till att följa en av två
olika dieter under fyra veckor: en låg-FODMAP-kost (n=38) eller
traditionella IBS-kostråd (n=37). Symtomsvårighet mättes med
IBS Severity Scoring System (IBS-SSS) och patienter genomförde
en 4-dagars kostregistrering innan och under kostinterventionen
för att studera följsamhet till dieten.
Resultat

Totalt 67 patienter genomförde kostinterventionen (33 låg-FODMAP-kost, 34 traditionell IBS-kost). IBS-symtomen förbättrades
i båda grupperna under interventionen (låg-FODMAPs: 324±69
vs.246±127; p<0.0001; traditionell IBS-kost: 302±61 vs. 236±78;
p<0.0001), utan någon skillnad mellan grupperna (p=0.62). Nitton
patienter (50%) i låg-FODMAPs-gruppen svarade på kostbehandlingen (minskning i IBS-SSS ≥50 vid slutet av behandlingsperioden jämfört med baseline) och 17 patienter (46%) i gruppen som
fick traditionella IBS-kostråd (p=0.72). Kostregistreringarna visade
god följsamhet till kostråden. Patienterna i låg-FODMAP-gruppen minskade sitt dagliga intag av FODMAPs (16.6g±10.3 vs.
3.8g±3.3;p<0.0001) och patienterna i gruppen som fick traditionella kostråd ökade antalet måltider per dag (5.5±1.1 vs. 6.0±0.9;
p=0.006). Ett redan lågt intag av FODMAPs vid baseline, kvinnligt kön och hög ålder var prediktorer för att svara på låg-FODMAP-kosten. I gruppen som fick traditionella kostråd var IBS
gastrokuriren 2 · 2015

En av de frågor som debatterats mest under de senaste åren, är
om läkemedel kan påverka sjukdomsförloppet av Crohns sjukdom
(CD). Vi har nyligen visat att bland 264 nydiagnosticerade fall av
CD som fått sin diagnos 2005-2009 så kunde sjukdomsförloppet
mätt som behov av tarmresektion under det första sjukdomsåret
inte påverkas trots frekvent användning av antimetaboliter och
antiTNFbehandling1. Förloppet var påfallande likt det som i den
”prebiologiska eran” noterades i den metodologiskt snarlika norska
IBSEN-studien med CD-diagnoser ställda 1990-19932. Vi ville nu
undersöka om det fortsatta operationsbehovet (12,5% under första
sjukdomsåret i ICURE och 13,6% i IBSEN) kunde påverkas av
den behandling vi idag ger.
Metod

Samtliga journaler granskades i samband med femårsuppföljningen. Patienter som flyttat från regionen kontaktades med brev och
tillfrågades om kirurgi och läkemedelsbehandling. Journalkopior
rekvirerades. Data från Uppsala, Dalarna och Åland har sammanställts.
Resultat

Inom fem år efter diagnos hade 39 av de 240 patienterna med
CD (16%) opererats med tarmresektion. Av dessa var det endast 6
patienter (2,5%) som opererades efter det första året. 61% hade fått
behandling med antimetaboliter och/eller anti-TNF. 6,3% hade avli11
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dit varav en patient relaterat till höga stomiflöden och efterföljande
komplikationer och övriga till icke CD-relaterade orsaker.

Bakgrund

Farmakologisk behandling av ulcerös kolit (UC) är traditionellt
uppdelad i behandling av aktiv sjukdom och behandling för att
bibehålla remission. Riktad terapi för patienter med ökad risk för
ett återfall, baserat på biomarkörer, har föreslagits.
Syftet med denna studie var att utvärdera om dosjustering av pågående behandling med ett 5-ASA preparat, baserat på monitorering
med fekalt kalprotektin (FC), kan bidra till att bibehålla remission
hos patienter med UC.
Metod

Slutsats

Andelen CD-patienter som är i behov av tarmresektion inom en
femårsperiod var endast 16% i vårt material, vilket kan jämföras
med nyligen presenterad metaanalys där operationsrisken för CD
diagnosticerad 2000-2011 var 24% efter 5 år3 och i IBSEN-studien 28%. Orsaken till att sjukdomsförloppet av CD är svårt att
påverka under det första sjukdomsåret beror på att tarmen vid diagnostillfället ofta är irreversibelt skadad. Däremot är operationsfrekvensen år 2-5 låg. Detta talar för att en aktiv farmakoterapi bör
bedrivas i syfte att motverka tarmskador.
Referenser

1.

2.
3.

Sjoberg D, et al. Incidence and clinical course of Crohn’s disease during the first year - Results from the IBD Cohort of
the Uppsala Region (ICURE) of Sweden 2005-2009. J Crohns
Colitis. 2014;8:215-22.
Solberg IC, et al. Clinical course in Crohn’s disease: results of
a Norwegian population-based ten-year follow-up study. Clin
Gastroenterol Hepatol. 2007;5:1430-8.
Frolkis AD, et al. Risk of surgery for inflammatory bowel diseases has decreased over time: a systematic review and meta-analysis of population-based studies. Gastroenterology.
2013;145:996-1006.

Jävsituation

Inga tillkännagivanden
MP-04

04

Farmakologisk behandling baserad på monitorering av fekalt kalprotektin hos patienter med ulcerös kolit: En prospektiv, randomiserad, kontrollerad studie.
A. Lasson 1,*, L. Öhman 2, P.-O. Stotzer 3, S. Isaksson 2, O. Überbacher 4, K.-A. Ung 5, H. Strid 3

Medicinkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus , Borås, 2Institutionen
för biomedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, 3Medicinkliniken, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg, 4Medicinkliniken,
Hallands Sjukhus, Varberg, 5Medicinkliniken, Sahlgrenska Sjukhuset,
Mölndal, Sverige
1

12

I denna öppna, prospektiva, kontrollerade studie, evaluerades 91
patienter med UC i klinisk remission och med pågående behandling med oralt 5–ASA. Patienterna skickade ett avföringsprov för
analys av FC varje månad under 18 månader. En koncentration
av kalprotektin på 300 µg/g utgjorde gränsvärde för intervention,
vilket innebar en dosökning av aktuellt 5–ASA preparat. Denna
högre dos bibehölls tills FC värdet var <200 µg /g, men minst tre
månader. Det primära effektmåttet var antalet patienter som fått
återfall efter 18 månader. Sekundära effektmått var tid till återfall
och behovet av kortikosteroider.
Resultat

Till en interventionsgrupp och en kontrollgrupp randomiserades
51 resp 40 patienter. Arton (35,3%) av patienterna i den aktiva
interventionsgruppen drabbades av minst ett återfall, jämfört med
20 (50,0%) av de i kontrollgruppen (p = 0.23). Tiden till första
återfall var 14,2 ± 5,9 mot 12,1 ± 6,9 (medelvärde ± SD) månader i
de två grupperna (p = 0,13). Doshöjning på grund av ett FC-värde
över gränsvärdet genomfördes hos 28 (54,9 %) av patienterna i interventionsgruppen . I kontrollgruppen hade 28 patienter (70,0%)
minst ett FC värde >300 µg/g. Sammanlagt 8 (28,6%) respektive
16 (57,1%) av dessa patienter med ett FC >300 ug/g drabbades av
skov i interventions- respektive kontrollgruppen (p < 0,05).
Slutsats

I denna studie, den första interventionsstudie där behandling baserats på FC, fann vi ingen signifikant skillnad i återfallsfrekvens
mellan gruppen med riktad terapi baserad på FC nivåer och patienterna i kontrollgruppen. Däremot var återfallsfrekvensen lägre
bland de patienter som genomförde doshöjningen av 5-ASA på
grund av ett FC över interventionsgränsen (>300 µg/g) jämfört
med patienter i kontrollgruppen som hade ett FC värde >300 µg/g.
Således indikerar våra resultat att dosökning av oralt 5-ASA är ett
behandlingsalternativ för att bibehålla remission hos patienter med
UC i klinisk remission, men med ökad nivå av FC.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
MP-05

05

Intestinal dysbios vid kollagen kolit.
A. Carstens 1,*, J. Dicksved 2, R. Nelson 3, A. Andreasson 4, J. Bohr 5,
C. Tysk 5, L. Agreus 4, L. Engstrand 6, J. Halfvarson 5

Medicinkliniken, Ersta Sjukhus, Stockholm, 2Institutionen för husdjurens utfodring och vård, 3Institutionen för kliniska vetenskaper,
1
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SLU, Uppsala, 4Sektionen för allmänmedicin, Karolinska Institutet,
Solna, 5Medicinkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro, Örebro, 6Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet, Solna, Sverige
Bakgrund

Patogenesen till kollagen kolit (CC) är ofullständigt känd. I likhet med Crohns sjukdom (CD) och ulcerös kolit (UC) verkar en
överdriven immunologisk reaktion mot olika oidentifierade faktorer i tarmlumen, i synnerhet den intestinala mikrobiotan, spela en
viktig roll. Vi ville analysera och jämföra den fekala mikrobiotans
sammansättning hos patienter med CC, UC, CD och friska kontroller (FK).
Metod

Avföringsprover inhämtades från 29 CC-, 32 UC- och 32 CD-patienter i öppenvård samt 29 FK vilka köns- och åldersmatchades
mot CC-gruppen. DNA extraherades med Arrow Stool DNA kit i
ett Arrow Instrument (NorDiag). Den hypervariabla V3-V4 regionen av 16SrRNA genen PCR-amplifierades och analyserades med
en 454 pyrosekvenserare (Roche). Sekvensdata filtrerades från lågkvalitativa sekvenser och avbrusades med hjälp av AmpliconNoise.
Taxonomisk klassifikation erhölls genom SILVA databasen. Alfadiversitet beräknades med Shannonindex och betadiversitet genom
ANOSIM analys med Bonferroni korrektion baserat på Bray-Curtis index. Skillnader i operativa taxonomiska enheter (OTU) mellan patientgrupperna beräknades med Wilcoxon’s test med korrektion för multipla jämförelser.

06

MP-06

IBS-lika symtom är vanligt hos patienter med ulcerös kolit i djup
remission och är associerade med psykologiska faktorer snarare än
låggradig inflammatorisk aktivitet.
B. Jonefjäll 1 2,*, L. Öhman 2 3, M. Simrén 2 4, H. Strid 3

Medicinkliniken Kungälvs Sjukhus, Kungälv, 2Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, 3Avdelningen för mikrobiologi och immunologi, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska
Akademin, Göteborgs Universitet, 4University of Gothenburg Centre
for Person-Centred Care (GPCC), Sahlgrenska Akademin, Göteborgs
Universitet, Göteborg, Sverige
1

Bakgrund

Gastrointestinala (GI) symtom förenliga med Irritable bowel syndrome (IBS) är vanligt förekommande hos patienter med ulcerös
kolit (UC). Tidigare studier har föreslagit att dessa symtom framför
allt är orsakade av låggradig inflammatorisk sjukdomsaktivitet och
inte co-existerande IBS. Syftet med denna studie var att undersöka
faktorer som korrelerar med IBS-lika symptom hos patienter med
UC i djup remission genom att värdera inflammationsmarkörer,
GI symtom, psykologiska symtom och livskvalitet (QOL).
Metod

Vi erhöll totalt 349 963 sekvenser med ett genomsnitt på 2869 sekvenser/prov. Tre prover exkluderades p.g.a. för få sekvenser. Vi kunde inte se någon skillnad i Shannondiversitet mellan patienter med
CC och FK (p=0.54). Analys av betadiversitet visade att CC gruppen separerade sig från FK med ökande taxonomisk upplösning
och uppnådde statistisk signifikans när de jämfördes på OTU-nivå
(p=0.03). Efter Wilcoxon test fann vi att flera OTUer tillhörande
familjen Ruminococcaceae var underrepresenterade i CC gruppen
jämfört med FK. Betadiversiteten i CD gruppen skiljde sig också
signifikant från FK men redan på phylum-nivå (p=0.007). Dessutom karaktäriserades CD gruppen av en lägre Shannondiversitet
(p<0.001). Betadiversiteten hos UC patienter skiljde sig inte signifikant från FK men däremot kunde vi se en lägre alfadiversitet hos
UC jämfört med FK (p=0.02).

Totalt inkluderades 297 patienter med UC i samband med ett mottagningsbesök. Patienterna fyllde i formulär för att fastställa förekomst av symtom förenliga med IBS (Rome III), grad av GI symtom (GSRS), QOL (IBDQ), psykologiska symtom (HAD), stress
(QPS Nordic) och icke-GI-symtom (PHQ-12). Fekalt calprotectin
användes som inflammationsmarkör. Patienter med normal rektoskopi (endoskopiskt Mayo score 0) och calprotectin >200 μg/g
undersöktes vidare med sigmoidoskopi. Djup remission definierades som total Mayoscore ≤2 (subscore för endoskopi, blödning och
läkarens övergripande bedömning = 0) samt inga skov tre månader
innan besöket. Jämförelser mellan patienter i djup remission med
(UCR+IBS) och utan (UCR-IBS) IBS-lika symtom och de med aktiv sjukdom (UCA) utfördes med Kruskal-Wallis test följt av posthoc analys med Mann-Whitney U test och Bonferroni corrrection
med gräns för signifikans p<0.017.

Slutsats

Resultat

Resultat

Fekala mikrobiotan hos patienter med CC skiljer sig från FK med
en lägre förekomst av OTUer tillhörande familjen Ruminococcaceae. Minskad förekomst av Ruminococcaceae har tidigare visats
hos patienter med CD1 vilket talar för att mikrobiotan hos CC
har liknade karaktäristika som den dysbios man sett hos patienter
med CD.
Referenser

1.Morgan XC, Et. al. Genome Biol. 2012; 13(9): R79
Jävsituation

Inga tillkännagivanden

14

46% av patienterna (n=138) uppfyllde kriterierna för djup remission och 18% (n=25) av dessa upplevde IBS-lika symptom. Nivåerna utav calprotectin skiljde sig inte åt mellan UCR+IBS och
UCR-IBS patienterna. UCR+IBS patienterna rapporterade signifikant mer GI symtom, lägre QOL, högre nivåer av ångest, stress och
icke-GI-symtom jämfört med UCR-IBS. Somatiska och psykologiska symtom var jämförbara mellan UCR+IBS patienterna och
UC patienter med aktiv sjukdom (se tabell nästa sida).
Slutsats

IBS-lika symptom är vanligt förekommande hos UC patienter i
djup remission. Psykologiska faktorer snarare än låggradig inflammatorisk sjukdomsaktivitet verkar vara av betydelse för uppkomsten av dessa symtom. Noterbart är att UC patienter i djup remisgastrokuriren 2 · 2015
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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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magtarmsymtom efter infusion. Den första kunde senare fortsätta behandlingen medan den andra fick avbryta då reaktionen
upprepades vid varje infusion. I mitten av februari 2015 kunde
10-veckorsuppföljning göras av 16 patienter. HBI medianvärde var
5 (2-10) och F-kalprotektin 572 (79-3659) Sju patienter hade genomgått ny endoskopi varav 4 hade regress av inflammation. En
patient bedömdes vara i endoskopisk remission. Sammantaget bedömdes 3 av 16 patienter (2 CD och 1 UC) ha svarat bra kliniskt,
7 patienter bedömdes ha ett partiellt svar, medan 6 patienter inte
visade någon respons alls på vedolizumab.
Slutsats

sion med IBS-lika symtom upplever GI-symtom, sänkt psykiskt
välbefinnande och livskvalitet jämförbara med UC patienter med
aktiv sjukdom. Detta poängterar betydelsen av ett korrekt omhändertagande av denna patientgrupp.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
MP-07

07

Våra preliminära resultat av vedolizumab till patienter med svårbehandlad IBD och tidigare svikt eller uteblivet svar på biologisk
behandling, visar att majoriteten (10/16, 63 %) hade svarat på behandlingen vid 10 veckors uppföljning men endast 19 % (3/16)
bedömdes vara i remission. För att mer generella slutsatser ska kunna dras om vedolizumabs effekt i den kliniska verkligheten behöver
ett större antal patienter studeras under längre tid. Den nystartade
nationella observationsstudien (SVEAH) kommer förhoppningsvis
att bringa klarhet.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden

Vedolizumab vid inflammatorisk tarmsjukdom hos patienter med
tidigare svikt på biologisk terapi – de första erfarenheterna av 24
patienter på Karolinska Universitetssjukhuset

Endoskopi

C. M. Höög 1,*, J. Björk 1, M. Eberhardson 1, S. Almer 1

Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige

1

Bakgrund

MP-11

11

Utfall av 100 ESDer i kolon och rektum

Vedolizumab är en tarmselektiv humaniserad monoklonal
IgG1-antikropp som binder specifikt till α4β7 integrin, som
främst uttrycks på T-hjälparlymfocyter vilket hämmar deras invandring mot vävnad i mag-tarmkanalen. Vedolizumab är sedan
i maj 2014 godkänt av Läkemedelsverket på indikationen måttlig
till svår inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Vid Gastrocentrum
på Karolinska universitetssjukhuset har 24 patienter blivit insatta
på vedolizumab mellan juli 2014 och januari 2015 . Samtliga hade
aktiv sjukdom och tidigare svikt eller utebliven effekt av biologisk
behandling med en eller flera anti-TNFhämmare. Här presenteras
våra första erfarenheter av behandlingen.

R. Marsk 1,*, K. Pekkari 1, R. Ohya 1

Metod

Metod

24 patienter (9 kvinnor), 15 med Crohns sjukdom (CD) och 9
med ulcerös kolit (UC), erhöll vedolizumab 300 mg iv vecka 0,
2 och 6. Utvärdering gjordes vecka 10. Klinisk effekt mättes med
Harvey-Bradshaw Index (HBI), endoskopisk inflammation graderades i tre steg (lindrig, måttlig eller svår), biokemisk effekt mättes
i CRP och F-kalprotektin.

Prospektivt samlade data från 100 konsekutiva ESDer, mellan april
2014 och februari 2015, redovisas. Data presenteras i absoluta tal
eller som median (min-max). Kriteriet för en ESD resektion var en
slemhinneförändring som bedömdes vara för stor för att säkert tas
en bloc med EMR. I enstaka fall valdes även metoden på en mindre
förändring om misstanken om tidig cancer var stor.

Resultat

Resultat

Vid behandlingsstart var den endoskopiska inflammationen svår
hos 6, måttlig hos 15 och lindrig hos 3 patienter. Medianvärdena
för HBI var 9 (range 4-19), F-kalprotektin 2025 (30-16000) och
CRP 4 (1-69). Inga allergiska reaktioner eller infektioner relaterade till behandlingen noterades. Två patienter fick kraftigt ökade

Av de 100 ingreppen slutfördes 96 med ESD teknik. I 2 fall konverterades det till piecemeal teknik och i 2 fall avbröts ingreppet
pga tekniska svårigheter. Lokalmässigt satt 35 av förändringarna i
rektum, 12 i sigmoideum, 0 i descendens, 13 i transversum, 25 i
ascendens och 15 i cekum. Storlek på förändringarna var i 28 mm

gastrokuriren 2 · 2015

Institutionen för Kliniska Vetenskaper ;KIDS, Kirurg- och Urologkliniken Danderyds Sjukhus, Stockholm, Sverige

1

Bakgrund

Endoskopisk submukosal dissektion för större slemhinneförändringar i kolon har blivit allt populärare i Europa. Dock anses metoden som svår, tidskrävande och behäftat med en hög komplikationsrisk. Vi redovisar här data på 100 konsekutiva kolorektala
ESDer.
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(10-160). Tidsåtgången för själva resektionen var 58 min (10-510).
Majoriteten av förändringarna var tubulära eller tubulovillösa adenom, 25 var SSA/P och endast 6 var tidiga adenocarcinom. R0
resektion på PAD (såväl lateral som vertikal) uppnåddes i 72 fall. I
23 fall kunde radikalitet inte garanteras och av dem har 7 hitintills
reskoperats, alla utan residualadenom.
Perforation sågs hos 3 patienter. Alla åtgärdades med endoclips. I
3 fall sågs incisioner i muskellagret men ej transmuralt. Majoriteten
av patienterna gjordes polikliniskt (87 st). 8 lades in för observation
över natt. Resterande gjordes planerat inom slutenvård. Av de som
genomgått ingreppet polikliniskt har 3 st sökt akut inom 30d. En
med en rektal blödning och två med post-polypektomisyndrom.
Ingen av dessa 100 patienter har behövt opereras som en följd av
en ESD komplikation. En patient utvecklade en rektal stenos efter
en stor cirkumferent resektion. Hon behandlas fn med dilatation.
Slutsats: ESD i kolon går att utföra med goda resultat, rimlig tidsåtgång och med rimliga komplikationsfrekvenser. Den högre R0
frekvensen efter ESD och möjligheten till bättre patologbedömning gör metoden tilltalande ffa vid misstankar om tidig cancer. Vi
anser att det finns ett behov att metoden sprids i landet.
Jävsituation: Inga tillkännagivanden

MP-12

12

Kvaliteten och den diagnostiska tillförlitligheten av material från
en endoskopiskt ultraljudsledd finnålsaspiration (EUS-FNA) ökar
i närvaro av en cytolog.
Z. Ateeb 1,*, A. Hedström 1, H. Fernström 1, A. Dlugosz 1, R. Noel 1, P.
Thelin-Schmidt 1, S. L. Haas 1

Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Sverige

1

Bakgrund

Endoskopiskt ultraljudsledd finnålsaspiration (EUS-FNA) har utvecklats till ett viktigt diagnostiskt instrument vid undersökningar
av diverse lesioner i den gastrointestinala kanalen. För att öka utbytet från det aspirerade materialet kan en cytolog på plats bedöma
och avgöra materialets kvalitet. På Karolinska Universitetssjukhuset
används cytolog vid kliniken i Solna men inte i Huddinge. Det
primära syftet var att studera effekten av en cytologs på-plats bedömning av material från finnålsaspiration (FNA) i samband med
endoskopiskt ultraljudsundersökning (EUS). Det sekundära syftet
var att jämföra komplikationsrisken i EUS undersökningar med
och utan FNA.
Metod

Denna studie var retrospektiv där journaler från tidigare utförda
EUS undersökningar granskades i journalsystemet Take Care®. 898
EUS undersökningar hittades varav 280 var med finnålsaspiration. 48,9% (137/280) av dessa var med på-plats bedömning och
51,1% (143/280) utan. Dessa jämfördes och analyserades vidare.
För komplikationsrisken jämfördes 568 EUS undersökningar utan
FNA med 280 EUS med FNA.
Resultat

Kvaliteten på det aspirerade materialet var adekvat i 94.9%
(130/137) av undersökningarna med en cytolog på plats och 82,5%
18

(118/143) utan (p=0,001). Den diagnostiska tillförlitligheten var
78,1% (107/137) respektive 41,3% (59/143) (p<0,001). Komplikationsrisken var 1,8% (5/285) för EUS-FNA undersökningar och
0,02% (1/568) för EUS undersökningar utan FNA (p=0,009).
Slutsats

En cytolog närvarande vid endoskopiskt ultraljudsledda finnålsaspirationer ökar kvaliteten för det aspirerade materialet. Dessutom är
komplikationsrisken låg för EUS och EUS-FNA undersökningar.
Jävsituation; Inga tillkännagivanden

Gallvägs- och
pankreas-sjukdomar

13

MP-13

Frekvens av exokrin pankreasinsufficiens hos 1105 patienter med
gastrointestinala symptom
S. L. Haas 1,*, A. Hedström 1, J. Carlsson 2, M. Löhr 1

Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 2Established Pharmaceuticals, Abbott Scandinavia AB, Solna, Sverige
1

Bakgrund

Med åldern sker en fysiologisk nedgång av organfunktionen. Det
kunde man påvisa histologiskt på pankreas in en autopsistudie1
och även i en epidemiologisk studie2. Målet med denna studie var
att kontrollera exokrin pankreasfunktion hos en grupp patienter
som uppvisar kliniska symptom av pankreasinsufficiens (t.ex. buksmärtor, diarré, uppblåsthet) vilka dock inte har någon tidigare diagnostiserad pankreaspatologi.
Metod

I ett kvalitetssäkringsprojekt i samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Abbott har vi hållit föreläsningar i hela Sverige
om pankreassjukdomar och pankreasinsufficiens under 2013 och
2014. I samband med dessa presentationer erbjöd vi distriktsläkare
och gastroenterologer att utföra fekal elastas-1 test på de patienter
som hade gastointestinala symptom som kunde tyda på bristande
exokrin pankreasfunktion (buksmärtor, uppblåsthet, diarré).
Resultat

1105 f-elastas (FE-1) test gjordes, som blev anonymiserade efter
analys. FE-1 avföringstesten utfördes med ett standard ELISA test
(ScheBo Biotech®). De inremitterande läkarna fick svaret och blev
erbjudna rådgivning via telefon. Resultaten visade att 208/1105
(18,4 %) hade exokrin pankreasinsufficiens (EPI) (< 200 µg/g) och
8,3 % hade även FE-1 < 100 µg/g. EPI-frekvensen ökade med åldern: 8,3 % i gruppen mindre än 30 år och 29 % i gruppen äldre
än 80 år. Resultaten bekräftade vår interimanalys från 2014. I en
särskild grupp av patienter med diabetes mellitus (n = 89; 80 %
IDDM), som testades oavsett klinisk manifestation, har frekvensen
av EPI även varit högre och 7,9 % visade en FE-1<100 µg/g.
gastrokuriren 2 · 2015
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Slutsats

Slutsats

I överensstämmelse med tidigare studier kunde vi identifiera en
hög EPI-frekvens hos patienter som har någon typ av gastrointestinala symptom som ökar med åldern.

Autoimmune hepatitis is a risk factor for adverse pregnancy outcomes. High quality prenatal and antenatal care is important for
women with autoimmune hepatitis and their infants.

Referenser

Jävsituation

1.

Inga tillkännagivanden

2.

Löhr M, Klöppel G. Residual insulin positivity and pancreatic
atrophy in relation to duration of chronic type 1 (insulin-dependent) diabetes mellitus and microangiopathy. Diabetologia
1987;30:757-62.
Rothenbacher D, Low M, Hardt PD, et al. Prevalence and
determinants of exocrine pancreatic insufficiency among older
adults: results of a population-based study. Scand J Gastroenterol 2005;40:697-704.

MP-15

Ökad risk för graviditetsrelaterade komplikationer hos kvinnor
med NAFLD
H. Hagström 1,*, J. Höijer 2, J. F. Ludvigsson 3, M. Bottai 2, A. Ekbom
, R. Hultcrantz 1, O. Stephansson 3, K. Stokkeland 4

3

Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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MP-14

Increased Risk of Preterm Birth in Women with Autoimmune Hepatitis – A nationwide cohort study
K. Stokkeland ,*, J. F. Ludvigsson , R. Hyultcranz , J. Höijer , M.
Bottai 5, A. Ekbom 3, O. Stephansson 3 6
1

Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, 2Institutionen för
miljömedicin, KI, 3Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, KI, Stockholm, 4Medicinkliniken, Visby, Sverige
1

Leversjukdomar
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4

5

Visby Lasarett, VO Medicin, Visby, 2Barn- och ungdomskliniken,
Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro, 3Enhet för klinisk epideiologi,
4
Enhet för gastroenterologi och reumatologi, 5Biostatistics, 6Institut för
kvinnor och barns hälsa, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
1

Bakgrund

The aim of our study was to investigate risks of pregnancy and
childbirth complications in women with autoimmune hepatitis
compared to population controls.
Metod

In a nation-wide cohort study of all pregnancies between 1992 and
2011 we investigated the risks of adverse pregnancy outcome in
422 births in women with diagnosed autoimmune hepatitis using
data from the Swedish Medical Birth and Patient Registries. Births
to women without autoimmune hepatitis served as population
controls (n=1 960 416). Relative risks (RR) with 95% confidence intervals (CI) were calculated using Poisson regression models
adjusting for potential confounders.

Bakgrund

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) är världens vanligaste
leversjukdom, men hittills har ingen studerat om kvinnor med
NAFLD har en ökad risk för graviditetsrelaterade komplikationer.
Vårt mål var att närmare studera detta.
Metod

Det medicinska födelseregistret (MFR) användes för att identifiera alla födslar mellan 1992 och 2011 (N=1 960 416). Genom
länkning mot patientregistret identifierade vi kvinnor med en NAFLD-diagnos före födseln.
Vi använde sedan åter MFR för att identifiera karaktäristika hos
modern och följande graviditetsutfall: graviditetsdiabetes, preeklampsi, kejsarsnitt, Apgar score < 7 vid fem minuter, prematur
födsel (<37 veckor), låg födelsevikt (<2 500 gram), barn födda lätta
för tiden samt förekomst av medfödda missbildningar. Kvinnor utan
NAFLD användes som kontroller. Vi använde Poisson-regression
för att uppskatta relativa risker (RR), och justerade den statistiska
modellen för moderns ålder, rökning och body mass index vid tidig
graviditet, om barnets föräldrar levde ihop, tidigare födslar samt
diabetes före graviditet.
Resultat

Vi identifierade 110 graviditeter hos kvinnor med NAFLD. NAFLD var associerat med graviditetsdiabetes (adjusted RR 2.73;
95% konfidens intervall [CI]: 1.23-6.02), preeklampsi (aRR 1.93;
95% CI 1.01-3.67), kejsarsnitt (aRR 1.46; 95% CI 1.14-1.88),
prematur födsel (aRR 2.05; 95% CI 1.20-3.49) och med låg födelsevikt (aRR 2.37; 95% CI 1.19-4.73).

Resultat

Slutsats

Women with autoimmune hepatitis had an increased risk of gestational diabetes (RR 3.06; 95% CI 1.71-5.48), preterm birth (RR
2.67; 95% CI 1.94-3.60), stillbirth at gestational week 28 or later
(RR 3.25; 95% CI 1.25-8.50), and having a child with low birth
weight (RR 2.03; 95% CI 1.35-2.99). There was no association
between autoimmune hepatitis and risk of preeclampsia, caesarean section, low 5-min Apgar score, small for gestational age birth,
congenital malformation and neonatal mortality.

Jävsituation

20

15

Kvinnor med NAFLD har en ökad risk för graviditetsrelaterade
komplikationer, oberoende av body mass index och diabetes, och
bör övervakas under graviditet och efter födseln.
Inga tillkännagivanden
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Graviditet och Autoimmun hepatit- erfarenheter från en svensk
kohort
Å. Danielsson Borssén 1,*, A. Bergquist 2, S. Almer 3, E. Nilsson 4, S.
Wallerstedt 5, I. Friis-Liby 6, N. Nyhlin 7, P. Sangfelt 8, O. Weiland 9,
S. Lindgren 10, H. Verbaan 11, M. Werner 12

Medicincentrum, Gastrosektionen Norrlands Universitetssjukhus,
Gastrocentrum Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, 3Institutionen för Medicin, Karolinska Universtitetssjukhuset Solna, Stockholm, 4Medicinkliniken, Gastrosektionen, Skånes Universitetssjukhus,
Lund, 5Medicinkliniken, SU/Östra Sjukhuset , 6Medicinkliniken/SU/
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, 7Medicinkliniken, Örebro Universitetssjukhus, Örebro, 8Medicinkliniken, Uppsala Universitetssjukhus, Uppsala, 9Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Stockholm, 10Medicinkliniken, Gastroavdelningen,
Skånes universitetssjukhus, 11Medicinkliniken, Gastrosektionen, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, 12Medicincentrum, Gastrosektionen
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, Sverige
1
2

Bakgrund

Autoimmun hepatit (AIH) är en autoimmun leversjukdom som
framförallt drabbar kvinnor och många insjuknar under fertil ålder.
Medicinering kan bli livslång och sträcka sig genom graviditet och
amning. Få studier är gjorda på graviditetsutfall hos kvinnor med
AIH. 2007 publicerades en svensk studie som visade att utfallet inte
skilde sig nämnvärt gentemot svenska befolkningen i övrigt (1).
Syftet med studien var att studera säkerheten för barn och kvinnor med AIH under graviditeten och post partum, samt dessutom
studera sex kvinnors upplevelse av denna tid.
Metod

Ur en kohort med 634 svenska AIH-patienter fick kvinnor som var
</= 42 år (84 stycken) fylla i en enkät med information om sjukdomen, missfall/abort, graviditet och fosterskador. 2004 besvarades
samma enkät av 106 kvinnor och resultaten från dessa analyserades tillsammans med de nya enkäterna (1). Därtill intervjuades sex
kvinnor och materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.
Resultat

Totalt har 138 kvinnor besvarat enkäten och 100 barn fötts av 58
kvinnor 1959-2012. Vid 84% av graviditeterna var AIH:n stabil
eller lugnare, 1/3 fick skov post partum. Andelen för tidigt födda barn (<v38) var 22%, kejsarsnitt 17% och missbildningar 4%.
Två barn dog (ett dödfött barn i v34 och ett barn som dog vid 3
månaders ålder i oklar leversjukdom). Sextio procent hade rådfrågat sin läkare innan graviditeten och fler sökte sin läkares råd efter
år 2006 än innan (p=0,046). Femtiosju kvinnor (41%) hade eller
utvecklade cirros, varav 24 födde barn efter cirrosdiagnos utan fler
komplikationer än övriga kohorten. Den vanligaste medicineringen 2007-2012 var Azathioprin kombinerat med steroider (n=15).
De flesta intervjuade kvinnorna beskrev en oro hur deras AIH skulle påverka en graviditet, framförallt med hänsyn till medicinering.
Det fanns en stark önskan om att få tydlig, korrekt och konsekvent
information om detta, vilket flera kvinnor upplevde saknades och
gastrokuriren 2 · 2015

skapade känslor av osäkerhet. Regelbundna kontroller på specialistmödravården gav viss känsla av trygghet.
Slutsats

Graviditet och barnafödande hos kvinnor med AIH förefaller säkert, även hos kvinnor med kompenserad levercirros. Trots att en
alltmer intensiv läkemedelsbehandling verkar tillämpas tycks inte
riskerna för fostret öka. Sjukvården bör vara än mer aktiv att diskutera frågor rörande familjeplanering och graviditet, speciellt med
hänsyn till medicinering.
Referenser

1) Werner et al, Scand J Gastroenterol. 2007 Aug;42(8):986-91.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden

Övre gastrointerestiala sjukdomar
MP-17

17

Högt ett-årsrespons vid gastrisk elektrisk stimulering och förbättrad livskvalitet hos patienter med icke-etablerad indikation utvalda
med temporär stimuleringsmetod
B. Serrano Falcón 1 2, S. Kilincalp 3, M. Simrén 1, G. Ringström 1, H.
Abrahamsson 1, H. Törnblom 1,*

Mag-tarmlab, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg, Sverige, 2Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Clínico
San Carlos, Madrid, Spanien, 3Department of gastroenterology, Diskapi Yildirim Beyazit Education Hospital, Ankara, Turkiet
1

Bakgrund

Gastrisk elektrisk stimulering (GES) är en godkänd behandlingsmetod vid svårt illamående och kräkning till följd av diabetisk eller
idiopatisk gastropares (GP). Vissa patienter med normal magsäckstömning upplever också lindring av behandling med GES. Syftet
med denna studie var att utvärdera ett-årsrespons vid behandling
med GES och effekten på livskvalitet hos patienter med illamående
och kräkning sekundärt till andra diagnoser än diabetisk GP utvalda med en periods temporär perkutan GES (TPGES).
Metod

Vi använde av oss tidigare beskriven TPGES i en studie med
dubbel-blind, randomiserad cross-over design där 1-2 veckors stimulering (5-7 mA) följdes av avslagen stimulering, eller omvänt.
Tillfredsställande behandlingseffekt definierades som en symtomreduktion ≥50% avseende en eller båda parametrarna “weekly nausea hours” (WNH) och “weekly vomiting frequency” (WVF) under perioden med stimulering jämfört med avslagen stimulering.
De med dålig effekt under den dubbelblinda perioden erbjöds en
öppen behandlingsperiod med högre stimuleringsstyrka (max 10
mA). Effekten av permanent GES bedömdes med samma responsdefinition där symtomregistrering innan TPGES utgjorde jämfö21
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relse. Livskvalitet utvärderades med hjälp av SF-36 före GES och
efter 1 års behandling.
Resultat

Vi inkluderade 28 patienter (22 kvinnor; medianålder 43,5 år,
range 20-70 år). Magsäckstömningen var normal hos 17 (61%)
patienter och långsam hos övriga. Sammanlagt 14 patienter (50%)
var responders på behandling med TPGES (12 efter blindad stimulering, 2 efter öppen stimulering). Samtliga responders erhöll permanent GES där klinisk diagnos och förekomst av GP visas i tabell
1. Vid ett-årsuppföljningen var 11 (79%) fortfarande responders.
Förekomst av GP påverkade inte sannolikheten för respons, vare sig
efter TPGES (p=.70) eller GES (p=.61). Vid ett-årsuppföljningen
sågs hos responders signifikanta förbättringar i livskvalitet jämfört
med innan behandling avseende kroppslig smärta (p=.017), vitalitet (p=.035), social funktion (p=.026), emotionell roll (p=.038),
mental hälsa (p=.024) och generell hälsa (p=.017)

(IBS-C) i Sverige: IBIS-C-studien
M. Simren 1,*, S. Qvitzau 2, J. Mackinnon 3, J. Bertsch 3, J. Fortea 2,
J. Tack 4

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige, 2Almirall S.A,
Barcelona, 3TFS Develop S.L, Barcelona, Spanien, 4Gasthuisberg universitetssjukhus (UZ Leuven), Leuven, Belgien
1

Bakgrund

Det här är den första studien som utvärderar belastningen orsakad
av IBS-C i 6 europeiska länder (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige, UK). Här presenterar vi resultaten för Sverige.
Metod

Retrospektiv-prospektiv (6 månader vardera) observationsstudie
av patienter som fått diagnosen IBS-C under de senaste 5 åren
(Rome-III-kriterier) och som hade måttliga till svåra symptom vid
inklusion, definierade enligt ”IBS-Symptom Severity Score”(IBSSSS) ≥175. Användningen av hälso- och sjukvårdsresurser utvärderades retrospektivt och prospektivt. Symptomutvecklingen bedömdes prospektivt under studien och livskvalitet(QoL) bedömdes vid
inklusion med hjälp av EuroQoL-5D(EQ-5D) och IBS-QoL.
Resultat

Slutsats

TPGES är en bra selektionsmetod till GES med högt observerat
ett-årsrespons hos patienter med icke-etablerade behandlingsindikationer. En signifikant förbättrad livskvalitet sågs hos gruppen
som svarade bra på GES-behandling.

Posters

Jävsituation

Inga tillkännagivanden

Funktionella
mag-tarmsjukdomar
PO-101

101

36 patienter inkluderades (56% med svåra symtom, medelålder ± SD var 41,4 ± 12,7 år, 92% kvinnor). Vid inklusion var
symptomens svårighetsgrad (IBS-SSS: svår>300): 317,3±81,8;
sjuknärvaro (Work Productivity and Activity Impairment,[WPAI]:IBS-C, medel ± SD): 41,3%±22,1% av tiden; sjukfrånvaron:
6,9%±12,4%; nedsättning av arbetsproduktivitet: 44,4%±24,9%
och nedsättningen i dagliga aktiviteter: 48,0%±25,4%. Genomsnittlig IBS-QoL:51,2±20,1 (skala 0-100[bästa-till-sämsta]). Genomsnittlig EQ-5D: 51,5±22,9 (skala 0-100[bästa-till-sämsta]).
De vanligast förekommande symptomen var buksmärtor (94%)
uppblåsthet (89%) och förstoppning (89%).Alla resultat gällande
svårighetsgrad, QoL och WPAI var jämförbara med det som sågs
i de andra studieländerna. Under året besökte 61% av patienterna
en primärvårdsläkare och 94% besökte en gastroenterolog, genomsnittligt gjordes 2,1 respektive 1,7 besök/patient. 11% var i behov av
besök på akutmottagning eller sjukhusvistelse(genomsnittlig längd
[95%CI] var 11 [0-28] dagar).61% genomgick ett diagnostiskt test
(genomsnittligt antal test [95%CI]: 3,5 [2,5-4,6]).78% av patienterna
tog receptbelagda läkemedel för sin IBS-C. Efter 6 månader hade
16% av patienterna inga eller milda symptom. Den genomsnittliga
(95%CI) årliga direkta kostnaden för det svenska nationella hälsooch sjukvårdssystemet var 11 260 (4334-20 887) kr och genomsnittlig
kostnad för patienten var 3061 (2149-4268) kr, vilket var jämförbart
med andra studieländer, 8263-18 589kr (937-2108€) respektive 21525009kr (244-568€).
Slutsats

Trots en liten stickprovsstorlek antyder våra resultat att måttlig till
svår IBS-C har stor påverkan på svenska patienters livskvalitet, produktivitet och användning av hälso-och sjukvårdsresurser, på motsvarande sätt som ses i andra europeiska länder.
Jävsituation

Ekonomiska konsekvenser och effekt på livskvalitet orsakad av
måttligt till svår irritable bowel syndrome med förstoppning
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Probiotika som kosttillskott till äldre: en randomiserad kontrollerad studie
L. Östlund-Lagerström 1,*, A. Kihlgren 2, D. Repsilber 2, B. Björksten 3, R. J. Brummer 2, I. Schoultz 2 and Nutrition-gut-brain interaction research centre, Nutrition and physical activity research
centre
1
Institutionen för hälsa och medicin, Örebro universitet, Örebro, 2Örebro universitet, 3Karolinska institutet, Sverige

Bakgrund

Trots att mag- och tarmproblem är vanligt förekommande bland
äldre, har ingen forskningsstudie hittills undersökt distributionen
av magproblem bland äldre i eget boende. Det saknas även behandlingsstrategier riktade särskilt till den här gruppen av människor.
Denna forskningsstudie syftar till att 1) undersöka fördelningen
av magproblem bland äldre i eget boende samt att 2) genomföra
en dubbelblind, randomiserad, placebo-kontrollerad (RCT) studie
för att undersöka effekten av dagligt tillskott med den probiotiska
bakterien Lactobacillus (L) reuteri på äldres magproblem.
Metod

249 äldre personer (medelålder: 72.5 yrs, IQR: 68-75) i eget boende rekryterades till studien. Personer med diagnostiserade magtarm sjukdomar nekades deltagande, i övrigt inkluderades alla ≥
65 år. Enkäten Gastrointestinal symptoms rating scale (GSRS)
användes för att initialt utvärdera fördelningen av mag-tarm problem i populationen, varpå alla studiedeltagare inkluderades i RCT
studien och randomiserades till 12 veckors dagligt tillskott av L.
reuteri alternativt placebo. Effekten av kosttillskottet utvärderades
primärt med hjälp av GSRS. Enkäterna Hospital Anxiety and Depression Scale, Perceived Stress Scale (PSS) och EQ-5D-5L användes som sekundärparametrar. Alla frågeformulär besvarades innan
studiestart samt vid vecka 8 och 12. Studien fick etiskt godkännande från etiknämnden i Uppsala dnr: 2012/309.
Resultat

Totalt 74% av studiedeltagarna bedömdes lida av mag-tarm problem, vilket motsvarar en skattning ≥ 2 på någon av de fem domäner av magproblem som utvärderas med GSRS. Vanligast förekommande var besvär med matsmältning, förstoppning och diarré.
RCT studien fann att L. reuteri inte hade någon tydlig effekt i att
lindra mag-tarm problem bland äldre personer. Inte heller sågs någastrokuriren 2 · 2015

gon effekt på de sekundärparametrar som utvärderades. Däremot,
upptäcktens en tendens av minskad stress (p=0.095) efter probiotisk behandling i en subpopulation (n=53) som angav förhöjda
nivåer av upplevd stress (PSS skattning >15) vid studiens början.
Slutsats: Mag-tarm besvären är utbredda även bland äldre personer som bor i eget boende och bör inte förbises. Det probiotiska
kosttillskottet som utvärderades här visade ingen effekt på vare sig
mag-tarm problemen eller välmående hos de äldre, men en trend
av lägre självskattad stress kunde ses bland de studiedeltagare som
angav förhöjda stressnivåer vid studiestart. Vidare observerades en
stor placebo-effekt, vilken hade betydelse för studiens utfall.
Jävsituation
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Validering av SmartPill i kliniken - trådlös kapsel för registrering av
gastrointestinal motilitet och transit.
P. M. Hellstrom 1,*, H. Diaz 1, C. Lövgren 2, D.-L. Webb 1, P. Sangfelt
1
, G. Lindberg 3

Medical Sciences, UPPSALA UNIVERSITY, 2Specialmedicin, Akademiska sjukhuset, UPPSALA, 3Medicine, Karolinska Huddinge,
Stockholm, Sverige
1

Bakgrund

SmartPill kan på ett hanterbart sätt mäta passagetider genom olika
avsnitt av mag-tarmkanalen. Från normalvärden avgör man patologiska förhållanden och sätter dessa i relation till patientens symtombild.
Det primära målet var att skapa normalvärden för transit genom
mag-tarmkanalens olika delar och sätta dessa i relation till de normalvärden som angivits av tillverkaren (SmartPill, Given). Sekundära mål var stabiliteten av data vid upprepad undersökning,
utvärdering av mjukvara för bestämning av passagetider som ingår
i SmartPill-systemet, jämförelse med passagetider vid gastropares
och förstoppning, och jämförelse med passagetider för kapsel vid
videoendoskopi (PillCam).
Metod

Registreringar med SmartPill från 72 friska frivilliga, 8 patienter
med gastropares, 29 med förstoppning. Data från friska frivilliga
jämfördes med 70 köns- och åldersmatchade patienter som genomgått blödningskontroll utan patologiska fynd. Upprepad mätning
gjordes på 18 individer. Diagnostik med SmartPill mjukvara jämfördes med okulär bedömning på datorskärm. SmartPill svaldes
efter måltid på 260 kcal och 150 ml vatten. Efter måltiden fastade
patienten 6 tim. Därefter födointag ad lib. Data registrerades till
datalogger under maximalt 7 dygn. Data nedladdades från logger
till PC för analys. Registrering med videoendoskopikapsel genomfördes helt i fasta. Resultaten anges som medelvärde och 95% konfidensintervall.
Resultat

Hos friska uppmättes övre gränser för magsäckstömning till 3,38
timmar, tunntarmstransit 5,67 och grovtarmstransit 23,27 samt
total transit 32,20 tim. Samtliga passagemått var normalfördelade.
23

ABSTRACT GASTRODAGARNA

Variabiliteten vid upprepad mätning mycket liten. Överenstämmelse mellan avläsning med mjukvara och visuellt; r=0,998.
Gastropares visade signifikant långsammare magsäckstömning med
nedre gräns 4,42 och total transit med nedre gräns 37,01 tim. Förstoppning visade långsam grovtarmstransit med nedre gräns 42,47
tim och total med nedre gräns 51,80 tim.
Jämförelse med PIllCam visade snabbare passagetid genom ventrikel och tunntarm.

Slutsats

SmartPill är en pålitlig och effektiv undersökningsteknik för passagetider genom mag-tarmkanalen. Normalvärden visar normalfördelning vilket innebär att värdena kan användas som standard för
utvärdering mot diagnoser. Gastropares och förstoppning visar avvikelser i magsäckstömning respektive grovtarmspassage och total
passagetid. Mätvärden för SmartPill kan inte ersättas med PillCam.
SmartPill kan användas diagnostiskt och utvärderas nu för andra
diagnoser.
Jävsituation
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mag-tarm specifik ångest (VSI) samt hälsorelaterad livskvalitet
(IBSQOL). Den femte percentilen av totalsumman på SOC hos
friska frivilliga definierades som låg känsla av sammanhang.
Resultat

I jämförelse med friska frivilliga rapporterade patienter med IBS
en lägre grad av KASAM både vad gällde totalsumman samt de tre
subskalorna (Tabell 1). Kvinnor med IBS rapporterade en signifikant lägre grad av KASAM jämfört med män (p=0.009), det var
ingen signifikant skillnad i förhållande till ålder (p=0.30). Patienter med låg KASAM (<116 totalsumma SOC; n=76) rapporterade
svårare mag-tarmsymtom än patienter med högre KASAM; svårare
buksmärta (4.7±1.3 vs. 3.9±1.4; p<0.0001), buksvullnad (5.0±1.3
vs. 4.4±1.4; p=0.002), förstoppning (3.2±1.8 vs. 2.7±1.7; p=0.03),
diarré (4.2±1.3 vs. 3.4±1.4; p<0.0001). Dessa patienter angav också svårare mag-tarmspecifik ångest (49±15 vs. 36±16; p<0.0001),
generell ångest (12.5±3.6 vs. 7.0±3.9; p<0.0001) samt depression
(8.7±3.4 vs. 4.1±3.0; p<0.0001). De rapporterade reducerad hälsorelaterad livskvalitet, vilket var tydligast i domänerna känslomässig
funktion, mental hälsa samt energi (Tabell 2)
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Lägre känsla av sammanhang står i relation till reducerad livskvalitet hos patienter med Irritable Bowel Syndrome
S. Jakobsson 1 2,*, A. Polster 1, H. Törnblom 1 3, M. Simren 1 3

Institutionen för medicin, 2Centrum för personcentrerad vård, Göteborgs Universitet, 3Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset , Göteborg, Sverige
1

Bakgrund

Känsla av sammanhang (KASAM) är ett uttryck för en persons
förmåga att möta och utvärdera stressande situationer utifrån meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. KASAM korrelerar
med livskvalitet och hälsa vid skilda sjukdomstillstånd. Då stress
är en vanlig orsak till symtom vid IBS utgick vi från hypotesen
att en subgrupp av patienter med IBS med lägre grad av KASAM
rapporterar högre symtombörda och reducerad livskvalitet. Syftet
var att undersöka graden av känsla av sammanhang samt utvärdera
relationen till mag-tarmsymtom, psykisk ohälsa samt hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med IBS.
Metod

Studien omfattar 387 patienter med IBS (37±13 år (medelvärde
(SD)); 271 kvinnor) och 50 friska frivilliga (31±9 år; 36 kvinnor). Samtliga besvarade frågeformulär avseende KASAM (SOC),
mag-tarmsymtom (GSRS), generell ångest och depression (HAD),
24

Slutsats

En betydande andel av patienterna med IBS rapporterade låg känsla av sammanhang vilken stod i relation till svårare symtom såväl
som reducerad hälsorelaterad livskvalitet. Studiens resultat visar på
en grupp av patienter i behov av avancerad bedömning av symtom
och symtomlindring samt utökat stöd för att bättre kunna begripliggöra och hantera deras livssituation i relation till sjukdomen.
Jävsituation
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Exponeringsbaserad Kognitiv Beteende Terapi (KBT) vid Irritable
Bowel Syndrome (IBS) – behandlingsresultat från gruppbehandling vid Sabbatsbergs sjukhus 2010-2014
P. Lindfors 1,*, L. Falk 2, S. Rydh 2, S. Steneby 2, B. Ljótsson 3

Medicin, Gastroenterologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Karolinska Institutet, 2Mag-tarm mottagningen Sabbatsberg, Sabbatsberg,
3
Dept of clinical neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
1
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Bakgrund

Psykologisk behandling vid IBS har undersökts extensivt i kliniska
prövningar men det finns begränsade data gällande effektiviteten
av dessa behandlingar när de är implementerade i klinisk praxis.
Vår forskargrupp har utvecklat ett protokoll för KBT vid IBS där
IBS-symtomen minskas via exponeringsövningar, syftande till att
minska IBS-relaterad oro och undvikande (1). Denna behandlingsform har i kliniska prövningar visat sig vara effektiv både när den
givits i gruppformat (2) och via internet (3). Behandlingsformen
har i gruppformat används i klinisk praxis vid gastromottagningen,
Sabbatsbergs sjukhus sedan 2010. I denna studie rapporterar vi resultaten av behandlingen mellan 2010-2014.
Metod

Mellan 2010-2014 har vi på Sabbatsberg behandlat 119 patienter
(79 % kvinnor, medelålder 35,8 år) med IBS enl Rome III kriterierna med 10 veckors KBT i gruppformat (4-7 pat/grupp). 5
kliniska KBT-psykologer har givit behandlingen. Patienterna har
fyllt i självskattningsformulär gällande IBS-symtom (GSRS-IBS),
livskvalitet (IBS-QOL), mag-tarm relaterad ångest (VSI) samt
depression (MADRS-S) före och efter given behandling. Parade
t-test har använts för att jämföra för och efter-mätningarna och
effektstorleken rapporteras som standardiserad medelvärdesskillnad (d) mellan dessa mättillfällen där ett d>0.80 betraktas som en
stor behandlingseffekt. Intention-to-treat (ITT) analys med användande av ”last observation carried forward” har applicerats i den
statistiska analysen.
Resultat

Patienterna var närvarande i snitt 8,8 sessioner (sd= 1.6, median =9) och 99 patienter (90,1%) återsände formulär gällande efter-mätningen. Både ITT och ”complete case analys” visade en
signifikant förbättring gällande samtliga utfallsmått (p<.0001) och
effektstorleken var också stor (d>0.80) gällande samtliga utfallsmått., se tabell 1.
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Calprotectin-provtagning inom primärvården
B. Koch 1,*, K. Stokkeland 2

Klinte Vårdcentral, Klinte Vårdcentral, Klintehamn, 2Endoskopimottagning, Visby lasarett, Sverige
1

Bakgrund

Mag-tarmbesvär är en vanlig besöksorsak inom primärvården.
Inflammatoriska tarmsjukdomena (IBD) kan ligga bakom symptomen. Incidensen för ulcerös kolit anges till 10-20 fall/100 000
invånare och för Crohns sjukdom med 5-16 fall/100 000. Calprotectin är starkt förhöjt vid inflammation i mag-tarmkanalen. Ett
värde mindre än 50 mg/kg anses som icke patologiskt. Fortfarande
finns dock ingen konsensus om hur man ska tolka måttligt förhöjda värden.
Syftet med var studien är att beskriva hur man har använt Calprotectinprov inom primärvården på Gotland 2011-2013. Vi ville
även undersöka om förhöjda faeces Calprotectinvärde hos patienter
med mag-tarmbesvär sedan mer än en vecka visade en ökad risk för
kronisk tarmsjukdom och hur stor var risken att drabbas av en kronisk magtarmsjukdom vid Calprotectinvärde högre än 250 mg/kg.
Metod: Vårdcentralen Hemse, Wisby Söder och Klinte Vårdcentral
har tillsammans 22 463 listade patienter. Det motsvarar 39 % av
Gotlands befolkning.
Calprotectinprover tagna på Vårdcentralen Wisby söder, Vårdcentralen Hemse och Klinte Vårdcentral på Gotland 2011 – 2013 blev
undersökta. Patienterna med magtarmbesvär längre än en vecka och
ett Calprotectinprov inkluderades i studien. Patienternas avföringsvanor, CRP och Hb-värde registrerades.
Resultat

Slutsats

Denna studie visar att exponeringsbaserad KBT i gruppformat vid
IBS även i klinisk praxis har påtagligt positiva effekter på IBS-symtom, livskvalitet, mag-tarm relaterad ångest och depression.Resultatet av denna studie stödjer således användandet av exponeringsbaserad KBT som en del i den kliniska behandlingsarsenalen vid
behandling av IBS. Långtidsresultaten av denna behandling bör
dock adresseras i framtida studier
Referenser

1.
2.
3.
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Det registrerades Calprotectinprov från 204 olika patienter vid de
tre vårdcentralerna. Två män och fyra kvinnor fick diagnoserna inflammatorisk tarmsjukdom och mikroskopisk kolit. Fyra patienter
fick diagnos Crohns sjukdom, en patient diagnosen ulcerös kolit
och en patient diagnosen kollagen kolit. Medianåldern på dessa
patienter var 29,9 år ± 17,5. Diagnosen ställdes efter genomgången
koloskopi. Hos fem patienter som fick diagnosen inflammatorisk
tarmsjukdom registrerades Calprotectinvärden högre än 250 mg/
kg. Median Calprotectinvärdet hos alla inflammatorisk tarmsjukdom patienter låg på 1 304 mg/kg med Odds Ratio 37,8. Bland
de 171 patienterna som inte fick diagnosen IBS fanns 73 män och
98 kvinnor. Medianåldern hos patienterna var 40,9 år ± 23,0 år.
Calprotectinvärdet var i denna grupp 154 ± 353 mg/kg.
Slutsats

Calprotectin är en bra markör att använda inom primärvården vid
misstanke om inflammatorisk tarmsjukdom. Vid frånvaro av avföringsrubbningar och samtidigt lågt Calprotectinvärden kan man
avvakta med vidare utredning.
25
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mål för utvidgad utredning med bland annat cystoskopi och gynekologisk undersökning. Under denna tid fick patienten upprepade
smärtepisoder, med flertalet besök på kirurgakuten under loppet av
3-4 månader.
Slutligen fick patienten i samband med smärtattack passage av
gulbruna stenar via urinen. Biokemisk analys av stenarna kunde inte
fastställa deras ursprung, varför de skickades vidare till ett laboratorium i Orlando. Där kunde man påvisa att stenarna var konkrement av kristalliserat mesalazin. Efter utsättning av preparatet blev
patienten slutligen smärtfri.
Slutsats

Referenser

1.

Fagerhol MK, Dale I, Andersson T. A radioimmunoassay
for a granulocyte protein as a marker in studies on the turnover of such cells.Bull Eur Physiopathol Respir. 1980;16 Suppl:
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Urinvägskonkrement orsakade av mesalazinbehandling

Oss veterligen är detta den första publicerade rapporten av mesalazininducerad stensjukdom. Fallet är ovanligt också i och med att
stenarna inte syntes på datortomografi. Detta är tidigare endast beskrivet för stenar inducerade av HIV-läkemedlet indinavir. Vi anser
att det är mycket viktigt att kliniker upplyses om denna potentiellt
allvarliga biverkning vid mesalazinbehandling.
Jävsituation
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Hepatobiliära sjukdomar vid IBD.
A. Rönnblom 1,*, T. Holmström 2, H. Tanghöj 3, F. Rorsman 1, D.
Sjöberg 4

Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, Akademiska sjukhuset,
Uppsala, Sverige, 2Medicinkliniken, Centrallasarettet, Mariehamn,
Finland, 3Medicinkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna, 4Medicinkliniken, Centrallasarettet, Falun, Sverige
1

H. Maltzman 1,*, J. Eriksen 2, P. Karlén 1

Instutitionen för klinisk vetenskap, Karolinska Institutet, Danderyds
Sjukhus, Stockholm, 2Avdelningen för klinisk farmakologi, institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, Stockholm, Stockholm, Sverige

1

Bakgrund

5-aminosalicylsyra (5-ASA) är en av grundbultarna i modern behandling av ulcerös kolit. Ett av de vanligaste preparaten som används idag är mesalazin. Detta läkemedel är generellt väl tolererat,
även om allvarliga biverkningar såsom exempelvis njurtoxicitet,
perimyokardit och pankreatit finns rapporterade.
Njursten som biverkan av 5-ASA finns inte beskrivet i litteraturen.
Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har i sig dock
en ökad risk att bilda njurstenar. Man tror att detta beror på en
kombination av minskad vätskevolym, minskat upptag av ämnen
som hämmar stenbildning såsom citrat och magnesium, samt bikarbonatförluster ledande till lägre pH i urinen.
Metod

En klinisk fallrapport.
Resultat

Vi beskriver i denna artikel en 32-årig kvinna med ulcerös kolit
som utvecklade upprepade episoder av njurkolik 6 veckor efter att
hon blivit insatt på behandling med mesalazin. Initial utredning
med datortomografi av buken kunde inte påvisa några njurstenar.
Detta ledde till osäkerhet kring diagnosen och patienten blev föregastrokuriren 2 · 2015

Bakgrund

Det är välkänt att olika hepatobiliära sjukdomar är överrepresenterade vid IBD. Det är dock ovanligt med studier där en väldefinerad populationsbaserad IBDkohort studeras med avseende på
förekomst av dessa sjukdomar och deras uppträdande över tid. Sådana studier är dock nödvändiga för att man på ett korrekt sätt ska
kunna värdera den samtida förkomsten av dessa sjukdomar.
Metod: 790 patienter som insjuknat med IBD i Uppsalaregionen
2005-2009 har studerats med avseende på hepatobiliära sjukdomar. Denna kohort (ICURE) består av 526 patienter med UC och
264 med Mb Crohn och den genomsnittliga incidensen var 20.0
resp 9.9/100 000/år och alla åldersgrupper ingår i studien. Gall/
leverprover har undersökts hos 97.1 % av dessa patienter.
Resultat

Bland patienter <17 år förekom patologiska gall/leverprov vid
ett eller flera tillfällen hos 45.6% och bland de äldre hos 29.6%
(P<0.001).
Den vanligaste sjukdomen var PSC (n=17, prevalens 2.2% i hela
kohorten, 1.7% bland patienter med UC och 3.0% hos de med
Crohn’s sjukdom). Tio patienter med långvarig stegring av ALP
hittades utan att diagnos kunde fasställas, huvudsakligen pga ovilja
till fortsatt utredning. Bland barnen diagnosticerades 3 fall med
autoimmun hepatit och 3 med PSC, vilket innebär en prevalens på
6.5% av autoimmunt medierad sjukdom i denna åldersgrupp.
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Tre av patienterna med PSC har levertransplanterats men ingen
har drabbats av cholangiocarcinom. Två fall av coloncancer har
diagnostierats, det ena fallet samtidigt med PSC/UC diagnosen, det
andra fallet hos en 39-årig kvinna med PSC och UC i 5 år.
I 10.4% av fallen med patologiska leverprov bedömdes orsaken
vara en läkemedelsbiverkan.
Slutsats

Hos patienter som diagnosticerats med IBD 2005-2009 har 2.2%
fått diagnosen PSC. Patienter <17 år hade en kraftigt ökade förekomst av autoimmuna hepatobiliära sjukdomar (6.5%) Redan
några år efter diagnos har en stor andel av patienter med PSC levertranplanterats eller utvecklat coloncancer.
Jävsituation
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Celiaki, collagen sprue och mikroskopisk colit vid IBD.
A. Rönnblom 1,*, T. Holmström 2, H. Tanghöj 3, A. Wanders 4, D.
Sjöberg 5

Sektionen för gastroentereologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige, 2Medicinkliniken, Centrallasarettet, Åland, Finland, 3Medicinkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna, 4Patologkliniken, Akademiska
sjukhuset, Uppsala, 5Medicinkliniken, Centrallasarettet, Falun, Sverige
1

Bakgrund

Förekomsten av IBD och celiaki rapporteras i ökad förekomst
från olika håll i världen, men det är ovanligt att en eventuell samtidig förekomst av båda dessa sjukdomsgrupper studeras. Celiaki
är överrepresenterat vid mikroskopisk colit, och vi ville undersöka
den eventuella samtidiga förekomsten av dessa sjukdomare, samt se
om patienter med celiaki och IBD uppvisar någon särskild fenotypi
i sin IBD.
Metod

790 patienter med IBD diagnosticerades i ett avgränsat geografiskt
område i Uppsalaregionen 2005-2009 (ICURE). Journalerna studerades med avseende på diagnostik av celiaki och mikroskopisk
colit. Då IBD kan leda till patologiska förändringar i duodenums
slemhinna eftersträvades att om möjligt kräva både serologi och
PAD förenligt med celiaki för att denna diagnos skulle kunna ställas.
Resultat

51% av kohorten hade blivit föremål för diagnostiska åtgärder gällande celiaki. Elva patienter hade PADmässiga förändringar motsvarande Marsh I-IIIb men exkluderades pga negativ serologi. Sjuttion patienter med celiaki hade diagnosticerats, motsvarande en
prevalens på 2.2% i hela kohorten. Tio hade fått sin celiakidiagnos
före IBDdiagnosen, fem fick den samtidigt och två senare. De med
båda diagnoserna var yngre, oftare kvinnor och om UC förelåg så
hade den oftare total utbredning än om celiaki inte diagnosticerats.
Fem fall med samtidig mikroskopisk colit och IBD påträffades, och
dessa var yngre än vad som brukar vara fallet vid enbart mikro28

skopisk colit. En kvinna som fick sin UCdiagnos vid 37 års ålder
diagnosticerades samtidigt med celiaki och sju år senare fick hon
collagen colit. Ett ovanligt fall med collagen sprue diagnosticerades
hos en yngling med UC. En kraftig vattnig diarré tolkades som ett
svårt skov och då den medicinska terapin inte hjälpte genomfördes
en colectomi. Detta medförde en mycket svårhanterlig situation
med uttorkning och njursvikt, men så småningom kunde tillståndet bringas i remission med azathioprin.
Slutsats

Celiaki diagnosticerades hos 2.2% av patientkohorten, och de med
både IBD och celiaki var oftare kvinnor, yngre och hade totalcolit,
i jämförelse med de utan celiaki. Celiakidiagnosen var oftast ställd
innan IBDsjukdomen debuterade. Mikroskopisk colit förelåg hos 5
personer och de var yngre än vad som vanligtvis brukar rapporteras.
Ett ovanligt fall av collagen sprue utvecklades hos en ung man med
UC och medförde ett komplicerat förlopp efter colektomi.
Jävsituation
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Låg colectomifrekvens 5 år efter diagnosen ulcerös colit (ICURE)
A. Rönnblom 1,*, T. Holmström 2, H. Tanghöj 3, U. Karlbom 4, M.
Thörn 1, D. Sjöberg 5

Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, Akademiska sjukhuset,
Uppsala, Sverige, 2Medicinkliniken, Centrallasarettet, Mariehamn,
Finland, 3Medicinkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna, 4Kirurgklniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, 5Medicinkliniken, Centrallasarettet, Falun, Sverige
1

Bakgrund

Mellan 2005 och 2009 diagnosticerades 526 nya fall av UC inom
ramen för ICURE (IBD Cohort Uppsala Region) med en genomsnittlig incidens på 20.0/100000/år. Förloppet under det första året
efter insjuknandet har tidigare redovisats.1 Under det första året
genomgick 2.5% av patienterna colectomi pga aktiv sjukdom, och
vi vill nu redovisa det kliniska förloppet under de första fem åren.
Metod: Journalerna granskades på nytt, patienter som avflyttat från
regionen kontaktades med brev och frågor om sjukdomsförloppet
ställdes och journalkopior rekvirerades.
Resultat

Data har sammanställts för Uppsala län, Dalarna och Åland. 16 patienter (3.7%) hade avlidit inom 5 år varav 3 relaterat till tarmsjukdomen (en coloncancer, två postoperativt). Av ursprungskohorten
kunde 85,7% följas i 5 år. Av hela kohorten hade 4,8% colectomerats pga ulcerös colit, och en beydande geografisk variation förelåg
(3.3% colectomi i Uppsala län vs 13.2% i övriga län) och detta
berodde på en mer konservativ, farmakologisk behandling av svåra
colitskov i Uppsala. Endast få nya svåra skov tillkommer efter det
första året med UC.
Slutsats

Fem år efter diagnosen UC hade 0.7% avlidit av IBDrelaterad
sjukdom. Colektomi hade genomförts hos 4,8% men här fanns en
gastrokuriren 2 · 2015
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betydande geografisk variation. Operationsfrekvensen är bland de
lägst rapporterade2. Den tarmsparande effekt som uppnås genom
icke-operativ behandling av svåra colitskov, kvarstår inom de första
fem åren efter sjukdomsdebut. De flesta svåra skov inträffar under
det första året efter diagnosen UC.

och S-albumin före behandling, innan den tredje infusionen och
vid 12 månader samlades in. Av statistiska metoder, har deskriptiv
statistik, T-test och Pearson´s korrelationsanalys använts.
Resultat

Vid 6 veckor: 46 (66 %) ökade i vikt, 18 patienter minskade i
vikt och 6 hade ingen förändring. En signifikant ökning av vikt (2
kg, IQR=-1-3kg) och BMI påvisades vid 6 veckor (båda P<0,001).
Patienter med normalt BMI vid start av IFX hade en större viktuppgång jämfört med överviktiga patienter (P<0,05). Det fanns
en signifikant förbättring i CRP och en ökning av albumin och
hemoglobin (P<0,001). Viktökning vid 6 veckor korrelerade med
ökningen i hemoglobin samt med sjunkande CRP (båda P<0,01).
Det var ingen skillnad mellan män och kvinnor.
Vid 12 månader
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Snabb viktökning hos Infliximab-behandlade Crohnpatienter håller i sig under första året
J. Lepp 1 2,*, A. Forsell 1 2, U. Fyrhake 1 2, M. Lördal 1 2, S. Almer 1 2

Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet, 2GastroCentrum,
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
1

Bakgrund

Infliximab (IFX) används vid måttlig till svår Crohn sjukdom (CD)
och är effektiv för induktion och underhåll av remission. Det finns
få data kring förändring av vikt och metabol balans hos IBD-patienter under anti-TNF-behandling. Vi har märkt att vissa, men
inte alla patienter ökar i vikt under behandling med IFX. Här har
vi undersökt förändringar av vikt och blodprover hos TNF-naiva
patienter under deras första IFX-behandling.
Metod

Retrospektiv journalgenomgång av 70 CD-patienter (51 män, 19
kvinnor), 24 år gamla (spann 14-73), 42 med luminal och 28 med
fistulerande sjukdom behandlade med minst tre infusioner IFX.
Data gällande vikt, längd, C-reaktivt protein (CRP), hemoglobin
gastrokuriren 2 · 2015

57 patienter fortsatte med underhållsbehandling minst 1 år. Jämfört med start, ökade 39 (68 %) patienter i vikt, 16 patienter minskade i vikt och 2 hade ingen förändring. IFX var associerat med
en signifikant ökning av vikt (3 kg, IQR=-1-7kg) och BMI (båda
P<0,001). Viktökningen korrelerade till sjunkande CRP och ökning av albumin och hemoglobin (P<0,001, P<0,01 och P<0,05).
Patienter behandlade med steroider under induktionsfasen hade en
större ökning av vikt och BMI jämfört med patienter utan steroider
(P<0.04 och P<0,05). Det fanns ingen skillnad i viktförändring
mellan könen.
Slutsats

Cirka 70 % av IFX-behandlade Crohnpatienter får en viktuppgång
under de första 6 veckorna. Viktökningen korrelerar till förbättring av inflammatoriska markörer. Orsakerna till viktökningen är
till stor del okända, men är troligen en kombination av minskad
inflammationsbörda och behandlingsinducerade metabola förändringar.
Jävsituation
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Studier av samband mellan intag av acetylsalicylsyra(ASA)/ icke
steroida anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID) och tarmbesvär
hos personer med IBD i jämförelse med friska.
M. Ramsjö 1,*, L. Ekström 2, M. Kapraali 3

Högskola, Sophiahemmet Högskola, 2Institutionen för Laboratoriemedicin, 3Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet,
Stockholm, Sverige
1

Bakgrund

Inflammatorisk tarmsjukdom(IBD) indelas främst i ulcerös colit
(UC) och Crohns sjukdom (CD). Vid en inflammation så aktiveras
immunsystemet och inflammationsmediatorer produceras vilket
påverkar inflammationsprocessen i vävnader. Detta ger upphov till
sjukdom och besvärande symtom. Symtom uppstår i form av blödningar, frekventa avföringar, och vid CD även risk för fistlar och
svåra buksmärtor. Sjukdomen kan vara kronisk ihållande, men som
oftast kommer i skov. Det har tidigare visat sig att faktorer som har
31
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triggat igång IBD-symtom är användandet av vissa läkemedel såsom ASA, NSAID och antibiotika. Andra bidragande orsaker kan
vara infektioner och yttre faktorer som kan kopplas till levnadsstil
och dietvanor. Cytokrom P450 (CYP) är en stor proteinfamilj med
tillhörande polymorfa enzymer (CYP2C8, CYP2C9). Enzymerna
är involverade i metabolismen av flertal läkemedel däribland ASA/
NSAID. Tidigare forskning har visat variabilitet i frekvensen av
CYP2C8 och CYP2C9 alleler och skillnader i den terapeutiska effekten av läkemedel som metaboliseras av CYP2C8 och CYP2C9.
I vissa fall har effekter i form av biverkningar uppstått hos patienter som behandlas med läkemedel som tillhör CYP2C8 eller
CYP2C9-substrat. Både genetiska- och livsstilsfaktorer påverkar
CYP2C aktivitet och dess behandlingssvar.
Metod

Deltagare i studien bestod av tio personer med diagnos IBD som
fått skov i samband med ASA/NSAID intag och tio friska personer
som inte fått besvär av läkemedel. I pilotstudien besvarades frågeformulär om läkemedel och livsstil. Blodprov togs i EDTA rör
som förvarades i frys -20°. DNA extraherades och genotypning för
CYP2C9*2 och *3 och CYP2C8*3 utfördes med Taqman assays.
Resultat: Fisher´s exakt test användes för att sammanställa och
bestämma p-värde mellan grupperna. CYP2C9 (*2 och * 3) och
CYP2C8(*3) visade p-värde 0,6285 och 0,3034. Ingen signifikant
skillnad visades.

Metod

Tillsammans med MSD skapades ett frågeformulär av två
IBD-sjuksköterskor med lång erfarenhet av IBD och biologisk behandling. Frågeformuläret skickades ut elektroniskt till alla medlemmar i Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i
Sverige (FSGS) (n=119).
Resultat

Frågeformuläret besvarades av 84 stycken sjuksköterskor (71 %).
Majoriteten( 77 %) arbetade inom öppenvården och 97 % hade
arbetat mer än 2 år med IBD-patienter. Områden som majoriteten av sjuksköterskorna kände att de hade tillräckligt med kunskap
inom var förprover, behandlingseffekt, medicinens verkningsmekanism, administrationssätt, biverkningar och uppföljning. Immunologi och patofysiologi var de områden som man upplevde sig
ha minst kunskap inom. Endast 34 % upplevde sig ha tillräcklig
kunskap. Dessa områden samt graviditet, amning och vaccinationer var områden där det önskades mer utbildning inom. Vid fråga
om befintliga resurser så ansåg 85 % att de hade bra lokaler (samtalsrum eller liknande), 70 % ansåg att det fanns tillräckligt med
tid samt 88 % ansåg att tillgängligheten för patienterna på den
egna mottagningen var hög. Endast 49 % hade rutiner kring hur
information angående biologisk behandling ska ske. Majoriteten
(89 %) kände sig trygg i att ge information till patienterna men
uttryckte ett behov av mer utbildning och då helst specialistsjuksköterskeutbildning.

Slutsats

Studien visade variabilitet av genotyper. En större studie planeras
med fler forskningspersoner inom varje grupp. Detta för att genotyper står för variationer vid CYP2C8 och CYP2C9 aktivitet.
Jävsituation
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Sjuksköterskans Kunskap och Information till patienten kring Biologisk behandling (SKIB)
S. Jäghult 1,*, A. Nordström 2

Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet Danderyds sjukhus, 2Danderyds sjukhus AB, Gastromottagningen, Stockholm, Sverige
1

Bakgrund

Vid biologisk behandling behöver patient och sjukvårdspersonal
vara extra observanta på om till exempel infektioner uppkommer
eller om patienten blir gravid. Detta kräver att personal som hanterar och informerar om denna typ av behandling har tillräckligt god
kunskap för att kunna handskas händelser och frågor från patienten. Det är sjuksköterskor som oftast ger den huvudsakliga informationen både gällande planerad behandling samt information om
sjukdomen. Dock finns det ingen specifik struktur eller utbildning
riktad till sjuksköterskor med syfte att tillhandahålla stöd och utbildning till patienterna.
Syftet med studien var att kartlägga om sjuksköterskor upplever
sig ha tillräcklig kunskap kring biologisk behandling samt undersöka
om information ges på ett strukturerat sätt.
32

Slutsats

Sjuksköterskor som arbetar med IBD upplever sig ha god kunskap
kring biologisk behandling förutom områdena immunologi, patofysiologi samt graviditet, amning och vaccinationer där det önskas
mer utbildning. Det saknas i regel en rutin kring hur information
och stöd till dessa patienter ska ges.
Jävsituation
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Patientrapporterat behandlingsutfall (HRQOL och symtom) vid
biologisk behandling och tiopurinbehandling hos patienter med
inflammatorisk tarmsjukdom
S. Jäghult 1, D. Andersson 1,*

Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet Danderyds sjukhus, Stockholm, Sverige

1

Bakgrund

Biologiska läkemedel och tiopurin (azathioprin eller mercaptopurin) klassas numera som förstahandsvalet vid behandling av svår
IBD eller till de som inte svarat på 5-ASAbehandling. Behandlingen kan ges antingen som singel- eller kombinationsterapi. Monitorering tenderar att variera beroende på vilken behandlingsstrategi
som väljs. Patienter med biologisk behandling, både som singeloch kombinationsterapi, monitoreras oftast mer frekvent.
Syftet med denna studie är att jämföra behandlingsutfall gällande
patientrapporterade symptom (avföringsfrekvens, konsistens, trängning, förekomst av blod och buksmärta)och hälsorelaterad livsgastrokuriren 2 · 2015
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kvalitet (HRQOL) mätt med enkäten Short Health Scale (SHS)
mellan patienter behandlade med antingen tiopurin (azathioprin
eller mercaptopurin), biologiskt läkemedel (infliximab) eller en
kombination av båda.

Jävsituation
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Metod

Studien är en tvärsnittsstudie. Data samlades in från patientjournaler samt SWIBREG, det nationella kvalitetsregistret för patienter
med IBD. Patienter med pågående behandling under 2013 inkluderades i studien.
Resultat

Totalt 79 patienter inkluderades, 35% var kvinnor och 60% hade
CD och 40% hade UC. Medelåldern var 43 år. Behandlingsgrupperna var indelade i infliximab mono (n=20), tiopurin mono
(n=33) och infliximab + tiopurin kombo (n=26). Det fanns ingen
signifikant skillnad i patientrapporterade symptom eller HRQOL
mellan de olika grupperna. Jämförelse av diagnosgrupperna visade
att patienter med CD rapporterade mer symtom, framför allt lös
avföring. Jämförelse av kön visade att kvinnor, oavsett diagnos eller behandling rapporterade signifikant lägre värden på funktion
(SHS) relaterat till deras sjukdom och mer symtom, speciellt mer
trängningar, mer blodig avföring och mer inkontinensproblematik.
Slutsats: Ingen skillnad i behandlingsutfall kunde ses vid jämförelse
av patienter med endast infliximab, endast tiopurin eller en kombination av infliximab och tiopurin. Dock rapporterade patienter
med CD överlag mer symtom och kvinnor, oberoende av diagnos
eller behandlingsgrupp, rapporterade mer symtom och lägre värde
gällande funktion.
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Betydelsen av interleukin-37 vid TLR-stimulering av tarmepitelceller
S. Gunaltay 1,*, M. Ghiboub 2, O. Hultgren 1 3, E. Hultgren Hörnquist 1

Biomedicine, School of Health and Medicine, Orebro University,
Orebro, Sverige, 2Pharmaceutical Sciences, Frenche Comte University,
Besancon, Frankrike, 3Department of Microbiology and Immunology,,
Örebro Universitetssjukhuset, Orebro, Sverige
1

Bakgrund

Mikroskopisk kolit (MC), bestående av kollagen kolit (CC) och
lymfocytär kolit (LC), kännetecknas kliniskt av kronisk vattnig
diarré, buksmärtor och viktnedgång. IL-37 (IL-1F7) är en nyligen beskriven anti-inflammatorisk cytokin i IL-1 familjen.Vi har
tidigare beskrivit minskat genuttryck av IL-37 i kolonmukosa hos
MC-patienter, vilket potentiellt kan vara en faktor bakom kronicitet av kolit.
Metod

Vi undersökte här rollen av IL-37 för pro-inflammatoriskt cytokinsvar vid stimulering av TLR2, TLR4 och TLR5 i en kolonepitel-
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cellslinje (Caco-2). Epitelcellerna stimulerades med peptidoglykan,
LPS och flagellin. Gen- och proteinuttryck av IL-37, CXCL8, IL1β, TNF, CXCL11 och CCL20 analyserades med PCR och ELISA.
Resultat: IL-37 mRNA- och protein-nivåer ökade signifikant efter LPS- och flagellin-stimulering av Caco-2-celler. Epitelcellernas
förmåga att producera IL-37 inhiberades genom s.k. siRNA- transfektion. Vid TLR5-stimulering ökade CXCL8, TNF och CCL20
genuttrycket signifikant, jämfört med celler utan siRNA-transfektion. Vid TLR4-stimulering uppreglerades CXCL8, TNF och
IL-1β, jämfört med celler utan siRNA-transfektion. Vid inhibition
av IL-37 ökade CXCL8 proteinnivåer signifikant efter TLR4- och
TLR5-stimulering av Caco-2-celler.
Slutsats

Sammanfattningsvis visar studien IL-37´s viktiga roll för reglering
av proinflammatorisk cytokinproduktion från tarmepitelceller som
svar på TLR-stimulering, vilket indikerar att en försämrad produktion av IL-37 hos MC patienter kan leda till en ökad benägenhet
för proinflammatoriska immunsvar.
Jävsituation
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den. Mediankoncentrationen (IQR) av FC var 187 (57-582) ug/g,
52 (15-415) ug/g och 55 (9-158) ug/g vid analys med Bühlmann,
Phadia respektive Immundiagnostik (p<0.0001). Samtliga analysmetoder hade rekommenderad cut-off på >50 ug/g och utifrån detta definierades positivt respektive negativt prov. Resultatet blev att
FC var positivt i 74 (81%), 47 (52 %) och 50 (55%) av de 91 prov
som analyserades med Bühlmann, Phadia respektive Immundiagnostik. Korrelation förelåg mellan Bühlmann och Phadia, Bühlmann och Immundiagnostik samt Phadia och Immundiagnostik
(R=0.70, R=0.80 respektive R=0.86). Vidare analys (Bland-Altman
plots) avslöjade dock en dålig överensstämmelse. Sensitivitet, specificitet och prediktiva värden för att definiera klinisk remission
vs. aktiv sjukdom för varje metod baserat på olika cut-offs visas i
tabell 1.
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Stora skillnader i mätvärden av F-Calprotektin mellan olika metoder hos IBD-patienter följda över tid
K. Amcoff 1,*, M. Lampinen 2, M. Stridsberg 3, J. Halfvarson 1, M.
Carlson 2

Slutsats

Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro Universitet,
Örebro, 2Institutionen för medicinska vetenskaper, Gastroenterology
Research Group, 3Institutionen för medicinska vetenskaper, Biokemisk
endokrinologi, Uppsala Universitet, Uppsala, Sverige

I denna studie har IBD-patienter följts över tid, både kliniskt och
med fekala prov. FC har analyserats med tre olika mätmetoder där
tillverkarna rekommenderar cut-off på 50 μg/g. Resultatet visar dålig överensstämmelse mellan dessa metoder, och man bör se över
metodernas cut-off.

Bakgrund

Jävsituation

1

Fekalt Calprotektin (FC) har nyligen introducerats som en icke
invasiv markör för att följa sjukdomsaktivitet vid inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Det har dock varit svårt att definiera ett
gränsvärde som särskiljer remission från aktiv sjukdom. Det finns
ett flertal olika metoder på den svenska marknaden för att mäta
Calprotektin i faeces. Målet med denna studie var att jämföra ett
par vanligt förekommande metoder i en kohort av patienter med
IBD.
Metod

Patienter (n=13) med konstaterad IBD enligt gängse kriterier, lämnade fekala prov var tredje månad under en tvåårsperiod. Parallellt
noterades om patienten var i klinisk remission eller aktiv sjukdom.
Återfall definierades som ökade symtom och intensifierad behandling. FC mättes i varje insamlat prov med tre olika mätmetoder;
Calprotectin Elisa Buhlmann Laboratories AG, Basel, Schweitz;
Phadia Elia Calprotectin, ThermoFischer Scientific, Freiburg,
Tyskland; och PhiCal Calprotectin Elisa, Immundiagnostik AG,
Bensheim, Tyskland.
Resultat

Totalt lämnade de 13 patienterna 91 fekala prov under tvåårsperio34
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Perianal Crohns sjukdom (pCD), en undersökning av 245 nyinjuknade patienter (ICURE).
F. Sköldberg 1,*, D. Sjöberg 2, U. Karlbom 1, M. Thörn 3, A. Rönnblom 3

Kirurgklniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, 2Medicinkliniken,
Centrallasarettet, Falun, 3Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige
1

Bakgrund

Trots att pCD är en stundtals mycket invalidiserande sjukdom,
finns få aktuella studier kring förekomsten av perianala komplikationer bland Crohnpatienter trots att nya behandlingsformer
tillkommit under senare år. I en ofta citerad studie beskrivs fistelförekomsten i en patientgrupp på 169 individer som insjuknat
1970-19931. Inom 1 år efter diagnos hade man hos 12% funnit
perianal fistelsjukdom och efter 5 år steg den kumulativa frekvengastrokuriren 2 · 2015
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sen till 15%. Målsättningen med vår studie var att undersöka hur
perianal Crohnsjukdom yttrar sig idag hos nyinsjuknade patienter
och om några fenotypiska drag kan associeras till perianal sjukdom.
Metod

Patienter folkbokförda i Uppsala och Dalarnas län som diagnosticerades med CD mellan 2005 och 2009 utgjorde studiepopulationen. Dessa 245 Crohnpatienter utgör majoriteten av de 264
patienter som ingår i ICUREkohorten, vars genomsnittlig incidens
av nyinsjuknade fall var 9.9/100 000/år. Journalerna granskades
och patienterna kategoriserades enligt Montrealklassifikationen.
Tidpunkt för diagnos av perianal sjukdom, undersökningsfynd och
metoder registrerades liksom vilken kirurgisk behandling som gavs.
Resultat: Av 245 diagnosticerade patienter kunde 88 % följas i
minst 5 år. Perianal sjukdom noterades hos 30 patienter, och sammanlagt ställdes följande 32 diagnoser under observationstiden:
fistel/abscess 19, analfissur 9 och stenos 3. Av dessa 30 patienter
hade 12 sökt sjukvård för detta innan det var känt att Mb Crohn
förelåg, i gruppen med fistel/abscess hade 9 sökt innan CDdiagnosen. Nio patienter undersöktes med ultraljud och 8 med MR.
Perianal sjukdom var vanligare hos män än kvinnor, och förekom
oftare vid colonsjukdom. Den vanligaste kirurgiska behandlingen
var ascessdränering hos 17 individer och ett definitvt behandlingsförsök gjordes hos 6.
Slutsats

Perianal sjukdom synes var mindre vanligt vid CD idag än under
senare delen av 1900-talet. Det är vanligare att män drabbas, och
perianal sjukdom är vanligare om colon är engagerad av Crohnsjukdomen, än vid isolerad tunntarmscrohn. pCD finns ofta innan
Crohndiagnosen är ställd. Om man saknar pCD vid ställande av
Crohndiagnos, är sannolikheten liten för att det ska utvecklas under kommande 5 år.
Referenser

1.

Schwartz DA, Loftus EV, Jr., Tremaine WJ, Panaccione R,
Harmsen WS, Zinsmeister AR and Sandborn WJ. The natural
history of fistulizing Crohn’s disease in Olmsted County, Minnesota. Gastroenterology. 2002;122:875-80.
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Prebiotika som primärprofylax vid Crohns sjukdom: Påverkan på
luminal mikrobiota och fekalt kalprotectin är större hos friska syskon än hos patienter.
C. Hedin 1,*, K. Taylor 2, P. Louis 3, F. Farquharson 3, S. McCartney 4,
N. Prescott 2, A. Stagg 5, J. Lindsay 6, K. Whelan 7

Gastrocentrum, Karolinksa Universitetssjukhus, 171 76, Sverige,
Department of Medical and Molecular Genetics, King’s College London, London, 3Microbiology Group, Rowett Institute of Nutrition and
Health, University of Aberdeen, Aberdeen, 4Centre for Gastroenterology and Nutrition, University College London, 5Centre for Immunology and Infectious Disease, Blizard Institute, Queen Mary University
of London, 6Gastroenterology Division, Barts and the London NHS
1
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Trust, 7School of Medicine, Diabetes and Nutritional Sciences Division, King’s College London, London, Storbritannien
Bakgrund

Inflammationen vid Crohns sjukdom (CD) drivs av intestinal mikrobiota. Hitills har dock behandling av aktiv CD med prebiotika
varit ineffektiv.1 CD patienters syskon har risk för att utveckla CD
och har några aspekter av den CD fenotypen, inklusive förhöjt fekalt calprotektin (FC) och CD-liknande dysbios. Prebiotika kan
möjligen ändra dessa riskmarkörer.
Metod

Patienter med inaktiv CD (n = 19, CDAI <150) och 12 opåverkade
syskon intog 15 g/d av frukto-oligosackarid (FOS) under tre veckor. FC (ELISA) och fekal mikrobiota (kvantitativ PCR inriktning
16S ribosomala RNA-gener)) mättes vid baslinjen och uppföljningen. Icke-parametriska statistiska analyser utfördes och värden
presenteras som median.
Resultat

Hos patienter och syskon ökade Bifidobakterier och B. longum
efter FOS. Hos syskon, men inte hos patienter, ökade även B.
adolescentis och Roseburia spp (tabell 1). Syskonen hade även en
större procentuell ökning av Bifidobakterier (+ 14,6% vs. + 0,4%,
p = 0,028), adolescentis B. (+ 1,1% jämfört med 0,0% p = 0,006)
och Roseburia spp. (+ 1,5% jämfört med -0,1% p = 0,004). Av
de med förhöjt FC vid baslinjen, minskade denna post-FOS hos
endast 7/19 patienter (37%), jämfört med hos 4/5 (80%) syskon
(p = 0,142). Förändringen i FC var signifikant negativt korrelerad
med baslinjen FC i syskon (r = -0,715, p = 0,009), men positivt
korrelerad med baslinjen FC hos patienter (r = + 0,352, p = 0,140).
Slutsats

Den prebiotiska effekten av FOS är begränsad vid CD i remission
i motsats till aktiv CD1, men är mer markant hos risk-gruppen av
syskon. Vidare, FC minskade hos syskon efter FOS, men ändrade
inte (och kan även ha stigit) hos patienter med CD i remission.
Prebiotika användningsområde verkar mer lämpligt för att förebygga sjukdom snarare som behandling.
Referenser

1.

Benjamin JL, Hedin CRH, Koutsoumpas A, Ng SC, McCarthy NE, Hart AL, Kamm MA, Sanderson JD, Knight SC, Forbes A, Stagg AJ, Whelan K, and Lindsay JO A randomised,
double blind placebo controlled trial of fructo-oligosaccharides in active Crohn’s disease. Gut 2011; 60: 923-929
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Karakterisering av fekalt proteom i en musmodell för inflammatorisk tarmsjukdom
D. Bergemalm 1,*, J. Halfvarson 1, E. Hultgren-Hörnqvist 2

Gastrosektionen, Medicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus,
School of Health and Medical Sciences , Örebro Universitet, Örebro,
Sverige
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Pyrosekvensering av 16S rRNA-genen påvisar en dysbios av biologisk signifikans i den mukosala mikrobiotan hos syskon till patienter med Crohns sjukdom
C. Hedin 1,*, C. van der Gast 2, G. Rogers 3, S. McCartney 4, J. Halfvarson 5, A. Stagg 6, J. Lindsay 7, K. Whelan 8

2

Bakgrund

Intresset för potentiella sjukdomsmarkörer i faces har tilltagit de
senaste åren med utvecklingen av allt mer känsliga metoder inom
t.ex. proteomik. En uppenbar utmaning är dock den stora diversitet som potentiellt uppstår med varierande kost och bakterieflora. I
en situation där dessa faktorer ter sig komplicerade att kontrollera
för framstår djurmodeller som ett lovande alternativ. I en laboratoriemiljö är kosten kontrollerad, variationen i bakterieflora och
genetisk bakgrund minimal. För att identifiera potentiella biomarkörer och patogenetiska mekanismer vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har vi i denna studie studerat det fekala proteomet från
en musmodell för kolit, Gai2-/Metod

Facesprover samlades från friska vildtypsmöss samt från möss med
Gai2+/- och Gai2-/-bakgrund. Gai2-/-möss utvecklar en snabbt
progredierande letal kolit från ca 4-5 veckors ålder och material samlades innan symptom, vid symptomdebut samt senare vid
fulminant kolitsjukdom. Proteomet analyserades med hjälp av
två-dimensionell elektrofores och MALDI-TOF. Intressanta fynd
validerades med western blot.
Resultat

Det fekala proteomet hos vildtyps- och Gai2+/- möss uppvisade
ett komplext men likartat mönster. Vid symptomdebut uppvisade
Gai2-/- möss en klart minskat heterogenitet med ett proteinmönster som dominerades av ett mindre antal proteinspots. Dessa identifierades som huvudsakligen pancreasproteaser samt proteiner från
plasma/blodceller. Det dominerande proteinet var trypsin vilket
visade sig vara ökat i faces hos möss både innan symptomdebut och
senare i förloppet.

Gastrocentrum, Karolinksa Universitetssjukhus, 171 76, Sverige,
NERC, Centre for Ecology & Hydrology, Oxfordshire, Storbritannien, 3SAHMRI Infection and Immunity Theme, School of Medicine,
Flinders University, Bedford Park, Adelaide, Australien, 4Centre for
Gastroenterology and Nutrition, University College London, London, Storbritannien, 5Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin,
Örebro Universitet, 702 81, Sverige, 6Centre for Immunology and
Infectious Disease, Blizard Institute, Queen Mary University of London, 7Gastroenterology Division, Barts and the London NHS Trust,
8School of Medicine, Diabetes and Nutritional Sciences Division,
King’s College London, London, Storbritannien
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Bakgrund

Minskad koncentration av Faecalibacterium prausnitzii i tarmslemhinnan predisponerar för skov hos patienter med Crohns sjukdom
(CD). Syskon till CD-patienter har förhöjd risk att utveckla CD
och delar aspekter av sjukdomsfenotyp, inklusive av fekal dysbios.
[1] Ingen tidigare studie har värderat den mukosala mikrobiotan
hos CD patienter och deras syskon jämfört med friska kontroller
(FK).
Metod

Rektala biopsier togs från 21 patienter med inaktiv CD, 17 av deras
friska syskon och 19 FK. Totalt DNA extraherades och V1-V3-regionen av den 16S rRNA-genen PCR-amplifierades. Mikrobiotan
analyserades med 454 pyrosekvensering.

Slutsats

Vi kan här visa en ökning av proteas från pancreas i faces från en
musmodell för IBD, innan några uppenbara kliniska tecken på
kolit. Ökad mängd trypsin i mag-tarmkanalen skulle kunna driva
inflammation genom aktivering av PAR2 receptorer i colon och bidra till den kliniska fenotypen. Dessa fynd och de mekanismer som
kan vara inblandade skulle kunna utgöra framtida mål för terapi
men även bidra i sökandet efter nya biomarkörer.

Analys enligt ”Similarity of percentages” (SIMPER) av bakteriesamhällets likhet (Bray-Curtis) mellan hela ”metacommunities” för
syskon och FK.

Jävsituation

Resultat

Inga tillkännagivanden
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Mikrobiotan i respektive grupp klassificerades i två populationer,
bakterier som var rikligt förekommande (core) och bakterier som
var sällsynta-sporadiskt förekommande. Bland core mikrobiota var
både den övergripande mångfalden (Shannon-Wiener och Simpsons index) och artrikedomen signifikant mindre varierande hos
gastrokuriren 2 · 2015
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friska syskon och CD-patienter än hos FK. Bland gruppen av sällsynta mikrobiota var den övergripande mångfalden lägre hos CD
än hos FK, men ingen skillnad förelåg mellan friska syskon och
FK. ”Metacommunity”-profilering (Bray-Curtis (SBC) index av
likhet) visade att core mikrobiota hos friska syskon var mer lik CD
patienter (SBC = 0,70) än FK, medan den sällsynta mikrobiota hos
syskon var mer lik FK (SBC = 0,42). Precis som hos CD patienter,
bidrog F. prausnitzii mest till olikheten mellan friska syskon och
FK, tabell 1.
Slutsats

Våra resultat visar på en dysbios som kännetecknas av minskad
övergripande mångfald i core mikrobiota och lägre förekomst av F.
prausnitzii hos syskon till CD patienter. Med tanke på att syskon
till CD patienter har förhöjda risk att utveckla CD, talar våra data
för att denna dysbios kan vara av betydelse för patogenesen vid CD
och risken att utveckla sjukdomen.
Referenser

Hedin CR, et al. Gut. 2014 Oct;63(10):1578-86
Jävsituation Inga tillkännagivanden
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Förhöjda fekala nivåer av eosinofila proteiner predikterar kollagen
kolit hos patienter som remitterats för koloskopi på grund av kronisk icke-blodig diarré.
M. Wagner 1,*, K. Sjöberg 2, L. Vigren 3, M. Olesen 4, C. Benoni 2, E.
Toth 2, M. Carlson 1

studien (50 (75%) kvinnor, medelålder 57, range 18-88 år). Patienterna genomgick koloskopi inklusive biopsier för histopatologisk dignostik. Avförings- och blodprover togs och analyserades för
F-EPX, F-ECP, FC och F-MPO respektive S-EPX och S-ECP.
Resultat

Diagnostiskt utfall: normal; n = 46 (73%), KK; n = 9 (14%), LK;
n = 4 (6%), UC; n = 2 (3%), CD; n = 2 (3%). Patienter med
KK uppvisade högre nivåer av F-EPX och F-ECP än patienter med
normalt diagnostiskt utfall (p = 0,01). Ingen förändring noterades i någon av de fekala markörerna hos patienter med LK. Hos
patienter med normala värden i alla avföringsmarkörer var sannolikheten för ett normalt diagnostiskt utfall 92%. Man fann ingen
förhöjning av S-EPX och S-ECP när man jämförde patienter med
olika diagnoser.
Slutsats

Förhöjt F-EPX och F-ECP har bäst förmåga att prediktera KK.
Ingen av de studerade fekala markörerna kan förutsäga LK. Serum-EPX och S-ECP tycks inte avspegla den lokala inflammationen i tarmslemhinnan och kan inte användas för att förutsäga
diagnostiskt utfall vid CNBD. Patienter med normala nivåer av
både F-EPX, F-ECP, FC och F-MPO har låg sannolikhet för ett
patologiskt diagnostiskt utfall.
Jävsituation
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Risk för kolektomi vid inflammatorisk tarmsjukdom

Avdelningen för gastroenterologi och hepatologi, Akademiska sjukhuset , Uppsala, 2Avdelningen för gastroenterologi och nutrition, Skånes
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J. Björk 1,*, A. Storlåhls 1, E. Sandell 1, M. Kaaprali 1, U. Lindforss 1

Bakgrund

Vid ulcerös kolit (UC) och kolon-Crohn (CD) är kolektomi ett
av behandlingsalternativen. De vanligaste indikationerna är svårt
skov, kronisk terapirefraktär kolit samt neoplasi. Den farmakologiska terapiutvecklingen under de senaste åren har varit dramatisk
men kolektomiincidensen i Sverige har legat stabilt på 6/100.000
sedan 1998.

1

Kronisk icke-blodig diarré (CNBD) är en vanlig indikation för
koloskopi. Om kolonslemhinnan ser normal ut makroskopiskt
är det rutin att ta multipla biopsier för att diagnostisera eventuell
förekomst av mikroskopisk kolit (MK), innefattande kollagen kolit (KK) och lymfocytär kolit (LK). Emellertid är det diagnostiska
utbytet lågt (1,3-14%) och förfaringssättet genererar höga kostnader. Fekalt calprotectin (FC) och myeloperoxidas (MPO) är proteiner som i huvudsak utsöndras av aktiva neutrofila granulocyter i
tarmslemhinnan. Fekalt calprotectin används i klinisk praxis som
markör för aktiv inflammation vid ulcerös kolit (UC) och Crohn´s
sjukdom (CD). Vid MK finns ännu ingen etablerad markör men
vi har i tidigare studier påvisat förhöjda fekala nivåer av proteiner
utsöndrade av eosinofila granulocyter (eosinofil protein X; EPX
och eosinofil cationic protein; ECP) hos patienter med aktiv KK.
Vi ville därför undersöka om F-EPX, F-ECP, FC och F-MPO kan
användas som markör för att förutsäga det diagnostiska utfallet hos
patienter som genomgår koloskopi pga CNBD. Dessutom ville vi
jämföra F-EPX och F-ECP med serum (S) EPX och ECP.
Metod

Av 67 inkluderade patienter med CNBD genomförde 63 (94%)
gastrokuriren 2 · 2015
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Bakgrund

Syfte

Studera risken för kolektomi vid UC respektive CD över tid i en
stor sjukhusbaserad IBD-cohort.
Metod

Alla patienter med UC (K 51) och CD (K 50.1) diagnostiserade
mellan 1960 och 2009 som registrerats i SWIBREG.
Resultat

2180 patienter med kolitdiagnos varav 771 (35 %) med CD har
registrerats. Av dessa har 20 % kolektomerats, UC 15.6 % och CD
28.5 % ( P < 0.0001). Risken för kolektomi inom 1 respektive 10
år från diagnos är 4.6% (UC 3.8 %, CD 6.1 %) respektive 13.1 %
(UC 10 %, CD 18.7 %). För dem diagnostiserade med UC 199099 respektive 2000-09 är kolektomirisken inom 1 år 3.6 % respek37
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tive 2.5 % och inom 5 år 6.8 % respektive 6.2 %. Motsvarande risk
vid CD-kolit är 6.5 % respektive 5.5 % och 15.1 % respektive 9.2
% (P = 0.036).
Slutsats

Patienter med CD-kolit löper signifikant större risk att kolektomeras jämfört med patienter med UC. Risken att kolektomeras
inom 5 år från diagnos är signifikant lägre för dem med CD-kolit
diagnosticerade första decenniet på 2000-talet jämfört med dem
diagnosticerade på 1990-talet.
Jävsituation
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Rektal kväveoxid oxid och plasma nitrit/nitrat som prediktorer för
kolektomi vid steroidbehandlad akut kolit

de som svarade på behandling minskade CRP (dag 1: 22.31±2.95,
dag 3: 15.69±3.57 mg/L), medan de som inte svarade ökade CRP
(dag 1: 45.83±11.10, dag 3: 76.35±16.96 mg/L) (p<0.0167). Kaplan-Meier-analys visade att patienter med NO nivåer under 2250
ppb hade signifikant högre risk för kolektomi inom 30 dagar från
behandlingsstart (p<0.0001). Tolv av 18 (67%) patienter med NO
<2250 ppb på dag 1 kolektomerades, medan endast 3 av 32 (9%)
med NO >2250 ppb. Vid jämförelse med plasma NOx blev 13
(72%) patienter med <5 uml/L kolektomerade medan hos de med
>5 umol/L endast två (6%).
Slutsats

NO och dess oxidationsprodukt NOx är säkra biomarkörer för inflammatorisk aktivitet i colon. NO och NOx ökar med intensiv
inflammation men minskar med tilltagande slemhinneskada. Rektalt NO liksom plasma NOx kan användas som biomarkör för att
prediktera kolektomi vid akut fulminant kolit.
Jävsituation
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Bakgrund

Kväveoxid oxid (NO) är uppreglerat vid inflammation genom inducerbart kväveoxidsyntas. NO gas kan användas som biomarkör
för inflammatorisk aktivitet i luminala organ. Plasmanivåer av nitrit + nitrat (NOx) återspeglar inflammatorisk aktivitet. Vi har analyserat rektalt NO på patienter med akut kolit, på dag 1 och dag 3
efter insatt behandling med glukokortikosteroid (GC), samtidigt
analyserades NOx. Det primära syftet var att utvärdera NO som
biomarkör vid akut kolit. Det sekundära syftet var att utvärdera
plasma NOx som ytterligare markör för det terapeutiska svaret på
behandlingen och risk för kolektomi.
Metod

50 patienter, 20-78 år, inlagda för behandling av fulminant kolit behandlades med högdos GC. Rektalt NO analyserades med
kemiluminescens. NOx analyserades kolorimetriskt. Rektala NO
nivåer och plasma NOx jämfördes med kliniskt aktivitetsindex och
C-reaktivt protein (CRP).
Resultat

32 svarade på GC; 18 svarade inte, vilket resulterade i kolektomi.
De som svarade på behandlingen hade högre rektalt NO än de
som inte svarade (dag 1: 12525±2600, dag 3: 15590±4157 ppb vs.
day 1: 2874±1283, day 3: 1137±297 ppb) (p<0.0114). Den optimala avgränsningsvärdet för NO var 2250 ppb (sensitivitet 86%;
specificitet 86%) vid kolektomi hos 81% (p<0.0001); ytan under
kurvan 0.88 med sannolikhetsratio 4.8. Plasma NOx var högre
hos de som svarade på behandling än de som inte svarade (dag 1:
6.2±0.3 vs 3.9±0.4 umol/L) (p<0.0001). Plasma NOx hade motsvarande avgränsningsvärde på 5 umol/L (sensitivitet 87%; specificitet 87%; Ytan under kurvan 0.88 med sannolikhetsratio 6.7.
Rektalt NO korrelerade till plasma NOx (r=0.33, p=0.0205). Hos
38
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Fekal Immunokemisk Kvantitativ Analys (FIKA) för utredning av
symtomatiska patienter - en litteraturstudie
G. Tsapournas 1,*, L. Flood 2, P. Benno 3, P. Hellström 4, L. Olsson 5
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Bakgrund

Behovet av koloskopi för utredning av patienter med symtom är
stort. Immunokemiska tester för påvisande av ockult blod i faeces
(FIT) har betydligt bättre sensitivitet för cancer än de äldre guaiac-baserade testerna. Kvantitativ bestämning med angivande av ett
exakt numeriskt värde av fekalt hemoglobin (ng/ml) och möjligheten att välja mellan olika cut-off värden har inneburit en ytterligare
förbättring.
Syftet med denna studie var att kartlägga litteraturen kring kvantitativ FIT hos symtomatiska patienter, i första hand avseende sensitiviteten för kolorektal cancer.
Metod

Sökorden “fecal immunochemical test, colorectal cancer” gav 335
träffar i PubMed (februari 2015). Studier kring enbart screening
exkluderades. Abstract och artiklar granskades kritiskt för att identifiera de som fokuserade på kvantitativ FIT hos symtomatiska patienter som remitterats för koloskopi från primär eller sekundär
vård.
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Resultat

Endast 6 studier uppfyllde kriterierna, dem var av olika design och
de flesta inkluderade enbart ett fåtal fall av kolorektal cancer (range
6-216, median 12). Cut-off för positivitet varierade mellan 40 och
100 ng/ml. Sensitivitet för kolorektal cancer varierade mellan 88100% och specificiteten mellan 77-94%. Den gemensamma sensitiviteten för avancerad kolorektal neoplasi var 48-72%. Alla studier
visade högt NPV 98-100% för cancer.

biotiska substanser, har visat sig stärka immunförsvaret medan deras effekter på tarmbarriärens funktion för närvarande är okända.
Det är allmänt känt att en välfungerande mag-och tarmbarriär är
nödvändig för att bibehålla normal hälsa då flera gastrointestinala
sjukdomar är förknippade med en försämrad barriärfunktion.
Vårt mål var att undersöka om specifika NPS kan motverka mastcells-inducerad barriärskada och ökad permeabilitet över tarmen, i
humana kolonbiopsier monterade i Ussingkammare.
Metod

Effekten av NPS på intestinal permeabilitet undersöktes i kolonbiopsier från 6-9 friska frivilliga, 23-28 år gamla, 7 kvinnor och 2
män. Tolv kolonbiopsier per deltagare monterades i Ussingkammare. Biopsierna förbehandlades med antingen 0.5 mg/ml NPS utvunnen ur jäst eller 0.1 mg/ml NPS utvunnen ur vete, i 20 minuter
innan den mastcells degranulerande kemikalien Compound 48/80
(10 ng/ml) tillsattes. Alla substanser var närvarande under hela
experimentet (90 min) och ostimulerade biopsier användes som
kontroll. FITC-dextran 4000 användes för att mäta paracellulär
permeabilitet, medan pepparrotsperoxidas (HRP) användes som
en transcellulär markör. Statistisk analys utfördes med användning
av det icke-parametriska Mann-Whitney U testet.
Slutsats

Kvantitativ FIT hos patienter med symtom är ofullständigt studerat som första linjens utredning. Den höga sensitiviteten talar för
att det kan användas i prioriteringssyfte. Ytterligare studier får visa i
vilken utsträckning det möjligen också kan ersätta koloskopi. Multicenterstudien FIKA (Fekal Immunokemisk Kvantitativ Analys)
pågår i Sverige och avser att inkludera 500 patienter remitterade för
koloskopi på grund av symtom. Patienterna lämnar 3 faecesprov
(GuickReadGo, Oriondiagnostica) före undersökning, utfall ges i
intervallet 50- >1000 ng Hb/ml faeces. Slutgiltigt resultat väntas
2016.
Jävsituation

PO-125

Intervention med C48/80 visade ca 2-3 gånger högre transcellulär
permeabilitet jämfört mot kontrollbiopsier. Behandling med 0.1
mg/ml NPS från vete tillsammans med C48/80 (n=9) resulterade i en signifikant minskning (p< 0.04) av C48/80’s påverkan på
transcellulär permeabilitet. Ett liknande mönster sågs på paracellulär permeabilitet men utan statistisk signifikans. NPS från jäst (0.5
mg/ml) (n=6) visar ett mönster som liknar den för NPS utvunnet
ur vete men utan statistisk signifikans. Stimulering med enbart
NPS utan tillsats av C48/80 visade inte någon statistiskt signifikant
skillnad på permeabilitet jämfört mot kontrollbiopsier.
Slutsats

Inga tillkännagivanden

Nutrition

Resultat

125

Icke-spjälkningsbara polysackarider dämpar mastcells-inducerad
hyperpermeabilitet i kolonbiopsier

Dessa resultat är en del av en pågående studie och våra preliminära
resultat visar att NPS från vete (0.1 mg/ml) kan minska C48/80-inducerad transcellulär permeabilitet, liknande mönster kan även ses
för paracellulär permeabilitet. En liknande trend observeras även
för NPS från jäst. Våra resultat tyder på att NPS kan hämma mastcells degranulering och på så vis dämpa C48/80-inducerad permeabilitet i tjocktarmen.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden

Endoskopi

J.-P. Ganda Mall 1,*, L. Löfvendahl 1, Å. Keita 2, R. Brummer 3,
I. Schoultz 1
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Linköping, 3Nutrition-Gut-Brain interactions research centre, Institutionen för läkarutbildning , Örebro Universitet, Örebro, Sverige
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Bakgrund

Icke-spjälkningsbara polysackarider (NPS), även kända som pre40
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Implementering av endoskopisk säkerhetschecklista med personcentrerat fokus
H. Dubois 1,*
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Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm, Sverige

1

Bakgrund

Inom endoskopisk verksamhet på ett universitetssjukhus är patientflödet stort. Akuta och elektiva undersökningar blandas med rutinmässiga ”enkla” och högspecialiserade undersökningar/ingrepp.
Endoskopisjuksköterskorna, som är stationära på mottagningen,
samarbetar dagligen med gastroenterologer, kirurger, endoskoperande sjuksköterskor och studenter.
Personcentrerad vård har sin utgångspunkt i att se patienten som
en person med vilja, resurser och behov. Ett personcentrerat arbetssätt innebär att uppmärksamma patientens vilja och behov samt
att förstärka dennes förmågor och resurser, vilket ökar patienters
delaktighet. Ett sådant arbetssätt kan även motverka en del av de
avvikelser som kan förekomma. Det finns exempel på endoskopiska
säkerhetschecklistor men hittills ingen modell där säkerhet och personcentrerad vård kombinerats. En tydlig rutin där både patientsäkerhet och delaktighet värderas lika högt skulle kunna leda till färre
avvikelser och komplikationer så som felaktig dokumentation, felaktigt uppmärkta preparatrör, kontraindicerad läkemedelsanvändning
och blödning. Det kan också bidra till förbättrat arbetsklimat, ökad
säkerhetsmedvetenhet hos personalen och ökad patientdelaktighet.
Metod

Att under våren 2015 implementera en endoskopisk säkerhetschecklista med personcentrerat fokus på endoskopienheten på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
Resultat

Under våren kommer en endoskopisk säkerhetschecklista att införas på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge i samband
med föreläsning och teamträning i den nya arbetsmetoden av all
endoskopipersonal. Metoden innebär att sjuksköterskan sammanfattar den insamlade informationen om undersökningen och patientens berättelse för patient och läkare. På detta vis blir informationen tydlig för alla parter. Teamträningen syftar särskilt till att
medvetandegöra vikten av kroppsspråk och kommunikation, t.ex.
ska all personal som deltar i träningen få prova att agera patient och
jämföra hur det känns att ligga ner på britsen och att sitta under det
inledande samtalet med personalen. Personalen får också träna på
att inkludera patienten i hela samtalet.

sion of Gastroenterology, McGill University Health Center, Montreal,
Kanada, 3Endoscopy Unit, Centre for Liver and Digestive Disorders,
The Royal Infirmary of Edinburgh, Edinburgh, Storbritannien, 4Kirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö, Sverige, 5Research Institute, Saint Justine Medical Center, Universite de Montreal,
Montreal, Kanada, 6Department of Gastroenterology, Chaim Sheba
Medical Center, Tel Hashomer, Israel
Bakgrund

Kapselenteroskopi är en icke-invasiv och effektiv metod för visualisering av tunntarmen. Kapselretention pga. striktur i tunntarmen är
den mest fruktade komplikationen hos patienter med känd Crohns
sjukdom. Testkapsel som är självupplösbar och kan spåras med en
handscanner eller med radiologisk undersökning (buköversikt eller
DT-buk) har utvecklats för att minimera risken för kapselretention
men värde av testkapsel är oklart hos patienter med känd Crohns
sjukdom. Syftet med den här studien var att utvärdera det kliniska
värdet av testkapsel hos patienter med känd Crohns sjukdom.
Metod

I en klinisk, retrospektiv och internationell multicenter studie jämfördes två strategier av testkapsel användning: 1) selektiv (endast
hos patienter med obstruktiva symtom eller historik av intestinal
obstruktion och kirurgi) eller 2) icke-selektiv (alla patienter) användning.
Resultat

342 vuxna patienter med känd Crohns sjukdom ingick i studien.
I den selektiva studiearmen användes testkapsel hos 46% av fallen
och 155/180 (86%) av patienter genomgick efterföljande kapselenteroskopi. kapselretention inträffade i 2 patienter av 155 testade (1.3%). I den icke-selektiva studiearmen användes testkapsel
i alla patienter med efterföljande kapselenteroskopi hos 127/162
(78.4%) av fallen. I 2 av de 127 patienterna inträffade kapselretention (1.6%, p= 0.99 ). Inget samband kunde påvisas mellan tidigare
bukkirurgi eller Crohns sjukdomens fenotyp och kapselretention.
Slutsats

Användning av testkapsel är en säker, enkel och värdefull metod för
att utesluta strikturer i tunntarmen. Kapselretention är en sällsynt
komplikation hos patienter med känd Crohns sjukdom. Selektiv
och symptom baserad användning är lika säker som icke-selektiv
användning av testkapsel hos patienter med känd Crohns sjukdom.

Slutsats

Säkerhetschecklistans och den nya arbetsrutinens införande kommer att utvärderas genom enkäter till patienter och personal.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Inga tillkännagivanden
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Provtillräcklighet och diagnostisk träffsäkerhet för nålsystem som
används tillsammans med endoskopiskt ultraljud

Är testkapsel före kapselenteroskopi hos patienter med känd
Crohns sjukdom av värde?

A. Hedström 1,*, H. Fernström 1, Z. Ateeb 1, A. Dlugosz 1, R. Noel 1,
P. Thelin-Schmidt 1, S. L. Haas 1

A. Nemeth 1, U. Kopylov 2, A. Koulaouzidis 3, G. Wurm Johansson 1,
H. Thorlacius 4, D. Amre 5, R. Eliakim 6, E. G. Seidman 2, E. Toth 1,*
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Bakgrund

Endoskopiskt ultraljudsledd finnålsaspiration/biopsi (EUS-FNA/
41
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FNB) introducerades i början av 1990-talet. Sedan dess har tekniken vuxit till ett essentiellt diagnostiskt verktyg i den kliniska
utredningen av gastrointestinala åkommor. För tillfället används
framför allt två nålstorlekar, 22 gauge (G) och 25 G. Dessa nålar finns tillgängliga både som aspirations- och biopsinålar. Hittills
finns ingen konsensus över vilken av nålarna som ger bäst diagnostiskt utbyte. Huvudmålet med denna studie var att jämföra provtillräcklighet, diagnostisk träffsäkerhet och säkerhet mellan 22 G och
25 G aspirationsnålar.
Metod

Detta var en retrospektiv enkelcenter kohortstudie. Lämpliga patienter hittades genom sökning i ett datoriserat journalsystem. Totalt 908 EUS undersökningar, varav 329 punktioner, analyserades
och utvärderades gällande provtillräcklighet och diagnostiskt utbyte. Statistiska analyser utfördes i JMP 9.0. P-värden <0.05 ansågs
statistiskt signifikanta.
Resultat

Ingen statistiskt signifikant skillnad hittades mellan aspirationsnålarna varken beträffande provtillräcklighet, 100 % (21/21)
mot 95,6% (176/184) (p=0,18) eller diagnostiskt utbyte, 61,9%
(13/21) mot 69,8% (127/184) (p=0,46). Gränssignifikans sågs
när FNA jämfördes med FNB vad gäller diagnostiskt utbyte 69 %
(140/203) mot 47 % (8/17) (p=0,067). Komplikationsincidensen
var 0.3 % (3/908).
Slutsats

25 G aspirationsnålen går att använda som ett säkert och likvärdigt
alternativ till 22 G aspirationsnålen. Biopsinålarna gav ingen ytterligare provtillräcklighet eller diagnostiskt utbyte.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Träffsäkerheten av endoskopiskt ultraljudsledd finnålsaspiration
(EUS-FNA) i diagnostiken av gastrointestinala stromalcellstumörer (GIST)
S. Kesen 1,*, Z. Ateeb 1, A. Hedström 1, H. Fernström 1, A. Dlugosz 1,
R. Noel 1, P. Thelin-Schmidt 1, S. L. Haas 1

Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Sverige

1

för att diagnostisera gastrointestinal stromacellstumörer. Syftet
med studien var att studera diagnostiska utbytet från endoskopiskt
ultraljudsledda finnålsaspirationer för gastrointestinala stromacellstumörer gjorda på Karolinska Universitetssjukhuset. Sekundära
syften var att se om tumörstorlek eller närvaron av cytolog vid undersökningen påverkade utbytet.
Metod

Detta var en retrospektiv cohort studie utförd i det elektroniska
journalsystemet Take Care. Endoskopiskt ultraljudsundersökningar identifierades. Av totalt 1929 endoskopiskt ultraljud undersökningar var 98 med finnålsaspiration med indikationen submukosal
tumör. Dessa fall inkluderades och analyserades.
Resultat

Adekvata aspirat erhölls i 88,8% av fallen. En slutlig diagnos kunde sättas i 67,3% av fallen. Endoskopiskt ultraljudsledd finnålsaspiration hade en sensitivitet och specificitet på 96.2% respektive
76.9% för differentiering av gastrointestinala stromacellstumörer
från andra lesioner. Tumörstorlek >20mm var associerad med högre andel adekvat aspirationsmaterial (p=0,017). Även närvaron av
cytolog vid undersökningen var associerad med högre andel adekvat aspirationsmaterial (p=0,002).
Slutsats

Endoskopiskt ultraljudsledd finnålsapiration har hög träffsäkerhet
beträffande diagnostiken av gastrointestinala stromacellstumörer.
Tumörstorlek >20mm och närvaro av cytolog vid undersökningen
är associerad med ökad kvalitet på det aspirerade materialet.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Patienters upplevelse av laxering, oro, smärta, bemötande och information i samband med koloskopi- ett pågående forskningsprojekt
J. Ryhlander 1,*, A. Pischel 1, G. Ringström 1 2, M. Simren 3 4, P.-O.
Stotzer 1 3, S. Jakobsson 2 3
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3
Institutionen för medicin, Göteborgs Universitet, 4Sektionen för
gastroenterologi och hepatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg, Sverige
1

Bakgrund

Gastrointestinala stromacellstumörer (GIST) representterar submukosala mesenkymala tumörer i gastrointestinalkanalen. Dessa
tumörer tros uppstå från Cajals interstitiala celler och är associerade med mutationer i gener för tyrosinkinas receptor såsom KIT
och platelet derived growth factor (PDGF) receptor alpha. Terapin
består av kirurgisk excision respektive behandling med tyrosinkinashämmaren Imatinib beroende på tumörstorlek och mutationsstatus. För att sätta diagnosen och möjliggöra mutationsanalysen
krävs cellprov. Sedan introduktionen av endoskopiskt ultraljudsledd finnålsaspiration (EUS-FNA) i början av 1990-talet har metoden blivit ett viktigt diagnostiskt instrument för lesioner i gastrointestinalkanalen och används på Karolinska Universitetssjukhuset
42

Bakgrund

Koloskopi är för många en besvärande undersökning. Det är en
vanlig undersökning som ökar i antal relaterat till screening samt
terapeutiska interventioner. Studien syftar till att 1)undersöka
upplevelsen av att genomgå koloskopi med fokus på oro, smärta, smärtlindring, laxering, information och bemötande 2)värdera
medicinsk kvalitet enligt internationella riktlinjer. I detta abstrakt
presenteras del 1.
Metod

Patienter (≥18 år) som skall genomgå poliklinisk koloskopi oavsett
indikation tillfrågas om deltagande. Data samlas in genom struktugastrokuriren 2 · 2015
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Undervatten endoskopisk mukosa resektion av stora kolorektala
polyper
N. Uedo 1, A. Nemeth 2, E. Toth 2, G. Wurm Johansson 2, H. Thorlacius 3,*

Department of Gastrointestinal Oncology, Osaka Medical Center for
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3
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Bakgrund

rerade frågor via webformulär. Patienterna besvarar frågor avseende
oro, laxering samt anledning till och förväntningar på undersökningen. Efter undersökningen skattar patienterna känslomässigt
stöd, information, bemötande, delaktighet, intensitet av smärta
samt oro.
Resultat

Hittills har 489 patienter konsekutivt inkluderats (46% kvinnor,
54% män), medelålder 53 år, 61 % hade genomgått koloskopi tidigare. Vanligaste indikationerna var kontroll vid IBD (36%), järnbrist/blödning (24%), diarréutredning (14%). Fyrtiotvå procent
rapporterade besvär i samband med laxering (Figur 1). Patienterna
rapporterade att de var välinformerade då endast 12 % angav otydlig/väldigt otydlig skriftlig information. Ett fåtal ansåg att de fick
obefintlig, oförståelig, för lite muntlig information. Nittio procent
fick smärtstillande och relaxerande läkemedel. Doseringen varierade beroende på vårdpersonalens bedömning av patientens behov
samt efter patientens önskemål. Sjutton procent av patienterna
upplevde ingen smärta, 48 % lite smärta, 29 % en hel del/mycket smärta och 10 % rapporterade väldigt mycket/extremt mycket
smärta. Stor andel av patienterna (56%) kände sig oroliga inför
undersökningen (Figur 2). Nästintill samtliga (99%) upplevde att
de blev behandlade med värdighet och respekt och 93 % ansåg att
det fanns vårdpersonal de kunde prata om farhågor med. Tolv procent ansåg inte att vårdpersonalen tillräckligt diskuterade deras oro
och ängslan rörande tillstånd eller behandling. Tjugosju procent
visste inte hur undersökningen följs upp och 1/3 hade velat vara
mer involverad i sin vård.
Slutsats

En stor andel av patienterna värderar bemötande, information och
stöd högt vid koloskopi. Dock visar preliminära resultat på flera
förbättringsområden såsom behov av mer avancerad bedömning
gällande smärta, oro, tydligare förutsättningar för att diskutera
ängslan, delaktighet och uppföljning samt riktlinjer för smärtlindring.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden

Undervatten endoskopisk mukosa resektion (UEMR) har nyligen
rapporterats vara en användbar metod för att ta bort stora kolorektala polyper vid ett amerikanskt center. Målet för den här studien
var att undersöka om UEMR är en säker och effektiv metod för at
ta bort stora polyper i kolon och rektum vid vårt center.
Metod

Två erfarna interventionella endoskopister (NU och HT) genomförde alla fall av UEMR med ett koloskop utrustad med en plasthuva. Tarmlumen tömdes på CO2/luft och fylldes med vatten. Alla
polyperna togs bort en bloc eller med piecemeal teknik utan att lyfta lesionen med submukosa injektion. Storleken på snaran (15-33
mm) berodde på polypens storlek och läge. Patientdata samlades
in prospektivt.
Resultat

13 konsekutiva patienter (8 män, medelålder 74 år) som hade remitterats för polypresektion i kolon och rektum genomgick UEMR.
Totalt 16 lesioner med en medelstorlek på 17 mm (7-30 mm) togs
bort med UEMR. Polyperna var lokaliserade i ceacum (n=8), kolon ascendens (n=2), transversum (n=4) och rektum (n=2). 56% av
polyperna togs bort en bloc och resten med piecemeal teknik. Alla
lesionerna var radikalt borttagna endoskopiskt. Inga komplikationer, såsom blödning eller perforation, uppstod.
Bild:
Slutsats

UEMR verkar vara en effektiv och säker metod för att ta bort stora
kolorektala polyper och borde integreras in i den terapeutiska arsenalen hos center som hanterar stora kolorektala polyper.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Micromucosalt slemhinnemönster hos patienter med Helicobacter
pylori-associerad och autoimmun kronisk atrofisk gastrit
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Kraftigt ökat uttryck av Rcan1 i musmodell för akut pankreatit

Bakgrund

J. Norberg 1,*, S. Haas 2, H. Gao 3, R. Segersvärd 2, S. Nania 1,
C. Bauer 1, A. Wagman 1, X. Li 1, U. Arnelo 2, M. Löhr 1 2, R. Heuchel 1

Helicobacter pylori (H. pylori)-associerad och autoimmun gastrit
är välkända och distinkta typer av kronisk atrofisk gastrit men
kunskaperna är begränsade om slemhinnestrukturen vid dessa tillstånd. Syftet med den här studien var att undersöka och jämföra
micromucosalt slemhinnemönster hos H. pylori-associerad och
autoimmun kronisk atrofisk gastrit med hjälp av traditionell och
innovativ endoskopisk teknologi.
Metod

Patienter med H. pylori negativa (6 st), H. pylori-associerad gastrit
(14 st) och autoimmun gastrit (7 st) inkluderades i studien. EVIS
GIF-FQ260Z (Olympus) videoendoskop med högupplösande
förstoringsoptik och vitt ljus samt autofluorescens (AFI) ljus och
digital kromoendoskopi, narrow band imaging (NBI) användes.
Utbredningen av slemhinneatrofi bedömdes med AFI (atrofisk
slemhinna projiceras som grön och normal slemhinna som lila). Ett
2 x 2 cm stort område 4 cm proximalt om angulus på minorsidan
av corpus ventriculi valdes för närmare undersökning av micromucosalt mönster, som klassificerades som ”Foveola” och ”Groove” typ
efter bedömning med förstoringsoptik och NBI. Foveola-typ slemhinna hade typiskt runda, ovala, eller korta linjära foveola (gropar)
vid förstoringsendoskopi och rikligt med mörkbruna subepiteliala
kapillärer omgivna av ljusbrunt epitel vid NBI. Groove-typ slemhinna hade typiskt upphöjd eller papillär slemhinna med mellanliggande kontinuerlig slemhinna med förstorings kromoendoskopi
samt uppvisade räfflad eller papillär ljusbrun slemhinna omgivande
mörk bruna subepiteliala kapillärer med NBI. Biopsier var tagna
för sedvanlig histologi efter den endoskopiska bedömningen.
Resultat

Alla H. pylori negativa patienter hade normal, corpus mucosa med
micromucosalt mönstret av Foveola typ. 10 av 14 (71%) patienter med H. pylori-associerad gastrit uppvisade medelstora till stora
grönaktiga område, atrofisk slemhinna vid minor sidan av corpus
ventriculi. 13 av 14 (93%) hade olika stor utbredning av Groove-typ slemhinna. Alla patienter med autoimmun gastrit hade ett
stort område av grönaktig, atrofisk slemhinnan i hela corpus men
de flesta (> 80%) hade micromucosalt mönster av Foveola typ.
Slutsats

Micromucosalt mönster i corpus ventriculi hos H. pylori-associerad gastrit patienter uppvisade Groove-typ slemhinna som liknar
till antrum och tarmslemhinna, vilket kan antyda olika patogenes
av de här tillstånden.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden

1CLINTEC, Karolinska Institutet, Stockholm, 2Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, 3BioNut, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
Bakgrund

Akut pankreatit (AP) omfattar allt från en mild lokaliserad inflammation till en allvarlig systemisk sjukdom med hög dödlighet. Inflammation leder till produktion av fria radikaler, som förvärrar en
pågående inflammation. Upprepade injektioner av cholecystokinin-analogen cerulein, som inducerar oxidativ stress och AP, är en av
de mest frekvent använda in-vivo-modellerna för AP. Många diagnostiska och prognostiska markörer för AP har evaluerats genom
åren, men det saknas fortfarande specifika och tidiga markörer för
svår pankreatit som är associerad med en ökad mortalitet.
Metod

AP inducerades i C57/Bl6J-möss genom 9 upprepade injektioner
av cerulein. Kontrollmöss injicerades med natriumklorid. RNA
från pankreasvävnad insamlad en timme efter sista injektionen
analyserades i en microarray. Bland differentiellt uttryckta gener
gjordes ett urval baserat på tidigare publikationer och uttrycket av
utvalda gener bekräftades med real-time PCR i pankreasvävnader
hos möss från två separata försök.
AR42J-celler (som substitut för primära acinarceller) stimulerades
med cerulein eller H2O2 och uttrycket av utvalda gener evaluerades
med real-time PCR. För att undersöka inblandningen av oxidativ
stress behandlade vi cellerna med antioxidanten N-acetylcystein
(NAC) samtidigt som vi stimulerade cellerna med cerulein.
En kommersiellt tillgänglig ELISA användes för att mäta proteinnivåer av den mest lovande genen, Rcan1, i serum hos möss med
cerulein-inducerad AP och kontrollmöss.
Resultat

2038 gener utav mer än 16000 gener identifierades som differentiellt
uttryckta mellan möss med cerulein-inducerad AP och kontrollmöss.
Utav dessa valdes generna Rcan1, Lcn2, Srxn1, Rtn4, Sesn2, Plaur och
Epha2 ut för fortsatta studier, och det förändrade uttrycket av dessa
gener i pankreas hos möss med AP kunde bekräftas hos möss från två
separata försök. De stressreglerade generna Rcan1 och Sesn2 undersöktes närmare och uttrycket av dessa gener fanns öka signifikant i
AR42J-celler efter stimulering med cerulein. Samtidig administrering
av antioxidanten NAC blockerade detta. Proteinnivån av Rcan1 var
signifikant högre i serum hos möss med cerulein-inducerad AP än
hos kontrollmöss.
Slutsats

Gallvägs- och
pankreas-sjukdomar
PO-208
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Akut pankreatit är associerad med ett kraftigt ökat uttryck av Rcan1
i en väletablerad musmodell. Rcan1 regleras via oxidativ stress. Kliniska studier ska i framtiden testa om RCAN1 kan användas som
en prognostisk markör hos patienter med akut pankreatit.
Jävsituation
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Smad7 modulerar cerulein-inducerad pankreasfibros genom transforming growth factor-β (TGF-β) signalering
X. Li 1,*, S. Nania 1, N. Fejzibegovic 1, R. Heuchel 1, M. Löhr 1

CLINTEC, Karolinska Institutet, Huddinge, Sverige

1

Bakgrund

Kronisk pankreatit är den vanligaste sjukdomen i exokrin pankreas, som kännetecknas av progressiv inflammation, acinar-atrofi och
fibros. TGF-β är den mest potenta fibrinogena cytokinen ansvarig
för attraktion av makrofager, aktivering av stellatceller och kollagen-uttryck i skadad vävnad. Smad7 induceras av TGF-β superfamiljmedlemmar som ett intracellulärt inhiberande protein som
motverkar TGF-β-signalering.
Metod

För att undersöka den funktionella rollen av Smad7 in vivo, inducerade vi kronisk pankreatit hos möss som saknar exon-I i
Smad7-genen, genom upprepad administrering av cerulein.
Resultat

Ackumulering av extracellulärt matrix, ett viktigt kännetecken för
kronisk pankreatit, var mer uppenbart i Smad7-muterade möss.
Uttrycket av kollagen i bukspottkörteln hos dessa möss var förhöjt, enligt bedömning med Sirius Röd och antikropp för kollagen.
Även inflammation (mätt med markören CD11b) samt antalet
myofibroblaster (påvisat med vimentin-färgning), ökade tydligt i
Smad7-muterade möss jämfört med cerulein-behandlade vildtypsmöss.
Slutsats

Sammantaget drog vi slutsatsen att avsaknaden av en fungerande
Smad7-gen ledde till ökad TGF-β signalering som i sin tur ledde
till ett mer allvarligt fibrotiskt svar. Således representerar Smad7
ett mycket intressant mål för anti-fibros terapi. I framtida studier
kommer flera genetiskt modifierade möss med konditional utslagning av Smad7 i olika pankreascelltyper undersökas, för att identifiera vilken roll ökad TGF-β-signalering har i påverkan av crosstalk mellan epitel-/stroma-/immunceller.
Jävsituation
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Set up av en high through put-modell för läkemedels-screening av
humana pankreascancerceller i 3D-kultur
S. Nania 1,*, J. Liu 2, A. Eriksson 2, M. Löhr 1, R. Heuchel 1

Institutionen för klinisk vetenskap och teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet, Stockholm, 2Karolinska High Throughput Center
(KHTC), Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet, Huddinge, Stockholm, Sverige
1
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Bakgrund

Pankreascancer (PDAC) är en extremt aggressiv sjukdom och den
fjärde vanligaste orsaken till cancerrelaterad död. Nästan alla som
får diagnosen dör av sin sjukdom. Terapiresistensen är väldigt utbredd och de flesta nya läkemedel fungerar extremt dåligt i kliniken, trots att de gått igenom prekliniska tester med mycket goda
resultat. Pankreascancer kännetecknas av fibros och en stor produktion av extracellulärt matrix (ECM), främst från pankreatiska stellatceller. Detta tros vara viktigt för progression av sjukdomen och
terapiresistensen. Jämfört med traditionell cellodling producerar
celler i tredimensionell kultur en mikromiljö som närmare efterliknar den som observerats i vävnad och visar på andra beteenden
och funktioner. Detta är viktigt för att testa effektiviteten av nya
läkemedel eftersom tumörmikromiljön starkt påverkar tumörers
respons till behandling. Vårt labb har tidigare etablerat ett screeningsystem för läkemedel med humana PDAC-celler i 3D-kultur. Vi
fann att 3D-kulturer uttrycker mer ECM samt att dem är betydligt
mer resistenta mot kemoterapi jämfört med traditionella cellkulturer och därför mer prediktiva för läkemedelsscreening in vitro,
innan övergång till in vivo-försök och kliniska prövningar.
Metod

För att snabbare kunna screena för nya läkemedel mot pankreascancer i ”high-throughput screening” (HTS), automatiserade vi
vårt 3D-screeningssystem. Vi använde oss därefter av en etablerad
pankreascancercellinje (Panc1) och screenade ett läkemedelsbibliotek (TimTec_NL3000) med över 3000 naturliga substanser,
alla med en koncentration på 10 µM. För att avläsa effekten av
substanserna, använde vi oss av en luminescens-baserad assay för
cellviabilitet (CellTiter Glo, Promega). De substanser som fanns
minska cellviabiliteten validerades sedan genom dos-responsförsök
i olika cellinjer.
Resultat

I den initiala screeningen fann vi 13 substanser som signifikant
minskade cellviabiliteten av Panc1-celler. Validering av resultaten
bekräftade att 5 utav dessa 13 substanser minskade cellviabiliteten
med tydlig dos-respons. När dessa 5 substanser testades i en annan
pankreascancercellinje (HPAFII), minskade åtminstone 2 av dem
cellviabiliteten dramatiskt. Framöver planerar vi att öka komplexiteten av modellen genom att lägga till pankreatiska stellatceller i
3D-kulturerna, för att ännu bättre kunna efterlikna situationen in
vivo.
Slutsats

Vi har demonstrerat att automatiserad HTS av läkemedel mot pankreascancerceller kan appliceras även på 3D-kulturer.
Jävsituation
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Upptäckt av hypoxiska områden in vivo i realtid i pankreaskancer
hos möss genom en kombination av fotoakustik och högfrekvent
ultraljud
Y. Zhao 1,*, M. Gerling 2, J. Norberg 1, S. Nania 1, X. Li 1, M. Löhr 1,
R. Heuchel 1
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CLINTEC, 2Centrum för biovetenskaper och Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska institute, Huddinge, Sverige

1

Bakgrund

Icke-invasiva avbildningstekniker är avgörande för prekliniska studier där djurmodeller som efterliknar mänskliga sjukdomar utnyttjas för att utvärdera behandlingseffekt. Nyligen har mikro-ultraljud
med co-registrerad fotoakustisk (PA) avbildning utvecklats. Detta system kan använda sig av endogena kontrastmedel såsom hemoglobin i syfte att t.ex. bestämma syresättningen av vävnaderna.
Syftet med denna studie är att testa om metoden kan användas för
att upptäcka hypoxiska/nekrotiska områden i experimentella pankreastumörer hos möss.
Metod

I en transplantationsmodell av pankreas duktal adenocarcinom
(PDAC) i mus, injicerades PDAC-celler som uttrycker luciferas
(KPC-Luc) i C57BL/6J-möss subkutant eller ortotopiskt. Tumörutvecklingen följdes med bimodal imaging (3D-ultraljud (US) /
IVIS-Spectrum-bioluminescens) hos möss med eller utan gemcitabine-behandling. Hemoglobinkoncentration, blodsyre och relativ
vävnadssyremättnad/fördelning bestämdes med en integrerad fotoakustik (20Hz justerbar laser 680-970nm)/ultraljudssond (LZ50
vid 32 och 40 MHz) i kombination med Vevo®-LAZR software.
Tumörutvecklingen övervakades genom att kvantifiera tumörstorleken i 2D (tumörområdet) och 3D (tumörvolymen). Tumörkärl
mättes med 3D power Doppler scan. En timme före avlivning
injicerades mössen med 60 mg/kg pimonidazol för att analysera
formalinfixerade, paraffininbäddade vävnadssnitt för hypoxiska regioner (Hypoxiprobe-1 kit).
Resultat

Vi använde oss av icke-linjär kontrastbild med icke-målriktade
mikrobubblor (SonoVue) som kontrastmedel för att visualisera
vaskulär funktionalitet i den genetiskt modifierade PDAC musmodellen, KPC (KrasG12D/+; Trp53R172H/+; Pdx1-Cre). På så sätt
kunde vi verifiera hypoxiska tumörregioner.
Slutsats

Kombinerat US/PA imaging kan användas för att detektera hypoxiska tumörregioner i PDAC-musmodeller (autochtonous KPC
musmodell, sc eller ortotopisk transplantationsmodeller) och bedömning av behandlingssvar i prekliniska studier, dvs. nekrosbildning samt kärlnormalisering beroende av behandlingsregimen.
Jävsituation
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God samstämmighet vid bedömning av akut pankreatit med den
reviderade Atlantaklassifikationen.
S. Regner 1,*, H. Sternby 1, R. Verdonk 2, A. Dimova 3, P. Ignatavicius 4, L. Ilzarbe 5, P. Koiva 6, A. Penttilä 7, J. Rosendahl 8, S. Zackrisson 9, T. L. Bollen 2

Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein, Nederländerna, 3University Hospital for Emergency Medicine “Pirogov”, Sofia, Bulgarien, 4Lithuanian
University of Health Sciences, Kaunas, Lettland, 5Hospital del Mar,
Barcelona, Spanien, 6East Tallinn Central Hospital, Tallin, Estland,
7
Helsinki University Central Hospital, Helsingfors, Finland, 8Division
of Gastroenterology and Rheumatology, Department of Internal Medicine, Neurology and Dermatology, Leipzig, Tyskland, 9Department of
Radiology, Institution of Clinical Sciences, Lund University, Malmö,
Sverige
Bakgrund

Den reviderade Atlantaklassifikationen för akut pankreatit (AP)
gör anspråk på att vara kliniskt relevant. Framförallt har morfologiska fynd vid AP definierats för att värderingar gjorda på olika
centra ska vara jämförbara. Syftet med denna studie var att validera
de kriterier som satts upp för bedömning av kontrastförstärkta datortomografibilder.
Metod

Patienter med AP som genomgått kontrastförstärkt datortomografiundersökning (CECT) inkluderades konsekutivt vid 6 europeiska
center. CECT-bilderna bedömdes av en lokal GI-radiolog vid varje
center samt av en central pankreasradiolog. Graden av enighet i
bedömning beräknades sedan med Kappastatistik.
Resultat: 285 patienter inkluderades. 37,6 % hade mild, 51,5 %
mellansvår och 10,9 % svår AP. När 314 CECT-bilder hade bedömts fann vi god överensstämmelse mellan de lokala och den
centrala radiologen gällande bedömning av nekros i pankreas samt
förekomst av vätskeansamlingar. Däremot var det klart sämre enighet gällande karakteristika hos vätskeansamlingarna, förekomst av
peripankreatisk nekros och typ av pankreatit.
Slutsats

Tydlig kommunikation är essentiellt för klinisk handläggning vid
AP men även för att kunna jämföra olika studier. Vår studie visar
att man med den reviderade Atlantaklassifikationen får relativt stor
enighet vid bedömning av CECT-bilder. Vi visar emellertid också
på att flera begrepp behöver klargöras ytterligare för att klassifikationen ska bli än mer kliniskt relevant.
Referenser

1.

2.
3.
4.

Bradley EL, 3rd. A clinically based classification system for
acute pancreatitis. Summary of the International Symposium
on Acute Pancreatitis, Atlanta, Ga, September 11 through 13,
1992. Arch Surg 1993;128:586-90.
Bollen TL, Besselink MG, van Santvoort HC, et al. Toward
an update of the atlanta classification on acute pancreatitis: review of new and abandoned terms. Pancreas 2007;35:107-13.
Bollen TL, van Santvoort HC, Besselink MG, et al. The Atlanta Classification of acute pancreatitis revisited. Br J Surg
2008;95:6-21.
Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, et al. Classification of acute
pancreatitis--2012: revision of the Atlanta classification and
definitions by international consensus. Gut 2013;62:102-11.
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ingen ökad mortalitet i gruppen med höga ferritinnivåer varken
i den univariata (HR 1.12, 95%CI 0.53-2.38, p=0.75) eller den
multivariata (HR 0.9, 95%CI 0.35-2.32, p=0.82) modellen.
Slutsats

Höga ferritinvärden hos patienter med NAFLD är inte associerat
med ökad mortalitet efter upp till 34 års uppföljning

Patienter med NAFLD och höga ferritinvärden har mer avancerad
fibros och högre NAS-poäng samt en försämrad biokemisk profil
jämfört med patienter med normala ferritinvärden. Trots detta är
inte ferritin en tillförlitlig biomarkör för långtidsöverlevnad hos patienter med NAFLD.

H. Hagström 1,*, R. Hultcrantz 1, P. Stål 1

Jävsituation

PO-213

Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige

1

Bakgrund

Höga ferritinvärden hos patienter med non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) är vanligt förekommande, och har associerats till
både ökad förekomst av avancerad fibros och förvärrad scoresumma på det s.k. NAFLD activity score (NAS). Det saknas dock data
angående en eventuell association mellan höga ferritinvärden och
mortalitet hos patienter med NAFLD.

Inga tillkännagivanden
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Fingolimod (FTY720, Gilenya™) förstärker den cytotoxiska effekten av sorafenib på levercancerceller i kultur
D. Ahmed 1,*, P. de Verdier 1, P. Stål 2, J. Flygare 1

Avd för klinisk kemi, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska
Institutet, 2Avd för gastroenterologi, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet, Huddinge, Sverige
1

Metod

Vi undersökte 186 patienter som mellan 1979 och 2009 fått diagnosen NAFLD genom leverbiopsi och där det fanns tillgängliga
data på ferritinninåer och komplett uppföljning. Patienter med annan leversjukdom exkluderades. Kohorten delades in i en grupp
med ferritinvärden över normalintervallet (350 ug/L för män, 150
ug/L för kvinnor) och en grupp med värden under dessa gränser.
Grupperna följdes tills studiens avslutande eller tills död inträffade.
Vi använde en Cox-regressionsanalys för att uppskatta hazardkvoter (HR) för totalmortaliteten i kohorten och justerade den statistiska modellen för ålder, kön, rökning, BMI, diabetes, högt blodtryck, kardiovaskulär sjuklighet och fibrosstadium, samtliga vid tid
för biopsi.
Resultat

Sjuttiofyra patienter hade höga och 112 patienter hade normala
ferritinvärden. Kohorten följdes i snitt under 15.3 år (+- 7.2, spridning 0.5-34.5). Patienter med höga ferritinvärden hade mer avancerad fibros, högre NAS-poäng och högre nivåer av transaminaser
samt lägre trombocytantal, alla med p-värde <0.05. Trots detta sågs

Bakgrund

Sorafenib är det enda registrerade läkemedlet som förlänger överlevnaden vid avancerad hepatocellulär cancer (HCC). Partiell respons eller stabil sjukdom uppnås dock endast hos hälften av patienterna. Fingolimod (FTY720, Gilenya™) är en sfingosin-analog
som nyligen registrerats för behandling av skov vid multipel skleros.
Fingolimod har också visat sig hämma tumörtillväxt i djurmodeller
för HCC (1). Syftet med den aktuella studien är att undersöka om
fingolimod kan potentiera den celldödande effekten av sorafenib
på levercancerceller i kultur.
Metod

HCC-cellinjen HuH7 i cellkultur behandlades med olika kombinationer av sorafenib och fingolimod. Cellviabilitet, G1-arrest
och celldöd bestämdes med XTT assay, flödescytometrisk analys
av celler märkta med PI/Annexin-V samt PI och DAPI-färgade
cellkärnor. Apoptos mättes genom frisättning av cytochrome c och
PARP-klyvning, samt translokation av AIF till cytosol. Nivåer av
LC3-II och p62 bestämdes som tecken på autofagi.
Resultat

Kombinerad behandling med fingolimod och sorafenib på
HuH-celler i kultur leder till en signifikant minskad cellviabilitet,
G1-arrest och en ökad celldöd. Vi observerade tecken till ökad
apoptos (både caspase-beroende och –oberoende) samt en blockering av autofagi vid kombinationsbehandling jämfört med behandling med fingolimod eller sorafenib var för sig.
Slutsats

Våra in-vitro-data indikerar att fingolimod ökar känsligheten för
sorafenib hos levercancerceller i kultur, med ökad celldöd som
följd. Fynden motiverar in-vivo-studier på denna kombinationsbehandling i syfte att öka tumörrespons vid systemisk behandling
av avancerad HCC.
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The prevalence of Helicobacter pylori positivity in the general population in Sweden has decreased from 38 per cent to 16 per cent
since 1989
L. Agrèus 1,*, A. Andreasson 1 2, N. Talley 3, L. Engstrand 4, B. Wallner 5, A. Forsberg 6, P. Hellström 7

Karolinska Institutet, Sektionen för Allmänmedicin, Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet, Stockholm, Sverige, 3Faculty
of Medicine, University of Newcastle, Newcastle, NSW, Australien,
4
Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), C1,
Karolinska Institutet, Stockholm, 5Institutionen för kirurgi, Umeå
Universitet, Umeå, 6Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
(MMK), K1, Karolinska Institutet, Stockholm, 7Institutionen för medicin, Uppsala Universitet, Uppsala, Sverige
1

2

Bakgrund

It is assumed that the prevalence of Helicobacter pylori (H.p.) is
decreasing. There are however no recent prospective population
based studies confirming this.
Metod

Slutsats

In this random sample of the adult general population in Sweden,
H.p. prevalence has decreased radically over the last two decades
across all ages. Among adults below 40 years it has reached the level
where the ”test & treat” strategy might be questioned (2). Among
adults older than 60 years the risk of complications (3) is most
probably reduced.
Referenser

1.
2.
3.

Storskrubb T, et al. Scand J Gastroenterol. 2008;43:1448-55.
Malfertheiner P, et al. Gut. 2012;61:646-64.
Agréus L, et al. Scand J Gastroenterol. 2012;47:136-47

Table

Prevalence of Hp positivity in 1989 and 2012 in total and by age
group.

We aimed to evaluate the H.p. serology status in a random population in a Swedish community over 23 years. In 1989 we mailed the
validated Abdominal Symptom Questionnaire (ASQ) (age 22-80).
1097 (87%) responded. H.p. was measured on a stratified subsample(n=145 with either dyspepsia, IBS or symptom free) (1). In
2011 the ASQ was mailed again in the same community (age 20+),
1175 (64%) replied. 388 out of 1034 participants 20-79 years of
age and suitable for an upper endoscopy had an upper endoscopy
early 2012. H.p. serology was measured on 386, 32 of those had
participated in 1989. The effect of time on H.p. prevalence was calculated using random effects logistic regression models using H.p.
as the dependent variable and gender, age and time as independent
variables. All participants in all surveys are included in the analyses
(499 participants, 531 observations).

Jävsituation

Resultat

L. Agrèus 1,*, A. Andreasson 1 2, N. Talley 3, B. Wallner 4, A. Forsberg
5
, P. Hellström 6, L. Kjellström 7, M. Jones 8

The prevalence of H.p. positivity in 1989 and 2012 in total and
in age groups for the 499 participants who participated in either
or both studies is presented in the table. H.p. positivity decreased
significantly with time, the odds ratio for H.p. positivity corresponding to 0.25 per decade (OR:0.25; 95%CI:0.11-0.59, p=.001)
independent of gender and age. There was no difference in H.p.
prevalence between men and women (OR:0.92; 95%CI:0.402.08). The odds of H.p. positivity increased with age by 11% per
year (OR:1.11; 95%CI:1.04-1.18, p=0.001).
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The odds of gastroesophageal reflux symptoms increase by 35% per
decade in a 23 year prospective, longitudinal study
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Bakgrund

O. Dahl 1,*, M. Bergenmar 1

The assumption that the prevalence of gastroesophageal reflux
symptoms (GERS) increase with time needs to be confirmed in
prospective studies of the general population

1

Metod

By means of a validated questionnaire on gastrointestinal symptom
(the Abdominal Symptom Questionnaire, ASQ) an adult population was surveyed 4 times over 23 years: 1988 (n=1156, 21-79
years of age (yoa) response rate of original number approached (rr)
90%), 1989 (n=1097, 22-80 yoa, rr 87%), 1995 (n=1139, 20-87
yoa, rr 82%) and 2011 (n=1175, 20 yoa and above, rr 64%). Altogether 490 persons participated in all four surveys. The effect
of time on GERS prevalence was calculated using random effects
logistic regression models using GERS as the dependent variable
and gender, age and time as independent variables. All participants
in all surveys are included in the analyses (1847 participants, 4466
observations).
Resultat

GERS increased significantly with time, the odds of reporting reflux increasing by 35% per decade (OR:1.34; 95%CI: 1.18-1.53,
p<.001) independent of gender and age. This increase was driven
by an increase in heartburn (OR:1.53; 95%CI: 1.35-1.73, p<.001)
and in acid regurgitation (OR:1.30, 95%CI: 1.14-1.47, p<.001).
In this 23 year prospective longitudinal study on an adult population, the odds of GERS has increased by 35% per decade. On
an individual basis, there is a large symptom turnover both within
a year and over longer periods, reflecting the natural history of
GERS.

Karolinska Universitetssjukhuset, Gastrocentrum, Stockholm, Sverige

Bakgrund

Omvårdnadsakademin är klinikövergripande och till för alla sjuksköterskor/undersköterskor som önskar driva/medverka i vårdutvecklings- och forskningsprojekt
Metod

Omvårdnadsakademin är även öppen för andra professioner. Samarbetet ska utvecklas även inom Akademin och det vårdvetenskapliga perspektivet ska ingå i klinisk forskning. Akademin drivs av
disputerade sjuksköterskor, universitetssjuksköterskor. Handledning, metodstöd och utveckling av den pedagogiska miljön sker
i nära samarbete med olika lärosäten. Till akademin är även två
professorer i vårdvetenskap knutna. För att forskningen ska vara
kliniskt relevant och vara till nytta för patienter är det viktigt att
fånga upp frågeställningar som väckts i det kliniska arbetet. Omvårdnadsakademin är ett forum där forskningsfrågor kan diskuteras
och handledarstöd finns. En akademi kan förenkla det betydigt för
en sjuksköterska som vill börja forska.
Resultat

Inom Omvårdnadsakademin bedrivs utbildningsaktiviteter inom
grund-, vidare- och forskarutbildning. Studentsalar har införts för
att stärka den pedagogiska miljön för studenter. Regelbundna Journal Clubs hålls på enheterna. Kompetensmodell för sjuksköterskor
inom klinisk vård har implementerats och områden där strategiska
satsningar ska göras har identifierats. Personcentrerad vård implementeras för närvarande inom hela kliniken. Flera kliniska forskningsprojekt pågår.
Slutsats

Möjligheten att utveckla sin kompetens kan vara en faktor som
har betydelse både för att rekrytera kompetenta medarbetare och
att behålla den kompetens som finns. Vidare skall resultat av utvecklingsprojekt och forskning komma klinikens patienter till del.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden

Table

Prevalence and turnover of GERS in participants completing all
surveys (N=490)
Slutsats

In this 23 year prospective longitudinal study on an adult population, the odds of GERS has increased by 35% per decade. On
an individual basis, there is a large symptom turnover both within
a year and over longer periods, reflecting the natural history of
GERS.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
PO-217

217

Gastrocentrums Omvårdnadsakademi – en långsiktig satsning mot
klinisk excellens
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Sensitive mutation profiling of candidate genes in pancreatic ductal
adenocarcinoma
J.-M. Löhr 1,*

professor, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

1

Bakgrund

Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is one of the most fatal malignancies. Sensitive mutation profiling is crucial for development of evidence-based personalized treatment and study of
PDAC etiology.
Metod

Patients with PDAC undergoing surgery during 2007-2012 (n=73)
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were followed up from diagnosis till death or end of study. We
used Anchored Multiplex PCR (AMP) method for targeted
next-generation sequencing and sequenced 64 genes indicated in
PDAC. Detected single nucleotide variants were validated by Sanger sequencing and, for low-level mutations, by an allele specific
PCR assay. Overall survival of PDAC patients by mutation status
was compared by Kaplan-Meier method. Logistic regression was
applied to study the association between tobacco smoking and mutation types.
Resultat

Target regions were sequenced at a mean depth of 406X. Detected
low-level KRAS G12 mutations (range 1%> 5%) were confirmed
by allele specific PCR. A total of 95 non-synonymous mutations,
7 synonymous mutations and 5 insertions/deletions were identified in PDAC. The most prevalent genetic alterations included
KRAS (78%, G12D, G12R, G12V), TP53 (25%, non-silent) and
SMAD4 (8%, non-silent). Overall survival in T3 stage PDAC
patients differed by KRAS mutation subtypes (P=0.019, G12V
median 11.9 months, G12R 16.5 months, G12D 19.6 months,
wild-type 26.2 months). Transversion mutation rate was higher in
smokers than non-smokers (odds ratio 5.7, 95% confidence interval 1.2 - 27.8).
Slutsats

The AMP method currently can detect mutation as low as 1%.
KRAS mutant subtype G12V is associated with a worse overall survival in PDAC patients. Transversion mutations are more common
among smokers.
Referenser

1.
2.
3.

Jones S, Zhang X, Parsons DW, et al. Core signaling pathways
in human pancreatic cancers revealed by global genomic analyses. Science 2008;321:1801-6.
Biankin AV, Waddell N, Kassahn KS, et al. Pancreatic cancer
genomes reveal aberrations in axon guidance pathway genes.
Nature 2012;491:399-405.
Alguacil J, Porta M, Malats N, et al. Occupational exposure
to organic solvents and K-ras mutations in exocrine pancreatic
cancer. Carcinogenesis 2002;23:101-6. Iafrate AJ and Zheng
Z are inventors of the AMP technology. Other authors declare
no conflict of interest.

Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Resultat från en multicenter-studie för bestämning av kromogranin
A i serum med hjälp av en ELISA
B. Eriksson 1, M. Saarela 1, A.-C. Tufvesson 1, L. Witt 2,*, R. Sherwood 3

Bakgrund

Syftet med studien var att bestämma klinisk sensitivitet och specificitet samt bekräfta cut-off-värdet för en kommersiellt tillgänglig
ELISA (NEOLISA™ Chromogranin A, Euro Diagnostica AB, Sverige) för analys av koncentrationen kromogranin A (CgA) i humant serum eller plasma.
Metod

Studien är en öppen prospektiv multicenter studie som inkluderar både prospektivt och retrospektivt insamlade blodprover från
biobank och sjukhus. Total inkluderades 209 prover; varav 79 från
patienter diagnostiserade med foregut och midgut NETs och 130
från friska frivilliga. Proverna samlades in från 3 centra i Sverige,
UK och USA. Nivåerna CgA i samtliga prover bestämdes enligt
tillverkarens instruktioner för ELISAn.
Resultat

Den kliniska sensitiviteten för ELISAn beräknades m h a de uppmätta CgA-värdena i gruppen med NETs till 79,7% medan specificiteten bestämdes till 97,7% m h a kontrollgruppen, dvs. hos
endast 3 av de 130 friska frivilliga uppmättes ett CgA värde över
cut-off värdet 108 ng/mL. Baserat på uppmätta CgA värden hos
130 friska frivilliga bestämdes den 97,5% percentilen till 109 ng/
mL. Detta värde ligger mycket nära tillvekarens angivna cut-off
värde på 108 ng/mL. Det 95% konfidensintervallet beräknades
och visade att nuvarande cut-off ligger inom detta intervall.
Slutsats

Resultatet från studien visar att NEOLISA™ Chromogranin A har
en god klinisk prestanda med avseende på klinisk sensitivitet och
specificitet. Utmärkande för testet är den goda specificiteten med
en ytterst liten risk för falskt positiva resultat. Data från studien
bekräftar också relevansen av det sedan tidigare bestämda cut-off
värdet.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
PO-220

220

The HLA-DQβ1 insertion is a strong risk factor for achalasia in
Sweden.
S. L. Haas 1,*, J. Becker 2, Z. Ateeb 3, J. Bister 1, P. Elbe 1, M. Lindblad
1
, M. Nielsson 1, A. Thorell 4, S. Kostic 5, G. Lindberg 1, J. Schumacher 2

Center for Digestive Diseases, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sverige, 2Institute of Human Genetics, University of Bonn,
Bonn, Tyskland, 3Center for Digestive Disease, Karolinska University
Hospital, 4Department of Surgery, Ersta Hospital, Stockholm, 5Department of Surgery, Sahlgrenska University Hospita, Göteborg, Sverige
1

Bakgrund

Endokrin tumörbiologi, Uppsala Universitetssjukhus, Uppsala, 2R&D,
Euro Diagnostica, Malmö, Sverige, 3Department of Clinical Biochemistry, King College, London, Storbritannien
1

52

Idiopathic achalasia represents a motility disorder of the esophagus
and is characterized by a failure of the lower esophageal sphincter
to relax due to a loss of neurons in the myenteric plexus. Most
recently, an insertion of 8 amino acids in the cytoplasmic tail of
HLA-DQβ1 has been identified as being independently disease asgastrokuriren 2 · 2015
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sociated.1 The aim of the present study was to assess whether this
variant also confers risk in a Swedish population.
Metod

We genotyped the marker rs28688207 in 171 achalasia patients
from Sweden.To obtain the information of the insertion in a control cohort, we used a genome-wide genotyped dataset of 732 controls and applied SNP2HLA to impute the insertion.
Resultat

The insertion showed a strong association in the cohort of 171 patients (P = 7.44×10-05; RR = 2.93). The insertion showed a frequency of 6.1% in patients and only 2.2% in controls.rs28688207,
which leads to an alternative splicing of the HLA-DQB1 exon 5.
Slutsats

The variant rs28688207, which leads to an alternative splicing of
the HLA-DQB1 exon 5, is a strong genetic risk factor for achalasia
in Swedish patients with achalasia.
Referenser

Gockel et al. Nat Genet 2014;46:901-4.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden
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Obesogen-hypotesen: betydelsen av tarmens permeabilitet
A. Al-Saffar 1, M. A. Halim 1, G. Hall 1, C. Lövgren 1, P. Hellström 1,
D.-L. Webb 2,*

MedSci, UU, 2MedSci, Uppsala U, Uppsala, Sverige

1

Bakgrund

”Obesogen-hypotesen” postulerar att exponering för en grupp av
olika syntetiska organiska molekyler i vår miljö, så kallade ”obesogener”, orsakar fetma. Verkningsmekanismen är tänkt att involvera
bindning och aktivering av nukleära receptorer som t.ex. PPARγ
och RXR, som leder till fettcellsexpansion och dysreglering av lipidmetabolismen. Ett antal in vivo studier på gnagare samt in vitro
studier ger stöd för hypotesen. Resultaten är mycket samstämmiga
och reproducerbara, vilket innebär en utmaning för den mänskliga
in vivo situationen. Vi utsätts ständigt för obesogener, ffa bisfenol
A (BPA) och tributyltin (TBT), och fetma uppträder 10-12% av
befolkningen medan andra behåller normal kroppsvikt och konstitution. Vår hypotes är att orsaken till denna uppenbara skillnad
mellan individer åtminstone till del beror på olikheter i tarmpermeabiliteten. Obesogenernas molekylstorlek och andra fysikaliska
egenskaper hos dessa molekyler är mycket de markörer som används för att kvantifiera gastrointestinal permeabilitet. Vår hypotes
är att dessa obesogener absorberas endast till en minimal del via
paracellulär absorption genom tight junctions hos individer med
normalt slemhinneepitel. En intakt mag-tarmslemhinna skulle då
resulterar i en begränsad exponering för obesogener.

nal transport av näringsämnen), mannitol (ospecifikt lågmolekylärt
läckage), laktulos (duodenojejunalt paracellulärt läckage) och
sukralos (paracellulärt läckage i grovtarm), mäter vi tunntarmspermeabilitet och grovtarmspermeabilitet separat var för sig.
Resultat

Den paracellulära permeabiliteten i övre mag-tarmkanalen, normaliserad mot riboflavin-absorptionen (laktulos/riboflavin ratio),
befanns variera 100-faldigt mellan olika individer (Figur 1). En
liknande variation sågs med den klassiska laktulos/mannitol-ratio.
Slutsats

Denna stora variabilitet mellan individer är kompatibel med stora
variationer i absorptionen av obesogener enligt vår obesogen-hypotes. Detta korreleras för närvarande mot plasmanivåer av obesogener, BPA och TBT, med provtagning vid samma tidpunkt som
tester för tunnarms- och grovtarmspermeabilitet.
Jävsituation

Inga tillkännagivanden

Metod

Nya metoder för att bedöma tarmpermeabilitet är under utveckling. Genom att använda biomarkörerna riboflavin (duodenojejugastrokuriren 2 · 2015
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AKUT SKOV AV UC CURT TYSK

Nationella riktlinjer för
akut svårt skov av Ulcerös Kolit
Omkring 15 % av patienter med ulcerös
kolit (UC) drabbas någon gång under
sjukdomsförloppet av ett svårt skov. Med
en årlig incidens på omkring 20/100 000
kan man i ett upptagningsområde på ca
100 000 invånare räkna med att varje år
handlägga några få patienter med svårt
skov av UC. Tillståndet hade tidigare en
hög mortalitet, men den är numera låg om
än inte försumbar, ff a hos äldre. Kolektomifrekvensen har länge varit oförändrad
omkring 30 % men sannolikt sjunkande
med biologisk behandling.

D

iagnosen ulcerös kolit baseras på
en sammanvägning av kliniska
symtom, endoskopi och histopatologi. Ett recidiverande sjukdomsförlopp är
ett starkt stöd för diagnosen. Andra orsaker
till symtomen måste uteslutas. En objektiv
bedömning av sjukdomens utbredning och
svårighetsgrad är väsentlig liksom kontinuerlig registrering av kliniskt förlopp och svar
på insatt medicinsk behandling.
Differentialdiagnos

Infektion med Campylobacter, Salmonella,
Shigella, Yersinia eller Clostridium difficile
måste alltid uteslutas. Provtagning avseende
Enterohemorragiska E.coli (EHEC), Entamöba histolytica bör göras i speciella kliniska
situationer. Omfattning och metod avseende
diagnostik av Cytomegalvirus (CMV) är
kontroversiell. Ischemisk kolit är en viktig
differentialdiagnos hos äldre personer liksom
divertikulit och koloncancer. Läkemedelsutlöst kolit bör beaktas exempelvis antikroppsbehandling vid tumörsjukdom. Vid
det första skovet kan UC vara svår att skilja
från Crohns sjukdom. Denna avgränsning är
av underordnad betydelse initialt då behandlingen är lika i det akuta skedet. Biopsi av
kolonslemhinnan ger hjälp i differentialdiagnostiken.

klassificeras som proktit (inflammationen
omfattar de nedre 15 cm av rektum), vänstersidig kolit (inflammationen når upp
till vänster kolonflexur) eller extensiv kolit
(inflammationen når proximalt om vänster
flexur).
Svårighetsgrad

Sjukdomens svårighetsgrad bedöms med
enkla kliniska- och laboratorieparametrar
enligt tabell 1. Analys av calprotectin ger
ingen tilläggsinformation. Trots svår kolit
kan patienterna te sig anmärkningsvärt opåverkade och sjukdomens svårighetsgrad kan
därför lätt underskattas.
Värdering av terapisvar

Det kliniska svaret på insatt terapi värderas dagligen med registrering av bukstatus,
kroppstemperatur, antalet tarmtömningar,
förekomst av blod i avföring och laboratorieprover. DT buköversikt kan behöva upprepas under första dygnen. Kvarstående lätt
förhöjning av kroppstemperaturen, oförändrad avföringsfrekvens och blodtillblandning
i avföringen tillsammans med kvarstående
CRP-stegring efter tre dagar är kliniska

tecken på ett dåligt behandlingssvar. Efter 3
dygns behandling, dvs på dag 4, kan det s.k.
Sverige-index, beräknat enligt formeln ”antal
tarmtömningar + 0,14 x CRP”, underlätta
identifiering av steroidresistent sjukdom och
prediktera det fortsatta förloppet 2. Vid ett
värde <8 är risken 16% att patienten behöver genomgå kolektomi inom 30 dagar och
vid ett värde >8 är risken för kolektomi 72%
(Evidensstyrka 2). Vid uteblivet kliniskt svar
måste ställningstagande till rescue-behandling eller kolektomi göras på dag 4. Vid klinisk försämring under de första dygnen bör
tidig kolektomi övervägas.
Förnyad endoskopisk värdering av terapisvaret kan ge värdefull information inför
ställningstagande till operation, både före
och efter rescue behandling.
Vårdnivå

Patient med svårt skov av UC bör vårdas på
enhet med adekvata resurser och kompetens
i gastroenterologi och kolorektal kirurgi och
ett nära samarbete mellan gastroenterolog
och kolorektal kirurg är viktigt, redan på ett
tidigt stadium.

Utbredning

Inflammationens utbredning värderas bäst
med koloskopi, som bör utföras av erfaren
koloskopist pga komplikationsrisken och
betydelsen av korrekt bedömning. I det initiala skedet ger dock DT buköversikt tillsammans med påvisad inflammation vid flexibel
rektosigmoideoskopi tillräcklig information
för att inleda behandling. Utbredningen
54
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godoses. Parenteral nutrition, vilken helst
ges i perifer ven, och tarmvila påverkar inte
utgången av ett svårt skov men minskar
patientens lösa avföringar jämfört med vanlig
kost och underlättar därmed värderingen av
terapisvar under de första dagarna. Enteral
nutrition har visats likvärdig med parenteral
nutrition och har mindre biverkningar.
Risken för tromboemboliska komplikationer är ökad vid aktiv ulcerös kolit, varför
trombosprofylax med lågmolekylärt heparin
rekommenderas (Otillräckligt vetenskapligt
underlag). Sådan behandling ökar inte risken
för tarmblödning (Evidensstyrka 1).
Antibiotika ska inte ges rutinmässigt. Varken ciprofloxacin, metronidazol,
tobramycin, vancomycin eller rifamycin har
i randomiserade studier haft någon övertygande tilläggseffekt utöver standardbehandling (Evidensstyrka 1).
Antikolinergika, loperamid, opioider och
NSAID bör inte ges under akut skov då de
kan förvärra tillståndet (Evidensstyrka 3).
Kirurgisk behandling

Kortikosteroider

Kortikosteroider utgör hörnstenen i den
medicinska behandlingen och insättandet
får inte försenas i avvaktan på svar på mikrobiologiska analyser 3. Betametason 4mgx2
alternativt prednisolon 25mgx3 eller annan
steroid i ekvipotent dos ges intravenöst
under minst 5 dagar (Evidensstyrka 1). Högre
steroiddos eller utsträckt intravenös behandlingstid överstigande 10 dagar har inte visats
ge bättre effekt. Omkring 30% av patienterna
är steroidresistenta och blir därför aktuella
för ”rescue-behandling” eller kolektomi.
En noggrann monitorering av terapisvaret
är därför viktigt för att tidigt, dvs. dag 4,
identifiera dessa patienter.
Biologisk behandling

3.3.1 Infliximab Effekten av infliximab som
”rescue-behandling” har visats i en placebokontrollerad studie, där patienter med
steroidresistent ulcerös kolit gavs en engångsinfusion av infliximab 5mg/kg kroppsvikt
(Evidensstyrka 3). Efter såväl 3 månader som
3 år var signifikant färre patienter opererade
i infliximab-gruppen jämfört med i placebogruppen 4. Vid försämring eller vid utebliven förbättring inom 4-5 dagar (Otillräckligt
vetenskapligt underlag) efter inledandet av
gastrokuriren 2 · 2015

”rescue-behandling” bör kolektomi övervägas. Adekvat koncentration av IFX är viktigt för optimal behandlingseffekt. En svår
attack av UC är förenad med höga TNF
nivåer, hypoalbuminemi och förluster av
IFX via tarmmucosan, vilket leder till kortare halveringstid och lägre nivåer av IFX
i serum. Viss erfarenhet finns därför av att
ge högre induktionsdos och/eller kortare
doseringsintervall men kontrollerade data
avseende detta saknas. Rekommendationer
kan därför i nuläget inte ges om optimal dos
och behandlingsintervall av IFX vid rescue
behandling. Dessa patienter kan gärna diskuteras med specialistcentra.
Adalimumab, golimumab, vedolizumab

Data saknas för dessa preparat som rescue
behandling vid svår steroid-refraktär UC.
Cyklosporin

Cyklosporin används internationellt. En
randomiserad studie visar jämförbar effekt
med IFX 5. Användningen i Sverige har varit
begränsad.

Ett nära samarbete mellan gastroenterolog
och kolorektal kirurg är viktigt. Patienten
måste tidigt informeras om att kolektomi
är ett alternativ till den medicinska behandlingen. Indikationerna för kirurgi är ett svårt
skov, som inte svarar på kortikosteroider och
ev. infliximab behandling, komplikationer
i form av toxisk kolondilatation, manifest
eller hotande tarmperforation eller akut svår
kolorektal blödning.3
Den rekommenderade operationen, vilken kan göras laparoskopiskt, är kolektomi
och ileostomi med bevarad rektum. Efter
ett halvt år utförs den rekonstruktion, som
har beslutats i samråd med patienten, vilket
innebär antingen proktektomi med bäckenreservoir eller ileorektalanastomos. Alternativt behålls en permanent ileostomi. 6
Postoperativa komplikationer är associerade till svårighetsgrad av tarmsjukdomen.
Behandling med höga doser kortikosteroider
ökar komplikationsrisken, men inte behandling med tiopuriner eller IFX. En ökad mortalitet ses hos den äldre patienten med en
svår attack av UC. Rescue behandling med
TNF-hämmare är inte utvärderad i denna
äldre patientgrupp. Dessa patienter, ofta med
co-morbiditet, bör därför övervakas noga
och beslut om ev. kirurgi bör inte fördröjas.
Underhållsbehandling

Understödjande medicinsk behandling

Anemi, vätske- och elektrolytrubbningar
korrigeras och en adekvat nutrition måste till-

Den fortsatta behandlingen avgörs av patientens tidigare sjukhistoria, antal skov och svar
på tidigare medicinering. Den perorala ste55
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roidbehandlingen nedtrappas och avslutas
under loppet av 2 månader. Recidivrisken vid
UC är hög oberoende av svårighetsgraden.
Inom ett år får omkring 70% av patienterna
ett återfall om inte förebyggande underhållsbehandling ges 7. Syftet med denna är att
patienten ska bibehålla klinisk och endoskopisk remission och inte ha behandling med
kortikosteroider. Underhållsbehandling med
5-aminosalicylsyra eller sulfasalazin reducerar
recidivrisken till hälften och patienten bör
rekommenderas livslång terapi (Evidensstyrka 1). Immunosuppressiv behandling
med azatioprin eller 6-merkaptopurin kan
rekommenderas vid steroidberoende UC,
frekventa recidiv trots underhållsbehandling
med 5-aminosalicylsyra eller vid intolerans
mot dessa medel.
Efter rescue behandling med IFX för svår
attack av UC ges underhållsbehandling med
antingen tiopuriner eller IFX, givet ensamt
eller i kombination med tiopuriner. Tidigare

terapisvikt på tiopuriner talar för underhållsbehandling med IFX.
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Funktionella mag-tarmsjukdomar och
gastrointestinala motilitetsrubbningar
Tid: 9-13 november 2015 (5 dagar).
Plats: Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.
Antal deltagare: 25 st.
Kursansvarig: Hans Törnblom, Perjohan Lindfors.
Syfte: Kursen syftar till att deltagarna självständigt ska kunna

handlägga de vanligaste kliniska problemen inom funktionella mag-tarmstörningar och gastrointestinala motilitetsrubbningar.

Sista anmälningsdatum:

2015-09-30 till hans.tornblom@gu.se
Kursavgift: 3 000 SEK inkl moms.

Basal utbildning i adominellt ultraljud för gastroenerologer, kirurger och ultraljudsintresserade kollegor
Tid: 14-16 oktober 2015 Plats: Skånes Universitetssjukhus Malmö Antal deltagare: 16 Kursansvarig: Gabriele Wurm Johansson Syfte: Kursen riktar sig till blivande gastroenterologer ochkirurger
och även till ultraljudsintresserade kollegor av andra specialiteter som önska basala kunskaper och färdigheter i abdominellt ultraljud. Den teoretiska delen avhandlar grundläggande kundskaper om ultraljudsfysik och organrelaterade föreläsningar med möjlighet för frågor och diskussion. Mer än hälften av kursen består av praktiska övningar som kommer att ske i små grupper.
Sista anmälningsdatum: 2015-08-31 till gabriele.wurmjohansson@skane.se · Kursavgift: 4500 SEK inkl. moms.
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ÅRSMÖTE SGF
SGF´s STYRELSE 2015

Wilhelm Graf
Ordförande
Sektionen för Kolorektal Kirurgi
VO Kirurgi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
wilhelm.graf@akademiska.se

Marie Carlson

Årsmöte SGF
Tid: Onsdag 27 maj 2015 kl 16.30
Plats: Uppsala Konsert & Kongress
Lokal: Sal A
Dagordning

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mötets öppnande
Frågan om stadgeenlig utlysning av årsmötet
Fastställande av dagordning
Val av mötesordförande och sekreterare
Val av två justeringspersoner
Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
Genomgång av verksamhetsberättelse
Redogörelse av facklige sekreteraren
Rapport från endoskopiutskottet
Kassörens rapport
Revisionsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet
Val av ny styrelse
Val av revisorer
Val av valberedning
Förslag till förändrad styrelsesammansättning.
Skriftligt förslag kommer att cirkuleras till
SGF’s medlemmar innan mötet.
17. Övriga frågor

Vice ordförande
Sekt. för Gastroent. och Hep.
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel 018-611 42 49
marie.carlson@akademiska.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
Karolinska US, Huddinge
141 86 Stockholm
08-585 800 00
marjo.kapraali@karolinska.se

Urban Arnelo
Endoskopiansvarig
Gastrocentrum Kirurgi K53
Karolinska US, Huddinge
141 86 Stockholm
08-585 800 00
urban.arnelo@ki.se

Ulrik Lindforss
Redaktör
Gastrocentrum Kirurgi
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Huddinge
08-585 800 00
Ulrik.Lindforss@ki.se

Valeria Castro
Ledamot (ordförande i SYG)
ST-läkare, doctorand
Medicinmottagningen
Blå stråket 5, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset,
413 45 Göteborg
info@syg.se
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SYG´s STYRELSE 2015

Bäste SYG-medlem
Gastrodagarna närmar sig med stormsteg
och vi i styrelsen ser fram emot att träffa
er medlemmar ifrån hela Gastrosverige!

P

rogrammet för gastrodagarna har varit
ute ett tag och den är fylld med intressanta och givande föreläsningar!

Årsmöte

Vi kommer torsdagen den 28 Maj kl. 12.00
hålla årsmöte för alla SYG- medlemmar. Vi
kommer att bjuda på lunch och kommer att
starta mötet med ett spännande och interaktivt lever- case. Därefter går vi över till själva
årsmötet med dess formalia.
Här kommer vi bl.a. gå igenom arbetet
som har genomförts år 2014/2015 och väljer
en ny styrelse för 2015/2016.
Vi kommer även att be er rösta om ett
förslag om ändring i stadgarna när det
gäller styrelsesammansättningen och posternas längd. Där vi bl.a. föreslår införandet
av en ny post; vice- ordförande, öka antalet
styrelseposter till sex styrelsemedlemmar
och tre suppleanter, samt införa en period
på 2 år som styrelsemedlem med möjlighet
till omval på löpande ettårsbasis. Ni har
fått mer detaljerad information om detta
via nyhetsbrevet i april.

lotte Hedin, eg. läk och med dr. på Gastrocentrum på Karolinska som har varit på
ECCO (europiska crohn och kolit organisationen) i Barcelona i vintras. Ett måste
för er alla med intresse för inflammatoriska
tarmsjukdomar! Charlotte ger oss sin upplevelse av kongressen.
Vi i SYG styrelsen har också diskuterat om vikten av att utnyttja möjligheten
vi har via vår specialisttjänstgöring att
genomföra ett kvalitets- och förbättringsarbete inom t.ex. gastroenterologin. Ser
du områden med förbättringspotential i
din verksamhet, utnyttja då chansen att
utföra ett kvalitets- och förbättringsprojekt. Har du ett redan genomfört projekt,
tveka då inte att höra av dig till oss så att
vi kan sprida din idé; hjulet behöver inte
uppfinnas mer än en gång, inspirera!
I detta nummer presenterar pediater Iris
Janzen och undertecknade vårt kvalitetoch förbättringsprojekt. Ett projekt för
en strukturerad överföring av ungdomar
med inflammatorisk tarmsjukdom ifrån
pediatrin till vuxengastroenterologin.
Vi ses på Gastrodagarna!

SYG’s After- Gastrodag

Gastrodagarna är en fantastisk möjlighet
att träffa andra yngre gastroenterologer
ifrån hela Sverige. Detta nätverkande vill vi
i SYG gynna, därför bjuder vi våra medlemmar på After- Work onsdagen den 27 maj!
Vi kommer här att bjuda på lite mousserande mingel samt en gastronomisk middag
på Radisson Blu Hotel. Glöm bara inte att
anmäla er till info@syg.se!
I detta nummer vill vi presentera Char-

Valeria Castro

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

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

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

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

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

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

Ordförande i SYG
Ghazaleh Mohammadian
(styrelseledamot)
ST- läkare , doktorand
Gastrocentrum, Karolinska
Universitetssjukhuset
14186 Stockholm.
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Årsmöte SYG
Tid: Torsdagen den 28 Maj 2015 kl. 12.00- 13.00
Plats: Uppsala Konsert & Kongress
Dagordning

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

Mötets öppnande
Godkännande av dagordningen
Val av mötets ordförande och sekreterare
Val av justeringshen
Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
Genomgång av SYGs aktiviteter under verksamhetsåret 2014/2015
Ekonomisk rapport
Förslag till förändrad styrelsesammansättning.
Skriftligt förslag skickas till SYGs medlemmar
innan mötet.

Val av SYGs styrelse för verksamhetsåret 2015/2016
Ordförande
Vice- ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Val av SYGs valberedning och revisor för verksamhetsåret 2015/2016
11. Övriga frågor
12. Mötets avslutande
9.
•
•
•
•
•
10.

Önskas bjuden lunch till årsmötet, meddela om närvaro senast den 22 Maj!

info@syg.se
Sveriges Yngre Gastroenterologer välkomnar sina medlemmar på

After- Gastrodag!
Efter första dagen på Gastrodagarna i Uppsala, vill vi gärna bjuda våra
medlemmar på en trevlig AW med mingel och middag.
Följ med oss och träffa andra SYG- kollegor ifrån hela landet!
Radisson Blu Hotel, Restaurang Picnic, Uppsala

Onsdagen den 27 maj kl. 18.00
Anmälan senast 19 maj info@syg.se
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Reserapport från ECCO kongress
2015 i Barcelona
I år samlades över 4000 delegater från
80 länder i Barcelona för den Europeiska
Crohns och Kolit Organisationens (ECCO)
10:e kongress. Under de senaste 10 åren
har ECCO vuxit till att bli en av de främsta
händelserna för gastroenterologer med
intresse för inflammatorisk tarmsjukdom,
både i och utanför Europa. Men hur är ECCO-kongressen och varför skulle du, som
en gastroenterolog under utbildning, vilja
gå?

S

kälen är många och varierande, inte
minst för att alla gastroenterologer och
nedre GI kirurger måste ha kompetens
att hantera IBD och dess komplikationer.
Detta trots att trenden lutar mot allt större
subspecialisering. Det finns ingen bättre
kongress på att lära sig de mesta inom de
aktuella teknikerna, behandlingarna och
senaste forskningen i IBD området. Det
finns en mängd olika utbildningsmöjligheter på ECCOs kongress: förutom den 1,5
dagars ”IBD Intensive Advanced Course”
som inträffar före huvudkongressen, finns
det också en 1-dagars S-ECCO (kirurgisk-ECCO) Masterclass, och dessutom
en Y-ECCO (ung-ECCO) verkstad som
fokuserar på att bygga en klinisk och forskningskarriär på IBD. ECCO ger många
möjligheter till detta, och det vetenskapliga
programmet ger både stimulans och nya perspektiv som kan vara relevanta för din egen
forskning samt ge en bredare sammanhang i
aktuella forskningsfrågor och områden. Slutligen, med så hög täthet av Europas mest
framgångsrika IBD forskare, finns det inget
bättre forum att initiera och stärka pan-europeiska IBD forskningssamarbeten.
Som en gastroenterolog under utbildning,
har ECCO också varit ett utmärkt tillfälle
för mig att presentera min egen forskning,
både som en muntlig presentation och som
en poster. Detta har gett tillfället till att dra
nytta av förslag och synpunkter från erfarna
IBD forskare. Dessutom har Sverige idag ett
världsomspännande rykte för kvalitet inom
klinisk vetenskap och epidemiologi och för
att den bilden ska bibehållas är det viktigt
med en aktiv närvaro av svenska forskare
och kliniker vid internationella evenemang
såsom ECCO.
gastrokuriren 2 · 2015

ECCO har anammat de multidisciplinära
team som är kärnan i alla moderna IBD
tjänster. Det finns ett livligt program för
ECCO IBD-sjuksköterskor (N-ECCO)
samt P-ECCO för dem som arbetar inom
pediatrik, och arbetsgrupper för dietister
(D-ECCO) och histopatologer, (H-ECCO).
Jag har alltså deltagit i ECCO tillsammans
med kollegor från andra discipliner, vilket
ger utbildning och professionell utveckling
för hela kliniska teamet tillsammans, teambuilding och chansen att umgås.
Utanför kongressen, ger ECCO också
ovärderliga riktlinjer och nya uppdateringar diskuteras varje år på kongressen.
En spännande uppdatering i år var ”ECCO
e-Guide”; online-kliniska algoritmer som ger
mycket användarvänlig vägledning genom
en rad olika kliniska situationer IBD, (http://
www.e-guide.ecco-ibd.eu/). Efter konferensen i februari har jag använt detta verktyg
i kliniken och fann det mycket värdefullt!
Sist men inte minst, är ECCO jättekul.

Det finns massor av gastroenterologi praktikanter som ger en stor möjlighet att få nya
vänner samt återförenas med gamla. Det
finns alltid tid att besöka några av sevärdheterna i värdstaden och prova den lokala
maten. ECCOs konferensmiddag, som i år
bjöd på en kväll av god mat, musik och dans
på det imponerande Museu Nacional d’Art
de Catalunya.
Vi ses på ECCO 2016 i Amsterdam!

Charlotte Hedin
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Från barn till vuxen med
inflammatorisk tarmsjukdom
Förekomsten av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), med huvudkategorierna ulcerös kolit och Crohns sjukdom har ökat
de senaste decennierna. Prevalensen av
patienter med IBD i samhället beräknas
nu till nästan 1 procent och uppfyller därmed kriterierna för folksjukdom. Av alla
som insjuknar i IBD är ca 20 procent barn
och ungdomar. IBD är en kronisk sjukdom,
som kräver ett multidisciplinärt omhändertagande.

P

atienter som har diagnostiserats med
IBD innan 18 års ålder, följs via en
pediatrisk gastroenterologisk enhet.
När de har fyllt 18 år överflyttas de till vuxengastro-enterologisk klinik. Överflyttningen
till vuxenklinik innebär vissa skillnader i
omhändertagandet, t.ex. minskad föräldramedverkan, krav på utökat eget ansvar för
sjukdomen, samt glesare uppföljning.
Aktuell hjärnforskning har visat att den
genomsnittlige ”unge vuxne” inte kan förväntas agera med samma kontroll och förutseende som en vuxenpatient. Hjärnans
utveckling är inte avslutad förrän vid ca 25
års ålder och den tidigare mognaden av belöningssystemet (jämfört med prefrontalkortex
och därmed dess ”styrande” kontroll som
utvecklas senare) anses som en förklaring
till varför man ser en skillnad i risktagande
mellan ungdomar och vuxna. De söker sig
därför i större utsträckning till situationer
med möjliga belöningar oavsett om risker
finns.
I vården betyder det att vi behöver ta
hänsyn till ungdomarnas utveckling genom
att hitta vårdprocesser som är anpassade till
deras individuella mognadsgrad.
Själva övergången från barn- till vuxenmedicin bör uppfattas som en process och
inte enbart en tidpunkt. Processen kan delas
in i tre faser:
1. förberedelse som sträcker sig över flera
år
2. Själva överföringen
3. Efterföljande anpassning till vuxensjukvårdens rutiner.
I processen ingår det att barnläkaren
tillsammans med föräldrarna lämnar över
såväl vården som ansvaret för sjukdomen,
till den unge vuxne och vuxengastroente64

rologen. Övergångsprocessen syftar till att
öka förtroendet hos ungdomarna och deras
familjer, för de nya vårdgivarna. Den bör
innefatta informationsförmedling till patienterna och deras familjer och att vårdgivarna
skall använda sig av ett strukturerat sätt att
överföra viktig medicinsk information till
varandra.
Arbetet med att skapa en överföringsmodell för unga vuxna med IBD i Göteborg,
var ett kvalitets- och förbättringsarbete av
ST- läkarna Valeria Castro och Iris Janzen.
Ett arbete som startade under 2012.
I arbetsgruppen som bildades för att
utveckla och införa överföringsmodellen
ingick förutom ST-läkare, även IBD-sköterskor och överläkare inom barn- och vuxengastroenterologi.
Medverkande i teamet: Valeria Castro, STläkare¹; Iris Janzen, ST-läkare²; Eva Blackås,
IBD- sjuksköterska¹; Helene Lindfred, Fil.
Dr., IBD-barnsjuksköterska². Hans Strid,
Docent, vuxengastroenterolog¹, Robert Saalman, Docent, barngastroenterolog².
1. Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
(SU/S)
2. Sektorn för pediatrisk gastroenterologi,
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS)

Metod

För att utvärdera överföringsmodellen jämfördes svaren från de medverkande ungdomarna med svaren från samma frågeenkät
som redan överförda IBD-ungdomar 2011,
före start av aktuell överföringsmodell, fick
svara på. Dessutom svarade de deltagande
IBD-ungdomarna på frågor direkt kopplade
till överföringsmottagningen. Detta skedde
via mail eller direkt i samband med överföringsmottagningen. Enkäten innehöll både
öppna frågor och VAS-skalebaserade frågor.
Av de ungdomar med IBD som överfördes
2011, innan införd överföringsmodell, svarade några på enkätundersökningen så här;
• ”... lite orolig över att man blir mer av
ett namn på ett papper med en diaggastrokuriren 2 · 2015
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•
•

nos istället för att bli bemött som en
individ.”
”… mer eget ansvar, nu är det jag som
måste fråga om att få hjälp, är van vid
att få hjälp utan att fråga.
Är orolig för att få ny läkare som jag
inte känner till.”

Önskvärda mål i överföringsmodellen

Utifrån inhämtad information och kunskaper utvecklades en ”kravspecifikation” enligt
nedan.
Efter pilotfasen utvecklades slutgiltigt ett
rutindokument för Drottning Silvias- barn
och ungdomssjukhus (DSBUS) och vuxengastroenterologin vid SU/Sahlgrenska (SU/S),
som kom att användas som mall vid överföring av IBD-ungdomar till vuxengastroenterolog.
Överföringsmodell

Enligt kravspecifikationen och utifrån de
förutsättningar som finns på DSBUS och
SU/S utvecklades följande modell:
I den framtagna överföringsmodellen
befrämjas de områden som ungdomarna i
frågeformulären svarade som mest problematiska. En mer genomgående informationsförmedling sker med hjälp av checklista,
temalista, information kring överföringen
och om hur vården på IBD-vuxenmottagningen skiljer sig ifrån barnmottagningen.
Genom att införa en överföringsmottagning
för de patienter med högt vårdbehov, där
både läkare och sjuksköterska från barnmedicin och vuxengastroenterologin medverkar, kan oron inför den nya vårdsituationen
minskas.
Framtagna åtgärder erhöll positiv respons
enligt enkätsvar för dem som överfördes 2012
och 2013 enligt överföringsmodell. Ungdomarna, som samtliga p.g.a. högt vårdbehov
överfördes via överföringsmottagning, tyckte
sig ha fått nödvändig information, kände sig
välkomna och var nöjda med att ha fått träffa
den nya patientansvarige läkaren.

Valeria Castro och Iris Janzen
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Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

FSGS´s STYRELSE 2015

Hej alla medlemmar!
Nu är det äntligen riktig vår ute och kanske bjuder årets Gastrodagar på lika fint
väder som vanligt.

I

samband med årets Gastrodagar kommer
FSGS att presentera arbetet med kompetensbeskrivning för sjuksköterskor
inom gastroenterologi. Detta har tagit sin
tid och arbetsgruppen med representanter
från olika inriktningar har nu kommit fram
till ett förslag som presenteras fredagen den
29 maj kl. 8.30. Vi hoppas och tror att så
många av er som möjligt då kan närvara för
att ta del av detta.
Årsmötet för FSGS äger rum på eftermiddagen 27 maj. (Se separat annons) Då
vill vi också se så många medlemmar som
möjligt så det blir ett givande årsmöte. Kompetensbeskrivningen kommer även att lyftas
fram här. Årets stipendiater kommer också
att uppmärksammas under Gastrodagarna.
Ett stort grattis till Katarina Phil Lesnovska,
Hanna Dubois, Sofia Sjöqvist och Charlotte
Blank.
I detta nummer kan ni läsa ett reportage
från Stockholms Levervecka av Carola Erics-

son. Tack för detta, Carola. Är det någon
annan som vill skriva i tidningen om en
utbildning eller kurs eller kanske något projekt ni gjort, hör av er så ordnar vi detta. Det
är så spännande att få höra om vad som är på
gång och vad som händer inom vårt område.
Ni kan också läsa om Research Networking Forum som riktar sig till forskningsintresserade sjuksköterskor.
Koppla nu av en stund i all jäkt och stress
och läs Gastrokuriren. Och så ses vi på
Gastrodagarna i Uppsala!

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

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

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

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

Monica Wåhlin

Sekreterare i FSGS

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

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

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

Cecilia Sköld
(suppleant)
Medicinmottagning 1 Gastro
SU/Östra CKÖ
Diagnosvägen 11
416 85 Göteborg
cecilia.skold@vgregion.se
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Stockholms Levervecka 2015
Årets Levervecka är avslutad och jag sitter
och samlar tankarna efter ett par intensiva dagar. Hur intressant, stimulerande och
motiverande det än är ska jag nu skriva
ner allt till en bra sammanfattning.

U

tvecklingen kring Hepatit C och
dagens effektiva behandling av
sjukdomen ger ett intressant spektra framöver. Om vi nu inte få så många
patienter som utvecklar cirrhos sekundärt,
ska de orga-nen gå till patienter med andra
diagnoser? Finns det utrymme för att transplantera patienter med colonmetastaser?
Behöver, eller ska vi tänka annorlunda för
hur patienterna behandlas eller optime-ras
innan transplantation? Behöver indikationer
kring bedömningen vid HCC justeras då vi
kan behandla patienter med TACE för att
minska tumörstorleken och därefter transplantera patienten? Det ställer även ökade
krav på surveillance hos patienter med risk
för att utveckla cirrhos och HCC. Där visade
studier att vi har en hel del att arbeta med.
Egentligen inte så mycket svar utan många
frågor, men frågeställningen finns kvar och
kommer högst troligen att återkomma efter
ytterligare studier.
Leverencefalopati

En av dagarna ägnades helt åt något som
ligger mig varmt om hjärtat, nämligen leverencefalopati (HE). Här i en multidiciplinär
diskussion med allt ifrån patofysiologi till
neurologi och trafikmedicinska faktorer. HE
är en komplex komplikation till leversvikt
som ställer krav, inte bara på oss personal
utan är även för anhöriga att kunna identifiera, åtgärda, samt veta när det är dags att
kontakta vården för hjälp och insatser.
Inte minst påverkar det livskvaliteten och
överlevnaden för patienten. I de mer avancerade stadierna av HE, definierade som
overt HE 2-4, är diagnosen förhållandevis
enkel att identifiera. Svårigheterna ligger i
de mer diffusa symtom som finns kring det
som definieras som Minimal HE eller grad
1. Jag och många med mig har nog suttit i
patientbesök eller på vårdavdelningen med
känslan av att något med vår patient inte
stämmer. Men intuition fungerar inte så bra
för att mäta eller gradera HE. Det är inte
heller enkelt om man inte har en vårdrelation
med patienterna. Är det personligheten som
gastrokuriren 2 · 2015

visar sig eller är det något annat? Det var då
ganska skönt att få bekräftat att Minimal HE
inte går att mäta eller diagnosticera. Den är
för diffus.
Vi får inte heller glömma att det inte alltid
är HE utan andra neurologiska diagnoser
kan finnas. Wernickes encefalopati underdiagnosticeras ofta hos patienterna, många
symtom är likvärdiga som de hos HE. Eftersom Thiamin inte är toxiskt och Wernickes
har en dödlighet kring 10-20%, varför inte
behandla om oklarheter eller även om misstanken är låg?
Som sjuksköterska kring patienten med
denna problematik och där vi, inte minst
pga utökning av sjuksköterskeledda mottagningar, många gånger har en god personkännedom, behöver vi ändå ha något konkret
och evidensbaserat underlag att luta oss mot.
Vi har ett flertal mätinstrument för att kunna
bedöma grad 2-4, det viktiga är att vi använder någon av dem samt följer upp det efter
insatt behandling för att kunna ge patienten
och anhöriga en bra livskvalitet.
För de av oss som testade applikationen
Stroop effect efter föreläsningarna gav det
upphov till en hel del skratt och diskussioner.
Omvårdnadsprogrammet

Omvårdnadsprogrammet hade en intressant
föreläsning angående ERP-konceptet.
Genom strukturerad vård och information
till patienten om hur planeringen postoperativt ser ut med mobilisering har man fått en
mer delaktig patient som upplever sig mer

sedd och styrkt av personalen. Komplikationer postoperativt har minskat genom tidig
mobilisering samt att vårdtiderna har kunnat
minskas ganska rejält. Detta då via studier
gjorda i Danmark. Planen är att starta ett
ERP-koncept på Karolinska, då med patienter som genomgått leverkirurgi, resultatet av
detta kommer att bli spännande att ta del
av framöver.
I omvårdnadsprogrammet ingick även en
föreläsning om donationssamtal och betydelsen av upplägget kring detta. Behovet av
gott teamarbete tillsammans med vikten av
en upplagd struktur där personalen känner
sig trygg i sin roll men att flexibilitet och
empati har en stor del i hur utfallet av samtalet blir, ja eller nej till organdonation. Det
underströk dessutom än mer vikten av att vi
faktiskt vågar prata med nära och kära om
hur och vad vi tänker. Det är en svår diskussion men i ett akut läge tror jag knappast att
den är lättare.
Sjuksköterskeledd lever-mottagning

Veckan handlade också om det första nätverksmötet för oss som driver sjuksköterskeledd levermottagning. Vi är några stycken
men vi blir allt fler! Vi konstaterade dessutom att vi nog inte har nått ut till alla som
känner sig berörda, hör av er! Mer om nätverket kommer separat.

Carola Ericsson

Mag-tarmmottagningen Borås
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2nd N-ECCO Research
Networking Forum
I samband med ECCO arrangerades det
andra Research networking forum som
vänder sig till sjuksköterskor med ett intresse för forskning. Mötet ligger dagen
före N-ECCO meeting, samtidigt som NECCO-school.

S

yftet med detta möte är att inspirera
och stötta sjuksköterskor som vill
komma igång med forskning samt
skapa nätverk för sjuksköterskor som forskar.
Ett nätverk ska kunna underlätta internationella samarbeten och möjliggöra för sjuksköterskor att dela med sig av utveckling och
design av sjuksköterskeforskning.
Sjuksköterskor som vill komma igång med
forskning ska kunna använda nätverket för
att hitta mentorer. Mötet handlar inte om
att presentera sin forskning utan mer som ett
undervisande och stöttande forum.
Vetenskaplig plattform

Karen Kemp, från England, berättade först
om en vetenskaplig plattform som skapats
i samband med detta. Här kan alla yrkesgrupper som arbetar inom IBD lägga in sin
profil. Man lägger in sina forskarintressen
och kan utifrån det skapa nätverk, se vad som
redan är gjort inom området och kan även
hitta mentorer. Plattformen fungerar på så
sätt också som en slags databas för mentorer.
Karen berättade också om ett resestipendium som ECCO har på 1500 Euro. Det
är inte meningen att stipendiet ska vara till

kongresser utan främst för att auskultera på
annan ort. Helst ska man auskultera i annat
land men det är också tillåtet att söka till
annan sjukvårdsenhet inom det egna landet.
Deadline för ansökan är 1 oktober 2015.
How to frame nurses research in IBD

Palle Bagger från Danmark pratade därefter
om How to frame nurses research in IBD. Palle
lyfte frågeställningar kring design. Vad är det
som bestämmer om man gör kvantitativ eller
kvalitativ metod? Självklart borde det vara
frågeställningen som styr detta men ofta blir
det nog tyvärr utifrån det man själv förstår
och kan bäst som styr. Även hur olika metoder klassas kan också styra valet av design.
Palle tog också upp att mer forskning
behövs för att vetenskapligt kunna värdera
effekten av IBD-sjuksköterskans arbetsuppgifter och roll.
Considerations in qualititaive research

Lesley Dibley från England föreläste om
Considerations in qualititaive research och jag
själv föreläste efter henne om Considerations
in quantitative research. Vi lyfte båda vikten
av att låta frågeställningen bestämma om du
ska välja kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetod. När din frågeställning kräver
ett kvantitativt svar som till exempel ”Hur
många patienter med Crohns sjukdom har biologisk behandling?” ska du till exempel välja
en kvantitativ metod. Om du vill testa en
teori eller hypotes ska du välja en kvantitativ

metod men om du vill utveckla en teori eller
en hypotes bör du välja en kvalitativ metod.
How to get started

Katarina Pihl Lesnovska från Linköping och
Lars-Petter Lelsness-Jorgensen från Norge
pratade därefter båda om How to get started. Katarina är i slutet av sin doktorandtid
och planerar disputation under 2016. Hon
berättade om hur hennes resa genom denna
period varit samt vikten av att känna glädjen
i det du gör för att kunna skapa. Katarina
lyfte också oron kring ekonomin när man
forskar.
Hennes handledare hade dock lugnat
henne med att säga ”Om du är passionerad
och gör bra forskning så kommer det aldrig
bli några problem med pengar”. Katarina
lyfte fördelar och nackdelar med att kombinera forskning med kliniskt arbete. Lars-Petter disputerade 2011 och har nyligen blivit
professor. Han lyfte vikten av att alla sjuksköterskor behöver inte forska men alla sjuksköterskor behöver kunna använda forskning
i sitt arbete. Lars-Petter har gjort en studie
som visade att 83% av sjuksköterskorna läste
sällan eller aldrig vetenskapliga artiklar. Han
lyfte vikten av teamet, att dela med sig av
idéer för att hitta samarbetspartner.
Sista delen av mötet hade vi diskussion
kring hur detta möte ska se ut fortsättningsvis. Det finns önskemål om att som i år ha
en undervisande del för sjuksköterskor som
inte kommit igång med egen forskning ännu
där man går igenom olika metoder samt hur
man kommer igång. Men det framkom också
önskemål att ha en del för de som är igång
och forskar där man kan rådfråga forskande
kollegor i olika frågor. Att det blir en nästa
gång det är vi säkra på men exakt hur den
kommer se ut är alltså ännu inte klart. Detta
var ett väldigt givande och spännande möte
som jag rekommenderar alla att hålla utkik
efter till nästa år. Och glöm inte att lägga in
er i den vetenskapliga plattformen och söka
resestipendiet.

Susanna Jäghult
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Årsmöte FSGS

Onsdag 27 maj

Uppsala Konse

kl. 16.30

rt & Kongress ·

Lokal: Sal B

Dagordning

§1
§2
§3
§4
§5
§6

§7
§8
§9
§ 10
§ 11
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Mötets öppnande
Frågan om mötets behöriga
utlysande
Godkännande av dagordning
Val av ordförande att leda
förhandlingarna
Val av årsmötessekreterare
Val av justerare, tillika rösträknare
att jämte ordförande justera
årsmötets protokoll.
Verksamhetsberättelse
Förvaltningsberättelse
Revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Verksamhetsplan samt budget

§ 12
§ 13
§ 14
§ 15

Motioner
Styrelsens förslag till årsmötet
Medlemsavgiftens storlek
Val av ordförande och
ledamöter i styrelsen

§ 16

Val av revisorer och
revisorssuppleanter
Val av valberedning
Kompetensbeskrivning
för sjuksköterskor inom
gastroenterologi
Övriga frågor
Mötets avslutande

§ 17
§ 18
§ 19
§ 20

Välkomna!
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Hej alla medlemmar!
Det börjar dra ihop sig till Svenska gastrodagarna, som i år hålls i Uppsala 27-29
maj på Uppsala konsert och kongress.
Programmet ser varierat och intressant ut,
så där kommer nog alla att hitta godbitar.

P

å onsdagen den 27 maj 16:30 håller vi
föreningens årsmöte, vi återkommer
med lokal lite senare och vi hoppas
att många kommer på detta möte. Det
krävs ingen föranmälan och alla är mycket
välkomna. Middagen blir på Uppsala slott,
vilket bådar gott för en trevlig kväll.
I detta nummer får vi en rapport från
pågående ESGENA arbeten och Kristoffer
Mellanders reseberättelse från UEG-week i
Wien 2014.
På vår nya hemsida finns information om
kurser och kongresser med länkar. Under

länken ansökan om utbildningsbidrag finns
kriterier och ansökningsformulär. Vi önskar
er alla en skön vår och hoppas få träffa många
av er under Svenska Gastrodagarna i Uppsala.

SEGP´s STYRELSE 2015
Ordförande:
Ingrid Karström
Endoskopi
Kirmott 1
Centralsjukhuset
291 85 Kristianstad
Tel: 044-309 12 31
Ingrid.m.karstrom@skane.se

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

Åsa Jirvelius
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Sekreterare:
Åsa Jirvelius
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Södersjukhuset
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Kassör:
Agneta Schedin
Gastromottagningen
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171 76 Stockholm
Tel: 08-517 730 78
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agneta.schedin@karolinska.se
Ledamot:
Helena Risvall
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Ledamot:
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Tänk om du var
tvungen att gå
6 km varje dag för
att hämta vatten.

Och du ﬁck detta?
Låt ditt företag förändra
liv genom att se till att alla
människor får tillgång till
rent vatten och sanitet.
Bli Företagspartner på
www.wateraid.se

Reseberättelse UEGW 2014
Mitt namn är Kristoffer Mellander. Jag är
sedan 1999 sjuksköterska och arbetar numera på endoskopimottagningen på Hallands sjukhus Varberg som endoskopist,
vilket jag utbildade mig till mellan 20092011 i Karlskrona.

S

edan 2010 utför jag självständigt gastroskopier och sedan 2011 koloskopier.
Ungefär halva min arbetstid skoperar
jag, andra halvan assisterar och administrerar jag.
Jag sökte Bostons utbildnings bidrag för
att få en möjlighet att komma iväg på en
större Europeisk kongress och därigenom
inhämta de senaste kunskaperna och rönen
inom mitt område. Då det inte finns någon
specifik utbildnings/fortbildningsbudget
avsatt för mig som skopist, är det svårt att få
loss pengar från verksamheten för kurser och
konferenser som är förlagda utanför Sverige.
Jag blev även tipsad via kollegor samt via
brev från SEGP att söka utbildningsbidraget
till UEGW i Wien.
UEGW gick av stapeln i Wien 20-22/10.
Jag och en kollega från Varberg åkte tillsammans med Takeda som skötte arrangemanget.
Själva kongressdagarna var mellan måndag
och onsdag . Highlights för min del var
ett symposium om handläggande av akuta
övre GI-blödningar. Kärnan inom detta kan
sammanfattas till: stabilisera patienten, skopera patienten. Använd inte monoterapi.
Användning av två terapimetoder rekommenderas, tex. injektion och heater probe
eller injektion och clips. Ett annat intressant
område som avhandlades under en av föreläsningarna var behandling av Hepatit C och
kommande botande kurer mot detta.
Tisdagens liveendoskopier var mycket
intressanta. Ett antal endoskopister gjorde
livesessioner från sjukhus i Wien. Intressanta fall var borttagande av större polyper i
colon, såväl skaftad som bredbasig. Här gavs
tips hur man ska ta sig an polyperna för att
minimera risken för blödning, perforation
eller sena komplikationer pga diatermiskada.
Även endoskopiskt ultraljud ägnades en hel
del tid vilket var intressant då jag inte varit i
kontakt med detta särskilt mycket.
Under tisdagen presenterades långtidsstudier av ett nytt läkemedel i behandlingen av
UC och Crohn hos patienter som inte svarat
eller inte längre svarar på tidigare anti TNF
gastrokuriren 2 · 2015

behandling. Ett intressant preparat som förhoppningsvis hjälper många i framtiden. Där
var även en mycket spännande föreläsning
som berörde nya tekniska hjälpmedel inom
endoskopiområdet, det är mycket på gång.
Mina egna reflektioner från dagarna i
Wien är att det är mycket spännande att
komma ut utanför landets gränser och ta
del av sitt eget yrkesområde i ett större sammanhang.
Det var folk från hela världen representerade och det presenterades intressant forskning inom olika områden. Då jag inte varit
ute på detta sätt så mycket blev detta lite av
en läroresa. Med denna erfarenhet i bagaget
lägger jag nog upp mitt program lite annor-

lunda nästa gång (planerar mina dagar lite
bättre). Vad jag tar med mig hem till verksamheten är många intryck, men framförallt
en känsla av att vi nog ligger ganska rätt i vad
vi håller på med på min enhet. En hel del
tips och ny kunskap kom med hem och ska
tillämpas när det blir lämpligt.
Slutligen ett stort tack till Boston för stipendiet som gjorde denna resa möjlig. Tack
även till Takeda som skötte det praktiska
mycket professionellt och smidigt.
Kristoffer Mellander

Skopist
Hallands Sjukhus Varberg
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Ett år med ESGENA - en rapport
från svenska representanten
ESGENA betyder European Society of
Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates. Föreningen har 7000
medlemmar från 40 länder som arbetar
i gastroenterologi och endoskopi. Syftet
är att vara en kanal för kommunikation
på Europeisk nivå för personal som arbetar med gastroenterologi och endoskopi.
Att stimulera Europeiskt samarbete i utbildning och forskning för att förbättra
vårdens kvalitet i gastroenterologi och
endoskopi.

E

n utmärkt vidareutbildning för personal som arbetar inom gastroenterologi och endoskopi är att delta
i ESGENAs konferens under UEGW (se
faktarutan).
ESGENAs olika verksamheter

ESGENA Education Working Group
(EEWG) består av representanter från de
länder med ESGENA gruppmedlemskap
t.ex. Sverige som jag representerar i den
gruppen.
Vi har ett möte en helg/år för att arbeta
med utbildningsfrågor för personal inom
gastroenterologi och endoskopi. Ett pågående arbete är att verka för en specialistutbildning för sjuksköterskor som arbetar
inom ämnesområdet.
Utbildningen till endoskoperande sjuksköterska

Det finns också en nätverksgrupp i ESGENA
med representanter från de länder som har
eller tänker starta utbildning för endoskoperande sjuksköterskor. England har en erkänd
utbildning och ca 500 endoskoperande sjuksköterskor. Sverige har en pågående utbildning som motsvarar ESGENAs Guidelines
och Statement. Det finns drygt 40 utbildade
endoskoperande sjuksköterskor i Sverige.
Danmark och Irland har startat en utbildning. Nederländerna har haft en arbetsplatsutbildning utan formell kompetens men har
nu den första formella utbildningen igång.
Nätverksgruppen har gjort en kartläggning
och jämförelse av de olika ländernas utbildningar till endoskoperande sjuksköterska.
Det finns likheter men skillnaderna är
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ibland stora beträffande utbildningens
längd, färdig kompetens, arbetsuppgifter och
ansvarsområden. En del saker styrs också av
de olika ländernas lagar och förordningar.
För att få mera tyngd och acceptans i
Europas olika länder arbetar nätverksgruppen just nu med att få ESGENAs Statement
och Guidelines för utbildning av endoskoperande sjuksköterskor erkänd och understödd
av UEG (se faktarutan).
Nätverksgruppen hade ett möte i Düsseldorf i februari tillsammans med representanter
från styrelsen för UEG. Dokumenten är nu
på granskning och remiss efter några smärre
justeringar och vi hoppas att få ett positivt
besked.
Nästa arbetsgruppsmöte kommer att vara
en helg i maj i Amsterdam; givande men arbetsamma dagar.

deltagare. En sak som slår mig är att så få
svenska sjuksköterskekollegor deltar i det
mötet, som vänder sig till den egna professionen, men väljer att komma enbart till
den medicinska kongressen trots att det
kostar mer i kongressavgift. Kanske är det
så att många inte känner till att deltagande
i ESGENAs kongress (med lägre kongressavgift), automatiskt ger tillträde även till det
andra mötet.
Jag hoppas för nästa möte att den kongressen som riktar sig till sjuksköterskorna får
fler svenska deltagare, för jag vet att ju mer
tekniskt komplicerad verksamhet vi arbetar
i dess mer kunskap i omvårdnad behövs för
patienterna.
Välkomna till en givande kongress i Barcelona i höst och jag hoppas vi ses på ESGENAs möte.

ESGENAs kliniska och vetenskapliga
möte

Den årliga ESGENA konferensen görs i samband med UEGW, nu senast i Wien och i
höst i Barcelona.
Programmet baseras på abstrakt som sänds
in till ESGENAs kongress i Barcelona i höst.
Jag ingår i gruppen som har nöjet att läsa
dem och det brukar vara 60-80 abstrakt som
granskas för vetenskaplighet och ämnesintresse för deltagarna.
ESGENAs program börjar (lördagen) med
parallella workshops. Allt från en uppdatering om IBD till att tillverka egna modeller
för att träna endoskopisk teknik.
Söndagen har parallella sessioner med stående rubriker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patient care in endoscopy
Management in endoscopy
Professional education
Hygiene and infection control
Updates in gastroenterology
Around the colon
Quality management-Challenges for
staff in endoscopy
Free paper session
Poster round
ESGENA Wien 2014 hade mer än 500

Gunilla Strand Nyström

gunilla.strand.nystrom@erstadiakoni.se
Faktaruta
ESGENA - European Society of Gastro-

enterology and Endoscopy Nurses and
Associates är specialistföreningen för
sjuksköterskor och undersköterskor
som arbetar i endoskopi och gastroenterologi, www.esgena.org

UEG - United European Gastroenterology är den Europeiska föreningen för
gastroenterologer, www.ueg.eu
UEG Week - den årliga (oktober)
vetenskapliga kongressen i gastroenterologi där också ESGENA är en del,
www.ueg.eu/week/
ESGENA har stipendier att söka

Clinical Grants
Education Grants
Partnerships Grants
Ansökan och information

www.esgena.org/index.php/grants/
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Kallelse till SE

GP´s årsmöte

Under Svenska gastrodagarna
på Uppsala Konsert och Kongress den 27 maj kl 16.30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Lokal meddelas senare · Ingen föranmälan krävs · Välkomna!

Rese- och utbildningsbidrag att söka just nu!
Getinges kurs i rengöring och desinfektion av flexibla endoskop till hösten.
Det ges kursavgift och logi. Kursen hålls vid två tillfällen under hösten,
i Getinge 15-16 oktober och i Stockholm 22-23 oktober
Gå in www.segp.nu för mer information

Sista ansökningsdag är 1 augusti
Välkommen med din ansökan!
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