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Ny indikation

Humira vid ulcerös kolit.
Från snabb symtomlindring
till bibehållen remission .
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Humira är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos vuxna
patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling (kortikosteroider,
6-MP och AZA), eller i fall där sådan behandling inte tolereras eller är kontraindicerad1.
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Referenser: 1. Fass.se.
HUMIRA®, Rx, F, (adalimumab), L04AB04, SPC 2012-04-20. Indikationsområden: Reumatoid artrit. Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit. Psoriasisartrit. Ankyloserande spondylit. Crohns sjukdom. Ulcerös kolit.
Psoriasis. HUMIRA® finns som injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna/spruta, 40 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.
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Bästa medlemmar,

D

etta nummer utgörs till stor del av reportage från Svenska Gastrodagarna i Malmö. Det var sista året som vi samlades i fyra dagar. Nästa
år i Örebro planerar vi ett möte på tre dagar. I år var det många som
passade på att utnyttja dagskort. Ett sätt att kunna vara med även om man
inte kan komma hela veckan. För att underlätta för lokala organisatörer har
vi gjort ett grundschema som man ska kunna använda sig av år efter år. På
detta sätt ska även mindre orter kunna åta sig att anordna kongressen. Så om
Ni har lust och möjlighet att anordna Svenska Gastrodagarna på Er hemort,
hör av Er till någon i styrelsen.
WHO har fastslagit att sunda levnadsvanor kan förebygga 80 procent av all
kranskärlssjukdom och stroke, 30 procent av all cancer, samt förebygga eller
fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes. Med anledning av detta har Socialstyrelsen nyligen kommit ut med nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder med fokus på alkohol, tobak, kost och motion. Socialstyrelsen och
Svenska Läkaresällskapet samarbetar i ett projekt med syfte att implementera
riktlinjerna hos alla läkare (inte enbart primärvårdsläkare). Basen för detta
arbete är sektionerna inom SLS. Som en sektion inom SLS har även SGF
tecknat ett avtal med SLS om att medverka i detta projekt. Ansvarig för projektet från vår sida är Annika Brinkberg Lapidus, som tidigt intresserat sig för
dessa frågor och också har specifik utbildning i strukturerade samtalsmetoder.
Svenska Läkaresällskapet står för de ekonomiska utläggen. Annika planerar
nu att hålla seminarier och utbildning kring dessa frågor runt om i landet.
Kontakta henne om Ni är intresserade av detta i just Er region.
I september har vi en regiondag inplanerad för detta ändamål i Skåne. Vi i

utgivningsplan 2012:
Manusstopp

Utgivningsdag

6 sep
26 okt

16 okt
5 dec
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SGF:s styrelse tycker att detta är oerhört viktigt att vi alla stödjer denna form
av arbetsinsatser. Det är inte rimligt att vi lägger ned enorma resurser på kirurgi
och medicinering, utan att vi tar upp med patienterna vad de själva kan göra
för att förebygga ohälsa. Många av våra patienter med diffusa problem från
magtarmkanalen har sannolikt detta sekundärt till dålig kosthållning. Sedan
skriver vi ut mediciner som ska hjälpa dem, dessa kanske ger ytterligare biverkningar, och så är den nedåtgående spiralen igång.
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Så vill jag till sist önska alla medlemmar en skön
sommar.
Soliga hälsningar

Bodil Ohlsson
Ordförande
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många olika håll, och att våra kvalitetsregister börjar användas som forskningsbas. Tyvärr så är tillgången på anslag endast en bråkdel av efterfrågan. I höst
lägger regeringen fram forskningspropositionen för åren 2013–2016. Den stora
debatten gäller huruvida vi ska satsa på eliten eller bredden. Personligen tror jag
att det är oerhört viktigt för många av våra medarbetare att kunna hålla på med
forskning vid sidan av den kliniska vardagen, som en intellektuell stimulans i
kontrast till alla rutiner. Jag tycker att man bör stödja och uppmuntra detta,
även om man har en elitsatsning.
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Det är glädjande att se att vi har mycket klinisk forskning på gång i landet, på
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a Novartis company

Den gamla nobelprisbelönade*
substansen azatioprin nu här
med förnyad styrka!

Två unika högre
styrkor 75 mg och 100 mg
Färre tabletter per dag – ordinera
Immunoprin och förenkla
medicineringen för dina patienter

Fler godkända indikationer, 9 st
• profylax mot transplantatavstötning
• svår aktiv reumatoid artrit

*1988 belönades Gertrude B Elion och George H. Hitchings med Nobelpriset
i medicin för de 6 läkemedel som de upptäckt. Azatioprin, det första immunhämmande läkemedlet vid transplantation, var ett av dem.

• svår eller måttligt svår inflammatorisk
tarmsjukdom
• systemisk lupus erytematosus
• dermatomyosit och polymyosit
• autoimmun kronisk aktiv hepatit
• polyarteritis nodosa
• autoimmun hemolytisk anemi

Förkortad förskrivningsinformation, för mer information se produktresumén på www.fass.se.
Immunoprin (azatioprin) immunsuppressivt medel ATC kod L04AX01 (Rx, F). Indikationer: svår aktiv reumatoid artrit som inte kan kontrolleras med mindre toxiska substanser (sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel, DMARD) svår eller måttligt svår inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom eller Ulcerös colit), systemisk lupus erytematosus, dermatomyosit och
polymyosit, autoimmun kronisk aktiv hepatit, polyarteritis nodosa, autoimmun hemolytisk anemi, kronisk refraktär idiopatisk trombocytopen purpura, Immunoprin är indicerat i kombination
med andra immunosuppressiva ämnen som profylax mot transplantatavstötning. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen azatioprin, 6-merkaptopurin (metabolit av
azatioprin) eller mot något av hjälpämnena. Svåra infektioner, svårt nedsatt lever- eller benmärgsfunktion, pankreatit, alla levande vacciner, särskilt BCG, smittkoppor, gula febern. Varningar
och försiktighet: Det finns möjliga risker med behandling av Immunoprin filmdragerade tabletter. De ska därför inte förskrivas om inte patienten kan kontrolleras på lämpligt sätt för toxiska
effekter under behandlingstiden. Under de första åtta behandlingsveckorna ska en komplett blodstatus, inklusive blodplättar, tas minst en gång i veckan. Graviditet och amning: Immunoprin får
inte användas vid graviditet utan noggrann utvärdering av risker och nytta. Amning och samtidig behandling med azatioprin är kontraindicerad. För aktuella priser se www.tlv.se eller
www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2010 12 03.

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 Köpenhamn S, Danmark.

www.sandoz.com
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• kronisk refraktär idiopatisk trombocytopen purpura

redaktörens spalt

Bästa läsare!

N

u närmar sig Gastrodagarna i
Malmö med stormsteg och när
jag skriver detta är det bara ett
par dagar kvar. Gastrokuriren kommer
att ägna en stor del av detta nummer till
reportage från Gastrodagarna, för detta är
ju flaggskeppet och årets höjdpunkt för
Svensk Gastrenterologisk Förening och
säkerligen även för SEGP och FSGS. Att
döma av alla spännande abstrakts som vi
kunde läsa om i förra Gastrokuriren nr 2,
vilken ges ut som ett extranummer just för
att få plats med dessa, så kommer vi få en fin
bild av svensk gastroenterologisk forskning.
Föreläsningsprogrammet ser också lockande
ut med spännande hedersföreläsare, duktiga svenska kliniker och för första gången
arrangeras live-endoskopi. Så bläddra vidare
och läs reportagen om hur det blev!

I detta nummer får vi också läsa om de nya

nationella riktlinjerna för handläggning
efter levertransplantation. Det fullständiga
dokumentet är omfattande på dryga 20 sidor
och kunde därför inte tryckas i Gastrokuriren, men är lätt åtkomligt tillsammans med
de andra riktlinjerna på hemsidan. Vidare
får vi en uppdaterad bild av arbetet med
kolorektalcancerscreening i Sverige. Screening
har ju pågått under några år i två landsting,
Gotland och Stockholm, och resultaten är
goda så här långt. Nu pågår arbetet för att
påbörja en landsomfattande stor studie för
att klarlägga nyttan och det optimala sättet
att utföra screening på. Endoskopifrågan är
tillbaka efter en liten paus i förra numret
och denna gång har vi ett extra knepigt fall
att bjuda på! Jag vill åter uppmana läsare att
skicka in egna fall.

En glad nyhet för Gastrokuriren är att vi

numera indexeras i den nordiska databasen
SveMed+ och på så sätt kan nå ut till fler
läsare. Orsaken till detta är att man uppmärksammat att Gastrokuriren har artiklar av vetenskapligt god kvalitet som är av
intresse vid sidan om den engelskspråkiga
peer review-granskade litteraturen. Du kan
läsa en kort artikel om SveMed+ i detta
nummer.

Trevlig läsning!
Hälsningar,

Charlotte Höög
Redaktör

SveMed+ en unik skandinavisk

tidskriftsdatabas inom biomedicin
Från och med 2012 indexeras även Gastrokuriren i SveMed+. En ny och vidareutvecklad version av SveMed+ finns fritt
tillgänglig på Karolinska Institutet Universitetsbiblioteks (KIB) hemsida.
Innehåll

Ca 100 skandinaviska tidskrifter inom
biomedicin indexeras i SveMed+ som har
över 115 000 referenser. Många tidskrifter
indexeras ”cover to cover” andra mer selektivt, se ”Vilket material indexeras”. Några
av tidskrifterna indexeras även i PubMed
och Cinahl (se * i tidskriftslistan). Referenserna är ofta snabbare tillgängliga genom
SveMed+.
Molnet med sökord ger dig en idé om
ämnesområden du hittar i databasen. Tryck
gärna på ett sökord till exempel ”Smärta”
och du kommer till en lång lista över artiklar
inom ämnet som kan förfinas vid hjälp av
filtren i högerspalten.
Sökning

Du kan välja mellan enkel och avancerad
sökning och därefter kombinera. Trun-
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kera med * i fritextfältet. Under avancerad
sökning ges möjlighet att söka på MeSHtermer (kontrollerade sökord), författare,
tidskrifter och begränsa till publiceringsår.
För information om MeSH tryck på ”Vad
är MeSH”.
I MeSH-fältet kan du välja mellan engelska och svenska MeSH-termer, och även
bestämma om du vill explodera eller söka
på termen som huvudterm. Om du vill söka
ämnet som huvudtema, kryssa i rutan ”Sök
inte på underliggande termer”. Under kombinera sökningar hittar du din sökhistorik
där du kan kombinera med AND, OR eller
NOT.
Söker du till exempel med svenska
MeSH-termen ”Ätstörningar” i MeSHfältet med begräsning till peer reviewed
tidskrifter och fulltext får man ett visst
antal referenser som du antingen kan titta
på direkt eller finjustera med hjälp av filter
i högerspalten. Du kan välja på fasetter
som språk, dokumenttyp, Check Tags och
MeSH-termer.
Väljer du att öppna en av referenserna
direkt får du hela posten med all bibliogra-

http://svemedplus.kib.ki.se/

fisk information. Till höger får du förslag
på liknande publikationer. Du hittar en
citeringsservice som hjälper dig att referera
referensen enligt APA eller Vancouver.
Direktlänk till SveMed+

http://svemedplus.kib.ki.se/
GunBrit Knutssön
Informatiker/Information scientist
Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket
S-171 77 Stockholm
gunbrit.knutssoen@ki.se
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Mezavant för behandling av
mild till måttlig ulcerös kolit

Mezavant inducerar och bibehåller
klinisk och endoskopisk remission1

www.sobi.com

Enterodepottabletter

Mezavant®Rx, (F) (mesalazin), enterodepottablett 1200 mg ATC-kod A07ECO2
Indikation: För induktion av klinisk och endoskopisk remission hos patienter med lindrig till måttlig, aktiv ulcerös kolit.
Underhållsbehandling för att bevara remission. Kontraindikationer: Överkänslighet mot salicylater (inklusive mesalazin)
eller mot något hjälpämne i Mezavant. Allvarligt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min/1,73 m²) och/eller allvarligt
nedsatt leverfunktion. Biverkningar ska rapporteras. Datum för översyn produktresumé 2010–11–09.
Förpackningsstorlek 1200mg x 60 st. För ytterligare information se www.fass.se
Referenser: 1.Produktresumé
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Gastrodagarna 2012 i Malmö
Under fyra dagar genomfördes Gastrodagarna i Slagthuset i Malmö.
I sitt välkomstanförande berättade SGF:s ordförande Bodil Ohlsson att när Slagthuset invigdes år 1904, var
det på den tiden Europas modernaste anläggning – och även en av Europas vackraste industribyggnader.

A

nläggningen var i bruk ända fram
till år 1969.
– Jag tror att de som byggde den
på sin tid, aldrig kunde ana att huset idag
skulle användas som ett nöjes- och konferenscentrum, fortsatte Bodil.
Därmed var Gastrodagarna invigda, och
det vetenskapliga programmet tog vid.
Portaventrombos

Det inleddes med årets Ulrika Broomé
högtidsföreläsning som hölls av Professor
Dominique Villa, och som presenterades
av Sven Almér. Rubriken för föreläsningen
var Trombotiska leversjukdomar vid cirrhos
och icke-cirrhos.
– Jag vill först säga att jag är väldigt
hedrad över att få hålla en förläsning till
Ulrika Broomé, som jag hade äran att träffa
personligen två gånger, sa Dominique.

Ga s t r okurire n 3 • 2012

Han fortsatte med att förklara att han
tänkte ägna sin föreläsning åt portaventrombos (PVT), och börja med de patienter
som inte har cirrhos.
– Det är en manifestation av underliggande blodsjukdomar. Komplikationer av
PVT går vanligen att handlägga – långtidsbehandling med antikoagulantika kan ges i
specifika situationer. Utfallet för patienten
på lång sikt avgörs av de underliggande faktorerna bakom sjukdomen, sa Dominique.
Antikoagulantika

Han gick därefter över till patienter med
cirrhos.
– Cirrhos har i sig en protrombotisk
effekt. PVT och hepatisk ventrombos är
associerade med cirrhosens allvarlighetsgrad, konstaterade han.
PVT kan orsakas av leversjukdom – och

ocklusiv PVT riskerar i sin tur att förvärra
leversjukdomen.
– Fördelarna med antikoagulantika kan
vara betydligt fler än bara för att förebygga
PVT. Här behövs flera studier, fortsatte
Dominique.
För patienter som har komplikationer
som inte går att behandla med medicinsk
eller endoskopisk terapi, är inte PVT en
kontraindikation till transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS).
För patienter som väntar på levertransplantation, och som har partiell trombotisering
relaterad till PVT, är antikoagulationsläkemedel vanligtvis effektiva, sade Dominique.
Jämbördigt förhållande
förutsättning för bra samtal

Samtal och aktiviteter som motiverar till
förändringar och acceptans var rubriken
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på en föreläsning som Carina Nildalen gav.
Det handlade om ”evidence-based communication”, och ett av huvudsyftena är att nå
compliance.
Hon betonade vikten av man inte ser
patienten som ett offer – utan istället tror
på deras förutsättningar att leva ett rikt liv.
– Att patienten känner tillit är också
mycket viktigt. Det bygger på två saker:
Dels ska jag vara en trygg bas när det gungar
under fötterna på patienten – och att man
har förtroende för patientens kapacitet. Man
ska inte ta över patientens problem – man
ska hjälpa patienten att tackla dem själv, sa
Carina.
En förutsättning för detta är att det
råder ett jämbördigt förhållande – vilket
inte alltid är så självklart att det gör, enligt
Carina.
– Vi ska vara två personer som gör antaganden tillsammans – typ ”ska du inte testa
det här…”
Flera olika stadier

Det är skillnad på att förstå sjukdomen och
att förstå patienten. Samtalet ska styras av
patientens teori, baserad på dennes personliga kunskap och erfarenhet. Samtalsformen
ska vara lyssnande, men sjuksköterskan eller
läkaren ska vara aktiva på så sätt att de sätter
ramen för samtalet – och deras frågor ska
utgå från patientens svar.
– När man talar om förändring använder
man ofta ordet motivation – vilket betyder
att ”röra sig”. Ska man få dem att göra det,
måste man etablera var de befinner sig samt
avståndet till målet. Grunden för samtalet
är att man får patienten att vilja röra sig,
fortsatte Carina.

Enligt henne kan man dela in patienterna
i flera stadier – från oreflekterade, via ambivalenta till förberedande stadier.
– Compliance får man om man vet var
patienten är i sin mentala process!
Carina avslutade med följande råd:
– Formulera ett problem och en plan –
med både kort och långsiktig målsättning.
Sätt datum för att uppnå specifika mål. Visa
tydligt att du tror på patientens kapacitet –
och gör det möjligt för patienten att genomföra det nya beteende som du eftersträvar.
Myenteriska ganglia
minskar vid western diet

Ett symposium ägnades åt neuropeptider,
immunologi och buksmärtor. Eva Ekblad
talade om neuropeptider i det enteriska
nervsystemet.
– Under 80- och 90-talet kom det flera studier som kartlade det enteriska nervsystemets
(ENS) – som är ett komplext nervsystem –
neurobiologi för att förstå gastrointestinala
sjukdomar. Till det lades sedan nya frågeställningar – om neurodegeneration, neuropati
och neuroimmuninteraktioner, sade Eva.
Hon berättade om ny forskning, och
visade resultat från studier av myenteriska
neuron i cellkulturer.
– Det är visat att VIP (vasoaktiv intestinal
peptid) är neuroprotektivt, men den kliniska relevansen av det är tveksam.
Eva beskrev ett försök där man låtit individer stå på s.k. ”western diet”.
– Vi blev lite skrämda av resultatet:
Myenteriska ganglia minskade kraftigt hos
dessa efter 8 månader.
Hon beskrev att de idag laborerar med två
mekanismer som kan ligga bakom neuronal

celldöd: Oxidativ stress/ER (= endoplasmatiskt reticulum) stress som leder till apoptos
och neuronal celldöd – alternativt nybildning av lipider samt glutamat, glutamin,
asparagin och aspartat som leder till excitotoxicitet och neuronal celldöd.
Biverkningar av Buserelin

Bodil Ohlsson förde sedan sessionen till en
mer klinisk inriktning genom att beskriva
ett patientfall.
– Det var en kvinna som led av svår förstoppning – som blev besvärsfri under graviditet och amning. En vecka efter avslutad
amning var besvären tillbaka igen. Det gjorde
att jag blev intresserad av oxycotin, sa Bodil.
Hon genomförde – helt utan industrins
hjälp, påpekade hon – en studie om oxycotins effekt vid IBS. Den visade bl.a. att
buksmärtan minskade och att oxycotin har
en antidepressiv effekt.
– Flera läkemedelsföretag är därför på
gång med oxycotinanaloger för kliniskt
bruk. Före användande måste man dock
utesluta gastropares.
En annan patient hade genomgått IVF
(provrörsbefruktning) och var helt övertygad om att hennes besvär hade med IVF att
göra. Detta fick Bodil intresserad av GnRHanaloger.
– Patienter med IBS och dysmotilitet har
högt antal antikroppar mot GnRH, konstaterade Bodil.
Hon berättade om en undersökning på
124 patienter som undersökts både före och
efter att de behandlats med Buserelin under
IVF. En femårsuppföljning hade gjorts på
61 av dem.
– Buserelin visade sig ha biverkan med
bulksmärtor, förstoppning, kräkningar och
en psykisk påverkan av tarmbesvär. Tarmbesvären hade en inverkan på det dagliga
livet – och de hade mer buksmärtor efter
fem år, sa Bodil.
Orsakar gastrointestinal neurodegeneration

Elin Sandell beskrev sedan försök på råttor
som behandlats med Buserelin.
– Det visade på en kraftig nervcellsförlust
– c:a 50%, berättade hon.
Hennes ”take-home message” var att
upprepad behandling med Buserelin orsakar
gastrointestinal neurodegeneration i råtta.
Men också att en avsevärd förlust av enteriska neuron inte initialt påverkar gastrointestinalkanalens histologi eller immunprofil.
– Just nu undersöker vi mekanismen
bakom Buserelin-inducerad neurodegene-
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ration i våra primära cellkulturer av myenteriska neuron från råttans tunntarm, sa Elin.
Checklista för att läsa studier

Den första konferensdagen avslutades med
ett satellitsymposium, sponsrat av Abbott.
Stefan Lindgren talade inledningsvis om
vikten av att anpassa behandlingen för
patienter med IBD – av behovet för en mer
individanpassad behandling
Stefan underströk också vikten av att
samla in data, och framhöll det nationella
IBD-registret SWIBREG och den stora
betydelse det har.
Sedan presenterade han Brian Feagan
från Kanada som talade om de erfarenheter
man kan göra av kliniska studier.
– När ni läser en artikel i en tidskrift, anta
inte automatiskt att det ni läser är rätt! Det
är upp till er att avgöra det, inledde Brian.
Han presenterade sedan en lista över
sådant man bör ”checka av” när man läser.
Är studien randomiserad och blindad och
är studiens endpoint kliniskt relevant, var
några av punkterna på den.
– Det är en enkel process att ställa sig
dessa frågor, och det tar bara ett par minuter
i anspråk, framhöll han.
Olika typer av studier

Han delade sedan upp den i olika typer av
studier, och började med induktionsstudier.
I dessa bör man bl.a. vara observant på tidpunkten för den primära endpointen, och
underhållsdos – samt hur det ser ut med
patienternas acceptans. Det sistnämnda är
ofta ett problem med dessa studier, sa Brian.
Han fortsatte med öppna induktionsstudier som följs av randomisering till underhåll
av dem som svarat positivt på medicinen.
– Dessa studier är lätta att göra, men tenderar att överskatta effekten.
Randomiserad induktion och underhåll
– för dessa studier är det en hög risk att det
inte finns tillräckligt många patienter för att
besvara frågan om underhåll.
– Sedan har vi randomiserad induktion
som följs av en ny randomisering av dem
som svarar till underhåll. De är logistiskt
komplexa, och ställer frågan om hur man
ska tolka dem som svarar på placebo, summerade Brian.
Placeboeffekten en komplex fråga

Vanliga fällor, enligt Brian, är att alla dessa
studier inte är tydliga när det gäller relationen
mellan farmakokinetik och farmakodynamik. Dessutom kan de ha dålig design, dåligt
patienturval – och höga värden för placebo.
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Dominique Valla

Carina Nildalen

– Placeboeffekten är en mycket komplex
fråga att hantera. Troligen påverkar placebo
CNS på ett sätt vi inte känner till ännu.
Den har mycket stor betydelse i IBD-studier
– särskilt i CD. Därför är det viktigt att
det finns bevis på sjukdom vid inklusion –
endoskopi, CRP etc. – och inte bara symptom, summerade han.
Nationellt baserat beslutsstöd för IBD

Under Gastrodagarna presenterades 14 fria
föredrag, och här följer en kort presentation av några av dem. (Samtliga abstrakt
finns tryckta i sin helhet i Gastrokuriren
2/12.)
Knut Stokkeland presenterade en studie
som visar att alkoholleversjukdom hos gravida kvinnor ökar risken att deras barn ska
få epilepsi, ADHD och svår psykisk sjukdom.
– Även annan kronisk leversjukdom ger
risker – framför allt för ADHD, konstaterade han.
Henrik Hjortswang presenterade den
första rapporten från ett nationellt baserat
beslutsstöd för inflammatorisk tarmsjukdom – IBD Care.
– Det är ett webbaserat beslutsstöd och
register för IBD-patienter som utvecklats av
gastroenterologer i samarbete med Abbott
och Health Solutions. Arbetet påbörjades
2008, och IBD Care togs i bruk 2010 vid
fem sjukhus, berättade Henrik.
Idag finns det drygt 6 000 patienter –
drygt 10% av den svenska IBD-populationen – i IBD Care.
– Det är ett värdefullt redskap – dels
för uppföljning och behandling av IBDpatienter, men också för framtida populationsbaserade studier, sa Henrik.
Stor skillnad i kolektomifrekvens

Anders Lasson presenterade en studie där
de undersökt om fekalt kalprotektin tre

Anders Lasson

George Webster

månader efter debut av ulcerös kolit (UC)
ger information om det fortsatta kliniska
förloppet.
– Vi fann att patienter med nydebuterad UC har ett lindrigare förlopp om fekalt
kalprotektin efter inledande behandling är
lågt. Nivån tycks förutsäga sjukdomsförloppet under de följande åren, och är således
av värde vid den kliniska uppföljningen av
dessa patienter, konstaterade Anders.
Daniel Sjöberg hade använt sig av IBDkohorten i Uppsala län för att studera svårt
skov av UC – och gjort en jämförelse mellan
de olika sjukhusen i länet.
– Det är en stor skillnad i kolektomifrekvens mellan Uppsala sjukhus och de övriga
sjukhusen i regionen – Uppsala utför färre
kolektomier, sa Daniel.
Varför är det så? Han visade att det
inte fanns några skillnader när det gäller
symptom, svårighetsgrad och medicinsk
behandling för patienterna. Däremot så var
det en avsevärt lägre del av patienterna som
behandlades med infliximab (7%) i Uppsala,
jämfört med de övriga sjukhusen (37%).
– Ge läkemedel tid att verka, uppmanade
Daniel.
CT och CRP avgörande
för bedömning av pankreatit

I samband med årets Bengt Ihre-föreläsning
meddelade Hans Törnblom namnen på
2012 års Ihre-stipendiater. Det var Per Nilsson och Perjohan Lindfors – som tyvärr inte
fanns på plats för att ta emot utmärkelsen.
Själva föreläsningen hölls av George
Webster från Storbritannien, och den handlade om akut och kronisk pankreatit.
George började med akut pankreatit.
– Bedöm allvarlighetsgraden och ge
understödjande vård – där fokus ska vara
god, konservativ behandling – inkluderat näringssupport och smärtlindring, sa
George.
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Det är mycket viktigt att man sedan avgör
och åtgärdar själva orsaken bakom pankreatiten, samt att man reducerar inflammationen och behandlar de komplikationer som
kan ha uppstått.
Patienter vars serumvärde för CRP toppar
under 100 mg/l kommer troligen att ha ett
skonsammare förlopp. Om värdet överstiger
210 mg/l, är det en prediktor för nekrotiserande pankreatit, fortsatte han.
– CT-skanning och CRP är avgörande för
bedömningen, underströk George.
Eftersträva så minimalt invasiv behandling
som möjligt

Det finns många behandlingar för akut pankreatit som förefaller logiska, men som är
felaktiga, påpekade George.
– Flera studier har slagit fast att det inte är
någon nytta med antibiotika i förebyggande
syfte, sa han.
Tror man att patienten har en gallsten,
ska man göra en ERCP.
– Vi talar mycket om pankreatisk vila –
och att man därför inte ska låta patienten äta
på vanligt sätt. Det låter visserligen logiskt
– men är fel. Studier har visat på fördel för
enteral föda!
För probiotika har studier visat på en
högre mortalitet.
– Det dödar patienter! Alltså är det åter
inte som vi trodde…
George ansåg också att när det gäller
handläggningen av nekrotiserande pankreatit, så ska man be kirurgerna att lägga ner
sina skalpeller.
– Eftersträva så minimalt invasiv behandling som möjligt, underströk han.
En profylaktisk pankreatisk stent för högriskpatienter minskar risken för pankreatit
– särskilt för svår nekrotiserande pankreatit.
– Det är dock en klinisk utmaning – det
är inte enkelt att sätta den. Man bör också
ha i åtanke att data från stora center i USA
visar att om insättningen misslyckas – och
det gör den i mellan 5 och 10% av försöken –
så ökar risken för komplikationer med 50%.
Diagnostisera på kombination av kriterier

Sedan gick George över till kronisk pankreatit – en diagnos han ansåg att man ska vara
försiktig med.
– Har en patient fått den diagnosen, blir
de aldrig av med den. Det innebär ett minskat kliniskt engagemang om de kommer till
sjukhusens akutintag och en snabb väg till
smärtlindring med opiater, förklarade han.
Handläggningen av patienter där man
säkerställt diagnosen ska vara multidiscipli-
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Ragnar Befrits, Jonas Halfvarson och Lina Vigren.

när, och innebär att man ska ta tag i faktorer
som alkohol och rökning.
– Och glöm inte att ge dem protonpumpshämmare!
Smärtbehandlingen ska ske stegvis: Paracetamol, NSAID (med tillhörande PPI)
milda opiater och starkare opiater. George
rekommenderade att handläggningen sker
med hjälp av ett multidisciplinärt smärtteam.
– Här ser vi också en mer framträdande
roll för kirurgi – med dränage eller resektion.
Autoimmun pankreatit är en del av en
multisystematisk IgG4-relaterad sjukdom.
Den liknar cancer och ideopatisk pankreatit, efter klara kriterier.
– Därför är det viktigt att diagnosen ställs
baserad på en kombination av kliniska,
radiologiska och patologiska kriterier. Kom
ihåg att IgG4 också kan vara associerat med
andra sjukdomar.
George avslutade sin föreläsning med att
konstatera att det idag finns belägg för att
steroider och andra immunosupprimerade
läkemedel har visat sig ge en bra respons hos
dessa patienter.
Patientfall fick illustrera skilda synsätt

Vid ett satellitsymposium som sponsrats av
MSD, diskuterades när – och till vem – man
ska sätta in TNF-hämmare.
Via ett par patientfall som presenterades – och där åhörarna via mentometer fick
vara med och rösta om hur de skulle ha
gått vidare i undersökning och behandling
– kommenterade Ragnar Befrits och Lina
Vigren hur de ställde sig i samma frågor som
publiken fick rösta om.
För att illustrera och sätta ord på de skillnader i synsätt som ofta finns, var Ragnar
och Lina oftast inte överens.
Det första fallet visade sig vara en Crohnkolit. På frågan om vilken behandling man

skulle börja med, ansåg 46% av publiken
att de skulle använda sig av en kombination
av kortikosteroider och Tiopurin. 31% ville
börja med enbart steroider – även Lina, och
det var också vad som skedde med patienten.
– Det finns fördelar med kortikosteroidbehandling: I Sverige är det tradition
med en step-up approach. Enligt erfarenhet
är det väl beprövat med kortikosteroider
vid ett förstagångsskov – och det här är en
nydebuterad patient, där PAD-svaret inte
är klart. Dessutom är det en kostnads- och
biverkningsfråga, där man vill undvika
onödig överbehandling.
Fasta kriterier saknas

Inte helt oväntat höll Ragnar inte med om
detta.
– Vi behöver finna de patienter där vi
kan förebygga progredierande sjukdom.
Den här patienten har många riskfaktorer – därför skulle jag sätta in steroider och
Tiopurin, sa han.
Jonas Halfvarson, som var moderator,
påpekade att det saknas fasta kriterier.
– Därför är den egna värderingen av stort
värde. Ett tidigt ställningstagande är viktigt,
sa Jonas.
Fallet utvecklades vidare: Efter att först
ha blivit bättre och kortisonet hade trappats ner, blev patienten sämre igen. En ny
omröstning om hur man ska gå vidare företogs. Det blev nu en kraftig majoritet för att
öka dosen Prednisolon samt att kombinera
med Tiopurin.
Lina höll med, men inte Ragnar.
– Jag skulle göra som den femtedel i
publiken som ville sätta in anti-TNF + Tiopurin. Dels för att undvika komplikationer,
men även för att det finns klart signifikanta
data för att IFX + Tiopurin leder till steroidfri remission, sa han.
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Gert D’Haens och Stefan Lindgren.

Svensk praxis och terapitradition

Jonas funderade över hur man sedan tänker
sig den fortsätta behandlingen, och frågade
Ragnar hur han såg på det.
– Jag skulle låta honom fortsätta med
kombinationsbehandlingen åtminstone ett
år. Infliximab går att återinsätta! Man kan
selektera en grupp patienter där man sedan
endast fortsätter med Tiopurin. Det är goda
förutsättningar för att lyckas med återinsättning av IFX om patienten får ett recidiv,
svarade Ragnar.
Lina hade en annan uppfattning och
pekade på risken med infektioner.
– Ju fler preparat – desto större infektionsrisk! Det finns en koppling mellan
infektion och mängd immunosuppressiva
läkemedel, framhöll hon.
Jonas sammanfattade med att det finns
olika synsätt på hur man ska handlägga
dessa patienter.
– Förhoppningsvis har vi idag fått en
bild av svensk praxis och terapitradition,
avslutade han.

Oralt järn absorberas dåligt, ger förändringar i mikrobiotan och kan också försämra
inflammationen – därför är de inte en bra
lösning för IBD-patienter. Därför är intravenös behandling att föredra.
Gert talade om Fergicor-studien.
– Den visade att en regim med ferric
carboxymaltose (FCM) är överlägsen en
regim med järnsukros. Dessutom krävs det
färre injektioner med FCM, jämfört med
järnsukros.
Underhållsbehandling och prevention

Innebär då detta att patientens problem
avseende anemi och järnbrist är lösta, frågade Gert. Han fortsatte med att tala om
FERGImain-studien. Där hade man undersökt prevention för anemi och korrigering
av järnbrist.
– I den här studien visades att antalet
återfall i anemi var avsevärt – och helt i

linje med vad som tidigare har rapporterats,
påpekade Gert.
Underhållsbehandling med FCM var
effektiv för att förebygga återfall i anemi.
Studien visade också att FCM tolererades
väl, och att man inte fann några nya aspekter på säkerheten med preparatet.
Han avslutade med att ge följande kliniska tips:
– Funktionell järnbrist och för prevention av anemi är indikationer för intravenös
järnsukros eller FCM – båda är väl tolererade och har hög säkerhetsprofil. Intravenös
järnsukros kan kombineras med biologisk
terapi som också ges intravenöst vid samma
tillfälle. Fixerade doser och förkortad infusionstid för FCM kommer att leda till att
det blir lättare för patienten.
Han påminde också om den bakomliggande sjukdomen IBD.
– Läkning av mukosan är troligen det
som kommer att leda till en signifikant
reduktion av intestinal järnförlust.
Direktsändning från Endoskopienheten
på Skånes Universitetssjukhus

En förmiddag ägnades åt live-endoskopi.
Det var direktsändning från Endoskopienheten på Skånes Universitetssjukhus,
där åhörarna fick följa tre undersökningar.
Dessa kommenterades av både undersökaren själv, och en panel av experter på
scenen i kongresslokalen. En av dessa var
P-O Stotzer.
– Det första vi såg var en ERC, som utfördes av Urban Arnelo. Indikationen var en
patient som hade en förträngning i gall-

Intravenöst järn till IBD-patienter

Vid ett annat satellitsymposium, arrangerat
av Vifor Pharma Nordiska, stod behandlingen av IBD-patienter med järnbrist i
fokus.
Stefan Lindgren välkomnade Gert D’Haens
från Belgien för att föreläsa om ämnet.
– Det är ett viktigt område – prevalensen
för anemi kan vara så hög som 71% av IBDpatienter – för järnbrist 76%, sa Gert.
Den kroniska blodförlust som dessa
patienter lider av innebär att man regelbundet måste kontrollera – och handlägga
– deras järndepåer.
– Oral supplementering av järn tolereras
ofta dåligt av patienten och kan inte kompensera för en kronisk blodförlust, fortsatte
han.
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Det bjöds på live-endoskopi från endoskopienheten, Skånes Universitetssjukhus.
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gången efter en levertransplantation, vilket
är en vanlig komplikation, berättade P-O.
Normalt är detta inte ett stort bekymmer.
Det kan åtgärdas med ballongvidgning eller
stentning, tillade han.
– Här fanns det dock en sten som satt
ovanför förträngningen. Det är svårt att
vidga en sådan tillräckligt mycket som
behövs för att få ut stenen.
Man lyckades inte fånga stenen i en
loop, i stället lade man in en metallstent
som trycker isär förträngningen successivt,
så man gör ett nytt försök att få ut stenen
nästa gång.
Lyckade demonstrationer

Nästa fall var en uppvisning i koloskopiteknik, där Edgar Jaramillo visade hur man
gjorde den på ett så skonsamt sätt som möjligt för patienten.
– Det gick utmärkt. Han vände flera
gånger på patienten för att få bättre sikt,
fortsatte P-O.
Den tredje undersökningen var ett endoskopiskt ultraljud som utfördes av Henrik
Thorlacius.
– Indikationen var att man sett en liten
cysta som man ville kategorisera och ta prov
på. Henrik punkterade och tog ur vätska ur
cystan – han fick det material han behövde.
Det gick tekniskt mycket bra.
Ervin Toth berättade att det var en historisk dag – det var första gången som det
visats live-endoskopi på Gastrodagarna.
– Det var mycket uppskattat – jag har
aldrig sett så många deltagare sitta kvar i
salen under hela dagen, förklarade han.
P-O håller med.
– Det var en lyckad live-demonstration,
med olika typer av undersökningar, ansåg
han.
Nästa dag anordnades även för dem som
var intresserade ett studiebesök på Endoskopienheten.
Nya kapslar

Endoskopitemat fortsatte med att Rami
Eliakim gav Lennart Wehlin högtidsföreläsningen. Han talade om kapselendoskopi och
inledde med att presentera en ny PillCam.
– Den är ljusstarkare och har bättre vidvinkel. Dessutom är den utrustad med FICE
(Flexible spectral Intelligent Color Enhancement). Det är ett verktyg för bildförbättring
som hjälper den som ska tolka förändringar
i vävnadens ytskikt och kärl genom att visuellt förstärka misstänkta strukturer, berättade
han.
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Rami Eliakim

Gabrielle Wurm
Johansson

En annan nyhet är PillCam Colon
Capsule för bruk i kolon.
– Fördelar med den är att det inte
behövs vare sig sedering, strålning, intubering, insufflering och att man direkt kan se
mukosan. Därför har den en stor potential
att förbättra patienternas compliance vad
beträffar screening, fortsatte Rami.
Han avslöjade också att arbete med en
röntgenkapsel pågår.
– Då behövs ingen tarmrengöring!
Rami kunde också visa en motilitetskapsel
som inte tar bilder, utan mäter tryck, pHvärde och temperatur. För framtiden finns
planer på en kapsel som både kan ta prover
och leverera läkemedel.
Komplikationer vid gastroskopi

En session ägnades åt komplikationer vid
endoskopi. Det inleddes med att Charlotte
Höög, som var moderator tillsammans med
Urban Arnelo, presenterade en definition på
vad en komplikation är.
– Det är en oplanerad händelse som
leder till att proceduren inte kan slutföras,
alternativt att ytterligare en procedur måste
genomföras, sjukhusinläggning, förlängd
sjukhusvistelse eller en efterföljande medicinsk konsultation, sa Charlotte.
Biverkningar är något annat. Det är en
oplanerad händelse som inte hindrar att
proceduren fullföljs enligt planering.
– Det kan t.ex. vara en blödning som
åtgärdas. En biverkning bör registreras för
att förbättra kvaliteten, fortsatte hon.
Fredrik Swahn beskrev sedan komplikationer till gastroskopi, och använde sig av några
patientfall om bl.a. esofagusperforation.
– Symptom på esofagusperforation
är plötsligt insättande bröstsmärtor samt
sepsis, sa Fredrik.
Modern behandling är heltäckta stentar
som man sätter in oavsett orsak, och sedan
byter eller avlägsnar efter tre veckor.

Per Bergenzaun

Peter Bytzer

– Kom ihåg: Tiden är viktigast – vid esofagusperforation är det bråttom, avslutade
han.
Koloskopi

Gabrielle Wurm Johansson berättade om
komplikationer vid koloskopi.
– Alla endoskopiker kommer att råka ut
för komplikationer, konstaterade hon.
De komplikationer som kan uppstå
vid koloskopi är relaterade till patientens
komorbiditet eller till deras förberedelse
inför endoskopin – t.ex. tarmrengöring.
– Alternativt kan de vara relaterade till
den endoskopiska proceduren – som blödning, perforation mm.
Vad kan man göra för att förebygga detta?
Gabrielle pekade på vikten av en adekvat
anamnes, med hänsyn till möjliga riskfaktorer som t.ex. avvikande anatomi, inflammation eller intestinal obstruktion.
– Det gäller också att ha väl fungerande
utrustning och personal – med en erfaren
endoskopist som har en bra teknik, sa hon.
Hon visade filmer som beskrev problem
man kan råka ut för och hur man hanterar
dem.
– Även om koloskopin är väldigt säker, är
komplikationer ibland oundvikliga. Endoskopisten ska vara förberedd. Kvalitetskontroll och informerat samtycke är viktiga
områden, summerade Gabrielle.
Kapselendoskopi

Ervin Toth redogjorde för kapselendoskopi.
– Det handlar huvudsakligen om kapselretention, framför allt i tunntarmen
vid Crohn’s sjukdom. Men incidensen är
mycket låg – runt 1%, sa Ervin.
I esofagus är det väldigt sällsynt med
retention, och i kolon är det ytterst sällsynt
att kapseln fastnar.
– Kirurgi för att plocka ut en kapsel
som fastnat kan utföras elektivt, och leder
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vanligtvis till att man även behandlar den
underliggande patologin, förklarade han.
Även Ervin underströk vikten av att man
har en bra anamnes, och betydelsen av att
patienten är välinformerad.
ERC

Per Bergenzaun beskrev ERC.
– Vi vet att färre och effektivare procedurer för ERCP har lett till färre komplikationer – men ERCP innebär fortfarande en
risk för sådana.
Vi vet också att antalet procedurer per
skopist, samt centrats storlek har stor betydelse, och även att ledarkanylering ger
dokumenterat färre antal komplikationer,
fortsatte Per.
Han hade valt ut några områden som
man, enligt Per, kunde fundera över:
– När det gäller skopisten: Man bör göra
50 ERC per år för att upprätthålla en basal
nivå – och 200 per år för avancerad ERC.
Men hur många finns det som gör så många
i Sverige? Det finns också ett starkt stöd för
ett fortsatt arbete med kvalitetsregister –
kanske ska det vara obligatoriskt och t.o.m.
kopplat till ersättningen – samt certifiering,
sa Per.
EUS

Till sist berättade Henrik Thorlacius om
endoskopiskt ultraljud.
– Man kan vara lugn när man skickar
sin patient – endoskopiskt ultraljud är en
mycket säker metod, berättade han.
Andelen perforationer i esofagus eller
duodenum vid endoskopiskt ultraljud med
finnålsaspiration är 0,06% – vilket Henrik
påpekade är samma som sex fall på 10 000
undersökningar.
– Det gäller att identifiera riskpatienterna. Ett fall jag själv har haft var en dam
med lungcancer och därför var mycket strålbehandlad, vilket gjorde att hennes väggar
var väldigt sköra.
Vid dränering av pankreascystor är infektioner i cystan en komplikation som inträffar i 2% av fallen. Därför ska man alltid ge
antibiotika inför proceduren.
Projekt om eosinofila granolocyters roll
vid IBD

The Swedish Organisation for the study of
Inflammatory Bowel Diseases – SOIBD –
har c:a 40 medlemmar som förväntas delta
aktivt i SOIBD:s forskningsprojekt och
arbetsgrupper samt närvara vid årsmöte
och andra sammanträden.
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Detta berättade Anders Eriksson som är
föreningens ordförande. Han presenterade
därefter Marie Carlson och Jonas Halfvarson från SOIBD:s arbetsgrupp för patofysiologi och genetik. De hade en gemensam
föreläsning med titeln IBD – ur ett molekylärt till kliniskt perspektiv.
De inledde med att ge en bakgrund om
genetisk forskning i IBD.
– Genombrottet kom 2001 med upptäckten av NOD15. Det visade sig dock sedan
att dess betydelse inte var så stor som man
trodde initialt. Men det medförde ändå ett
försprång i den genetiska forskningen – om
man jämför med många andra sjukdomar,
sa Jonas.
Marie berättade om ett SOIBD-projekt
som studerat den eosinofila granulocyten
och vilken roll den har vid IBD.
– Vi visade att polymorfier i ECP- och
EPX-generna visar association till IBD, och
koppling till det intercellulära proteininnehållet hos eosinofilerna, Det är presenterat
som poster på EOS, UEGW och här på
Gastrodagarna i Malmö, sa Marie.
Mer kliniskt inriktad forskning

Hon fortsatte med att beskriva en studie om
fekala markörer.
– Kalprotektin känner alla till, så vi
undersöker om det finns andra markörer
som skulle kunna vara bättre.
Marie berättade om fekalt EPX för UC
och fekalt ECP vid kollagen kolit.
– Nu ska vi följa patienter under lång
tid. Det pågår preparation av mer än 1000
prover där dessa två markörer ska analyseras.
45 patienter med CD och 52 med UC har
följts under två år.
Jonas berättade om Swedish Inception
Cohort – SIC IBD.
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– Patienter som ger sitt tillstånd ska lämna
extra prover i samband med att de kommer
till sin ordinarie undersökning eller återbesök.
De ska följas under tio år – målsättningen är
att dels öka vår förståelse för uppkomsten av
IBD, men också att med hjälp av biomarkörer stratifiera patienter avseende terapi.
Alla svenska universitetssjukhus är med,
tillade Jonas.
– Dilemmat med genetiken är att vi hittills inte haft någon nytta av den i kliniken.
Tanken med SIC IBD är att gå från ”rågenetik” till mer kliniskt orienterad forskning,
sa han.
IFX i serum

Michael Eberhardson ingår i terapigruppen
i SOIBD, och han berättade om en planerad studie om tröskelvärden (trough-levels,
ibland även kallade dalvärden).
– Varför ska man studera dessa? Ett
problem vi har är att det vi ger patienten
”förbrukas” av inflammationen. Men andra
faktorer som kroppsvikt, kön, ålder påverkar
också, och antalet antikroppar varierar över
tid, sa Michael.
Antikroppar mot infliximab korrelerar
med ökad risk för infusionsreaktioner och
minskad behandlingsrespons. Samtidig
immunosupprimering minskar antikroppsbildningen.
– Serum-IFX predikterar klinisk respons
hos patienter med CD. Förutom antikroppar mot IFX, påverkas s-IFX av andra faktorer, framför allt farmakokinetik, vilket
påverkar behandlingseffekten.
S-IFX predikterar även klinisk remission,
slemhinneläkning och risk för kolektomi hos
akut sjuka UC-patienter. Icke-detekterbar
s-IFX predikterar sämre behandlingsresultat
– oavsett status för antikroppar mot IFX.

– Och det ser ungefär likadant ut för
adalimumab.
Därför behövs det mer forskning kring
detta, och det är precis vad man på SOIBD
tänker genomföra.
– Vi har precis börjat, och följer nu 88
patienter med IBD, sa Michael.
Magsyra har hängt med
länge i evolutionen

Årets Franz Bárány högtidsföreläsning hölls
av Peter Bytzer från Danmark, som talade
om dyspepsi och protonpumpshämmare.
Peter är ordförande i SGF:s systerorganisation i Danmark.
– Magsyra är en av kroppens mest sofistikerade och högst utvecklade biologiska
funktioner, hävdade han.
För att producera magsyra behövs komplexa endokrina, parakrina och neurokrina
system för kontroll och skydd – och dessa
system förstår vi ännu bara delvis, fortsatte
Peter.
– Ur energisynpunkt är det en mycket
”dyr” produkt för kroppen att producera.
Ändå har magsyran funnits med mycket
lång tid – 350 miljoner år – under evolutionen. Så ur ett darwinistiskt perspektiv kan
man slå fast att den har en viktig funktion!
Magsyra initierar nedbrytning av protein,
denaturerar potentiellt immunogent protein
och möjliggör absorption av järn, kalcium
och B12.
– Funktionen att den kan bryta ner ben
har inte längre någon betydelse för människan – men att den kan döda potentiellt
patogena mikroorganismer som man svalt
är fortfarande viktig för oss, påpekade han.
Kraftig ökning

Det finns fem olika protonpumpshämmare
(PPI) på marknaden, och enligt Peter så är
de ungefär likadana.
– Jag vet att läkemedelsindustrin lägger
ner stora resurser på att övertyga er om motsatsen, men det finns inga relevanta kliniska
skillnader mellan dem, hävdade Peter.
Han fortsatte med att beskriva hur de
verkar, och förklarade att det optimala är att
ta dem en halvtimme innan måltid.
Användandet ökar kraftigt. I Danmark
har det femfaldigats under åren 1997–2009.
– Frågan är varför? En viktig del av förklaringen är att vi ser en ökad incidens av
refluxsymptom och refluxsjukdomar – men
en minskad incidens för magsår. Dessutom
har vi fått ett ökat fokus på profylax – på
grund av bruket av NSAID och acetylsalicylsyra.
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Svårt att sätta ut

Outredd dyspepsi är en diagnostisk utmaning i sig. Kan man betrakta positivt svar
på PPI-terapi som en tillförlitlig indikation
för endoskopisk diagnos hos patienter med
dyspepsi, frågade Peter.
– Empirisk PPI-terapi av dyspeptiska
symptom, förbättrar inte urvalet av fall som
selekteras till endoskopi, eller diagnos av
GERD, besvarade han sig själv.
Men patienter med outredd dyspepsi får
en substantiell förbättring av sina symptom
av PPI.
– För patienter med funktionell dyspepsi
är däremot symptomförbättringen med PPI
endast marginell jämfört med placebo. Och
mellan 10 och 25% av patienter med GERD
har ett partiellt svar på PPI.
Huvudvärk, diarré och illamående är de
vanligaste biverkningarna. Att sätta ut en
PPI som patienten har använt under lång
tid är dock ofta inte så enkelt.
– Men man kan försöka med en gradvis
minskning. En sådan bör pågå under mer
än tre veckor, sa Peter.
PPI-terapi framkallar syrarelaterade symptom hos 44% av individer som tidigare var
asymptomatiska. Rekylsekretion är troligen
en kliniskt relevant förklaring – och den kan
också vara en förklaring till att bruket av PPI
är ökande, summerade Peter.
Preeklampsi

Nästa session handlade om leverproblem
under graviditet.
Hanns-Ulrich Marschall inledde med att
beskriva leversjukdomar som är specifika för
graviditet. En av dessa är ICP – intrahepatisk
graviditetskolestas, eller ”graviditetsklåda”.
– Det drabbar mellan 0,1–1,5% av gravida kvinnor i Europa. Ursodeoxycholsyra är rekommenderad som första linjens
behandling, och anses säkert för fostret.
Andra linjen – för svårbehandlad klåda –
är Rifampicin, sa Hanns-Ulrich.
Gunilla Ajne fortsatte med att beskriva
hyperemesis gravidarium (HG), en svår
form av illamående och kräkningar under
graviditeten.
– Behandlingen är intravenös rehydrering, samt att ge antiemitika och vitaminer.
Hon fortsatte med PE (preeklampsi –
tidigare felaktigt kallat havandeskapsförgiftning). PE ger bl.a. huvudvärk, ödem,
buksmärta och illamående, förhöjt blodtryck och kan ge fetal tillväxthämning.
Patienten blir frisk efter förlossningen.
– Om PE sätter in före vecka 32 – förlös
vecka 32–34. Om det uppträder efter vecka

Ga s t r okurire n 3 • 2012

Gunilla Ajne och Hanns-Ulrich Marschall

34 – förlös beroende på symptom, dock
senast vecka 37–38. Sätt också in antihypertensiv behandling och vid hyperreflexi
och kramprisk magnesiumsulfat. Vid tidig
debut (vecka 22–32) kommer en svår PE
att utvecklas successivt – oftast inom två
veckor, sa Gunilla.
Akut fettlever vid graviditet

Mellan 5 och 10% av PE-patienter utvecklar
Hemolys Elevated Liverenzymes Low Platelets – HELLP. Förloppet är ofta snabbt.
HELLP kännetecknas av mikroangiopatisk hemolytisk anemi och en ökad trombocytkonsumtion och destruktion. Den
maternella mortaliteten ligger mellan 1–4%,
men Gunilla underströk att i mindre utvecklade delar av världen är det helt andra siffror.
Behandlingen är Dexametason 10 mg x
2 i ett dygn, sedan 5 mg x 2 intravenöst i
ett dygn.
– I praktiken: Förlös patienten! Ta sedan
prover var fjärde timma till dess att bilden
vänder postpartum. IVA-vård postpartum
ges vid behov, summerade Gunilla.
Hanns-Ulrich beskrev akut fettlever
under graviditet – AFLP. Det drabbar
endast 5 av 10 000 gravida. Den svåraste
sjukdomen uppstår under tredje trimestern.
– Den maternella mortaliteten ligger
mellan 1 och 10%, och den fetala mortaliteten på 10–20%, sa han.
AFLP kännetecknas av mikrovesikulär fettinfiltration av hepatocyter. PE och
HELLP är riskfaktorer tillsammans med
tvillinggraviditet och lågt BMI.
– Behandlingen är omedelbar förlossning. Ge steroider för lungmaturation hos
prematurt foster. Det är möjligt att det finns
en kvarstående kolestas och leversvikt efter
förlossningen. Screena barnet för defekt

för fettsyreoxidation, och mamman för
LCHAD-mutationer – för att undvika förnyade AFLD, sammanfattade Hanns-Ulrich.
Samarbeta med obstretiker
och hematolog

De avslutade med graviditet och levercirrhos. Det är en ovanlig kombination, som
dock håller på att bli allt vanligare även om
incidensen fortfarande är låg.
– Hälften av dessa graviditeter uppvisar maternella komplikationer, och hälften uppvisar också fetala komplikationer
som tillväxthämning och prematuritet, sa
Gunilla.
Det föreligger en risk på 10–25% för leverpåverkan, alternativt försämring i leverfunktionen, under eller efter graviditeten. Den
maternella mortalitetsrisken är huvudsakligen associerad med blödning från esofagusvaricier.
Gunilla uppmanade till täta kontroller
under graviditeten, och till samarbete med
obstretiker och hepatolog.
– Gastroskopikontroller är inte evidencebaserat, men känns rimligt, ansåg hon.
Tre fulla dagar 2013

Därefter följde en session med interaktiva
falldiskussioner och sedan var Gastrodagarna till ända.
Bodil Ohlsson tackade alla som kommit
och alla föreläsare, samt industrin som
genom sin sponsring gör det möjligt att
genomföra dessa dagar. Nytt för nästa år är
att det då blir tre – fulla – dagar istället för
två halva och två hela dagar.
– Så välkomna till Örebro för Gastrodagarna 2013 den 29–31 maj, hälsade Bodil.
Per Lundblad
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Magtarmfondens stipendier för 2012

Aldona Dlugosz

Lina Vigren

Det var fjärde året som Magtarmfonden
delade ut medel till svenska forskare.
Utdelningen förrättades av fondens ordförande Henrik Hjortswang i en särskild
session under Gastrodagarna.
Sessionen inleddes med en föreläsning
av Jonas Halfvarson, som själv fick medel
från fonden år 2009.

S

ammanlagt hade 22 ansökningar
inkommit som stipendiekommittén,
bestående av Johan Söderholm, Åke
Danielsson och Claes-Henrik Florén, hade
att bedöma.
Totalt är det 500 000 kronor som delas
ut, och de fördelas på två på 25 000 kronor
vardera, ett på 50 000 kronor och två på
200 000 kronor vardera.
– Det är en bra bredd på områden bland
årets pristagare – och även en stor spridning
i landet, konstaterade Henrik och började
så själva utdelningen.
IBS

Aldona Dlugosz, Stockholm, var den första
som presenterades. Hon fick 25 000 kronor
och motiveringen löd så här:
”Projektet skall klargöra orsaksmekanismer
vid IBS, speciellt mastcellernas roll och utförs
dels histokemiskt på biopsimaterial från tarm,
dels genom studier av genetisk polymorfism.”
Mikroskopisk kolit x 2

Lina Vigren, Trelleborg, fick också 25 000
kronor för ”Studier kring mikroskopisk
kolit”.
”Projektet är ett samarbete mellan flera olika
sjukhus och är epidemiologiskt, patogenetiskt
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Andreas Münch

samt omfattar också studier av omgivningsfaktorer som kan ge ökad risk för sjukdomen”,
löd motiveringen.
Andreas Münch, Linköping, belönades
med 50 000 kronor för ”Immunologiska
faktorer och alternativa behandlingar vid
mikroskopisk kolit”.
”Mikroskopisk kolit är vanligare än vad
som tidigare antagits. Forskningsprojektet
avser mekanismer för uppkomst och potentiell behandling. Det är en välstrukturerad
studie som inkluderar både basal forskning
och klinik”.
IBD

Den första mottagaren av 200 000 kronor
var Pontus Karling, Umeå. Hans projekt
har titeln ”Biomarkörer som indikation på
framtida inflammatorisk tarmsjukdom”.
”Ett högintressant projekt kring biomarkörer vid IBD. I en unik kohort av biobanksprover från över 300 friska individer som senare
insjuknat i inflammatorisk tarmsjukdom
studeras etablerade och nya biomarkörer i ett
internationellt samarbete. Projektet har stor
potential att besvara viktiga frågor kring biomarkörers betydelse vid diagnostik av IBD och
vid differentialdiagnostik mellan ulcerös kolit
och Crohns sjukdom.”
PSC

Karouk Said, Stockholm, var den andra
som fick motta en check på 200 000 kronor.
Hans projekt har titeln ”Är tidig levertransplantation befogad hos patienter med
primär skleroserande kolangit?”.
Stipendiekommitténs motivering löd så
här:

Pontus Karling

Karouk Said

”Primär skleroserande kolangit (PSC) är
en allvarlig inflammatorisk sjukdom som
primärt drabbar gallträdet företrädesvis hos
patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.
Sjukdomen kan leda till skrumplever och ökad
risk för tumörer i både gallvägar och tjocktarm. Diagnosen av tidig gallgångscancer är
mycket svår. Vid sviktande leverfunktion är
levertransplantation ett alternativ och kan
teoretiskt förhindra utveckling av tumör i
gallvägarna. Vid utvecklad gallgångscancer
är prognosen mycket dålig.
Projektets mål är att identifiera patienter
med PSC som har hög risk för att utveckla gallgångscancer och erbjuda tidig levertransplantation.
Forskningsresultatet är väl strukturerat,
har hög angelägenhetsgrad och preliminära
resultat föreligger.”
Resurser behövs

Pontus och Karouk berättade kort själva
om sina projekt. Henrik tackade alla de
som lämnat in sina ansökningar, alla som
har varit givare till fonden – och alla som
kommit för att närvara vid utdelningen.
– Mycket återstår att lära för att bättre
kunna hjälpa de som drabbats av sjukdom i
matsmältningsorganen. Det behövs resurser
för att driva projekt från idé till resultat – så
stöd därför Magtarmfonden, uppmanade
han.
Per Lundblad
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kolorektal cancerscreening

Svensk studie med
screening för tarmcancer
På uppdrag av de sex regionala cancercentrumen i Sverige har
jag lett en nationell arbetsgrupp, för att arbeta fram ett förslag
till upplägg för en svensk studie med screening för kolorektalcancer. Arbetet har initierats och finansierats via Socialdepartementet inom ramen för SKLs överenskommelser med staten om
insatser för Ännu bättre cancervård, i enlighet med nationella
cancerstrategin.
Kolorektalcancerscreening i Sverige

Av de cancerformer som drabbar både kvinnor och män är cancer
i grovtarmen (kolorektalcancer) (se figur) den vanligaste. Omkring
6 000 personer i Sverige drabbas varje år och mer än hälften avlider
av sjukdomen. Sjukdomen är något vanligare hos män.
Fyra tidigare internationella studier visar att om man undersöker
befolkningen (screening) med F-Hb och låter de personer som
har positivt prov genomgå koloskopi, kan man minska risken att
avlida på grund av tarmcancer med ca 16% (1-4). Beräkningar talar
för att med införd screening i Sverige skulle flera hundra personer
per årskull slippa att avlida i kolorektalcancer. 2010 och 2011 kom
dessutom två studier som visade att man kan minska risken att avlida
i kolorektalcancer med 30% om man låter befolkningen genomgå
sigmoideoskopi (5,6). I båda dessa två studier hade deltagarna tackat
ja på en brevförfrågan till att delta innan de randomiserades, vilket
är ett problem eftersom man inte vet hur deltagandefrekvensen
skulle vara om screening infördes.
Sverige är sent med att fatta beslut om man ska ha kolorektalcancerscreening eller inte. EU rekommenderade medlemsländerna
år 2003 att införa tarmcancerscreening. I Socialstyrelsens nationella
riktlinjer från 2007 är det fortfarande en FoU-fråga, främst av
skälet att man då ansåg att det saknades tillräcklig evidens för de
metoder som används. Stockholms läns landsting införde 2008
screening med avföringsprov för gruppen 60–69 år, ett program
som Gotland senare anslutit sig till.
Socialstyrelsen ordnade en hearing i maj 2010, och alla parter som
deltog kom fram till den gemensamma slutsatsen att det behövs en
studie som kan svara på om risken att avlida av kolorektalcancer
kan minskas med screening i Sverige, och framförallt vilken screeningmetod som i så fall ska användas. Socialdepartementet anslog
därefter medel för att arbeta fram ett studieförslag under 2011.

Figur. Bild från koloskopi som visar en koloncancer som växer
circumferent på typiskt sätt i vänstercolon. Foto: Kyosuke Tanaka.

För att studien ska bli verkningsfull behöver alla landsting och
regioner delta (utom Stockholm och Gotland, som redan infört
tarmcancerscreening med avföringsprov).
Studien bygger på att man undersöker ett stort antal personer
i landet mellan 59–62 år. Man delar in de som erbjuds screening i
två grupper och använder olika undersökningsmetoder i respektive
grupp. En tredje (kontroll-)grupp, erbjuds inte undersökning.
Poweranalys visar att för att man ska få en signifikant minskad
dödlighet i kolorektalcancer efter 15 år behövs ca 200 000 svenskar
varför hela landet behöver vara med. Beräkningarna har även inkluderat bedömningar av deltagarnas benägenhet att hörsamma inbjudan till den här typen av undersökningar, dvs. compliance.
Grupp
Metod
Antal individer
1
Koloskopi, 1 gång
20 000
2
Avföringsprov, år 1 och år 3
60 000
3
Ingen screening
120 000
Beräknad compliance		
50–60%

Studiens design

Vi har presenterat ett förslag med en koloskopiarm med 20 000
deltagare, en arm med högkänsligt FIT, som innebär att ca 10%
kommer att ha positivt prov, med 60 000 deltagare och en kontrollarm med 120 000 personer. Studien ska löpa över femton år. De
totala kostnaderna för de femton åren beräknas till ca 115 miljoner
kronor, varav ca 75 miljoner utgörs av koloskopikostnader. De stora
kostnaderna kommer de första tre åren då alla undersökningar utförs.
Det primära målet är att studera om tarmcancerscreening påverkar dödligheten i tarmcancer i Sverige.
Dessutom vill vi ta fram data på vilken screeningmetod som är
lämpligast, individens upplevelser av screeningen och hälsoekonomiska effekter av screeningen.
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Data från undersökningarna kommer att analyseras och jämföras
med svenska nationella register, såsom Befolkningsregistret, Dödsorsaksregistret och Cancerregistret. Analyser görs efter fullföljd
första screeningomgång och sedan efter 5, 10 och 15 år. Kvalitetskrav
på koloskopierande enheter och personal är redovisade i bilaga 2.
Screeningverksamhet innebär olägenheter för individen och kostnader för samhället. Mycket pekar på att kostnaderna går att hämta
hem genom de vinster det innebär att hitta cancer i tidiga former. I
studien ingår att göra en hälsoekonomisk analys innan, under och
efter studien, för att studera hälsoekonomiska effekter av screening
Vi kommer också att undersöka om screeningen relaterad till cancer
kan skapa oro och ångest hos dem som bjuds in. För att lära mer om
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kolorektal cancerscreening

vad det innebär för individen kommer vi, för första gången i den
här typen av studier, även att studera aspekten Patientupplevelse.
Med hjälp av fokusgruppdiskussioner med personer som deltar i
studien ska ett frågeformulär utarbetas, som i steg två sänds ut till
en större grupp deltagare.
Finansiering

Studien måste finansieras av alla deltagande landsting och vi har
gjort beräkningar som visar vad varje landsting måste betala per år,
en kostnad som är relaterad till hur många som bor i landstinget.
Alla landsting har nyligen mottagit ett brev från SKL med erbjudande om att vara med, dock framgår tydligt av brevet att det är
önskvärt att alla deltar.
Koloskopiresurser

Studien kommer naturligtvis att ställa krav på landets koloskopikapacitet. Det utförs nu ca 70 000 koloskopier i landet (utom Stockholm) per år. Totalt kommer vi att behöva ca 17 000 koloskopier
i de två aktiva armarna under tre år. Vi måste också ha kvalitetskontroller på verksamheten, och vi önskar därför att många erfarna
koloskopister engagerar sej i studien. Jag tror att vi har mycket att
vinna på att genomföra denna studie även ur denna aspekt, då vi
kan tydligare visa på de resursproblem som
finns i landet och komma med förslag på
hur de skall lösas.

Rolf Hultcrantz
Professor i Gastroenterologi och Hepatologi,
Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset
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SGF:S stadgar 2012

Stadgar antagna vid årsmötet i SGF den 9 maj 2012

Stadgar för Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF)
§ 1 Föreningens ändamål är att främja den svenska gastroenterologins, hepatologins och den gastrointestinala
endoskopins utveckling, framförallt genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner, samt att tjäna som ett organ för nationellt och internationellt arbete avseende både vetenskapliga
frågor och specialistutbildning.
§ 2 För att bli medlem i föreningen krävs att man är läkare som har sin verksamhet inom, eller som på ett
annat sätt manifesterat särskilt intresse för, gastroenterologi, hepatologi och/eller gastrointestinal endoskopi.
Till medlem kan även antagas legitimerad eller blivande läkare, samt annan medicinsk yrkesutövare. Företrädare för medicinen närstående verksamhet kan ansöka om medlemskap, vilket i dylika fall prövas av styrelsen.
§ 3 Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för gastroenterologi och ombesörjer föredrag vid Läkaresällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Sällskapet gällande arbetsordningen, samt
avger utlåtande i eller handlägger ärenden som hänskjutits till sektionen. Vid handläggningen av sådana
ärenden som berör (andra) sektioner i Läkaresällskapet skall samråd med denna/dessa ske.
Styrelsen utser två representanter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleanter för dessa.
Fullmäktigerepresentant (suppleant) skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet. Fråga eller frågor som
sektion skall uppföra på fullmäktigemötets arbetsordning bör behandlas på ordinarie årsmöte med föreningen
och tillställas Läkaresällskapets nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte.
§ 4 Föreningen är Sveriges läkarförbunds specialistförening för Medicinsk Gastroenterologi & Hepatologi
och handhar frågor kring specialistutbildning i ämnet, samt avger utlåtande i eller handlägger ärenden som
hänskjutits till föreningen från läkarförbundet.
§ 5 Styrelseledamot i SGF bör vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet och medlem i Sveriges läkarförbund.
Övriga medlemmar – om därtill behöriga – bör likaledes vara ledamöter av Svenska Läkaresällskapet och
medlemmar i Sveriges läkarförbund.
§ 6 Till hedersmedlem kan sektionens årsmöte på förslag av styrelsen kalla svenska eller utländsk person,
vars insatser varit av stor betydelse för utvecklingen inom gastroenterologi, hepatologi eller gastrointestinal
endoskopi. För val av hedersmedlem fordras två tredjedelar av de angivna rösterna vid årsmöte.
Hedersmedlem samt medlem som uppnått 65 levnadsår är befriad från erläggande av årsavgift.
§ 7 Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmöte vald styrelse bestående av ordförande, vice
ordförande, vetenskaplig sekreterare (kontaktperson mot Svenska Läkaresällskapet), facklig sekreterare (kontaktperson mot Sveriges läkarförbund), kassör, redaktör och tre ledamöter varav en skall vara ordförande i
SYG (Sveriges Yngre Gastroenterologer). En ledamot i styrelsen skall ha särskilt ansvar för den endoskopiska
verksamheten och en medicinsk gastroenterolog skall ha särskilt ansvar för den hepatologiska verksamheten.
I styrelsen skall alltid finnas en representant för gastroenterologisk kirurgi. Den facklige sekreteraren skall
vara medicinsk gastroenterolog.
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Ordförande och vice ordförande väljes för två år och kan därefter icke omedelbart omväljas. Avgående
ordförande efterträdes under en period av två år av vice ordförande.
Vetenskaplig- och facklig sekreterare, redaktör samt kassör väljes för en period på tre år.
Övriga ledamöter väljes på tre år med nyval av en ledamot varje år. Ledamot kan efter mandattidens slut
icke omväljas såsom ledamot förrän efter två år. Val av ordförande, vice ordförande, vetenskaplig- och facklig
sekreterare, redaktör eller kassör kan dock ske utan hinder härav.
Till styrelsen kan adjungeras företrädare för andra intresseorganisationer som ligger verksamheten nära till
exempel FSGS (Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige) och SEGP (Svensk Förening
för Endoskopi och Gastroenterologi Personal). Adjungerad till styrelsen deltager ej i beslut.
Uppgifter om föreningsfunktionärer bör efter förrättande val snarast tillställas Svenska Läkaresällskapet och
Sveriges läkarförbund.
§ 8 Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år på kallelse av ordförande. Ordförande är skyldig att
sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning därom. Styrelsen är beslutsmässig när
minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal
äger ordföranden utslagsröst. Vid styrelsemöte skall liksom vid sektionsmöte och årsmöte protokoll föras.
Ärenden kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.
Styrelsens protokoll justeras av ordföranden.
Beslut i ärenden som berör för Svenska Läkaresällskapet gemensamma angelägenheter bör snarast tillställas
Svenska Läkaresällskapets nämnd och beslut som berör Sveriges Läkarförbund bör snarast tillställas detta.
§ 9 Ledamot av Svenska Läkaresällskapet respektive medlem i Sveriges läkarförbund kan adjungeras till
styrelsemöte vid behandling av enskild fråga, men ej deltaga i föreningens beslut.
§ 10 Förslag till val som skall förrättas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av
tre medlemmar. Valberedningen väljes av årsmötet. Medlemmarna i valberedningen väljes på tre år, en ny
medlem varje år. Sammankallande är den äldste i ämbetet.
§ 11 Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari till 31 december. Föreningens årsmöte äger rum under
våren på dag som bestämmes av styrelsen. Vid årsmöte föredrages styrelse- och revisionsberättelse, beslutas
om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställes årsavgiftens storlek, behandlas ärenden som styrelsen förelagt mötet
eller som medlem anmält till styrelsen senast två månader före mötet, samt väljes styrelseledamöter, två
revisorer och en suppleant för dessa.
Skriftlig kallelse till årsmötet utsändes till medlemmarna minst 14 dagar i förväg. Extra möte skall hållas när
föreningens styrelse eller minst tio medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivna ärenden.
§ 12 Omröstning vid val till styrelsen sker öppet, om ej annat begärs. Vid lika röstetal avgöres val genom
lottning. Andra frågor vid årsmöte avgörs, därest omröstning begäres, genom öppen sådan. Vid lika röstetal
gäller den mening som biträdes av ordförande vid möte.
§ 13 Efter godkännande av styrelsen äger medlemmar i föreningen rätt att inrätta separata avdelningar för
främjande av speciella intresseområden inom det gastroenterologiska området.
§ 14 Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmötet. Skriftligt förslag om ändring insändes
minst två månader före årsmötet till styrelsen.
Förslag till stadgeändring skall, åtföljt av styrelsens yttrande däröver, tillställes medlemmarna samtidigt med
kallelse till årsmötet senast 14 dagar i förväg.
För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.
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Crohn’s Disease in Sickness and in Health

Studies of Health Assessment Strategies and Impact on Health-related Quality of Life
Respondent: Henrik Stjernman,
Mag-tarmsektionen, Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Handledare: Docent Henrik Hjortswang,
Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin (IKE), Hälsouniversitetet, Linköping.
Opponent: Docent Pia Munkholm, Köpenhamns universitet.

Crohns sjukdom (CS) börjar ofta tidigt i
livet och har ett livslångt förlopp. Alla
delar av mag-tarmkanalen kan drabbas
och för den sjuke kan hälsan påverkas
på många olika sätt (1). En utmaning i
patient-läkarmötet är att rätt bedöma
sjukdomens allvarlighetsgrad och försöka
förstå orsaken till patientens besvär. För
detta krävs ett helhetsperspektiv, där
traditionella undersökningsmetoder och
mått på inflammation (sjukdomsaktivitet)
vägs samman med patientens egen upplevelse av hur sjukdomen påverkar livet
(hälsorelaterad livskvalitet, HRQL) (2).
Denna studies huvudsyfte var att utvärdera olika strategier för bedömning av
hälsotillståndet vid CS, samt att beskriva
sjukdomens inverkan på olika aspekter
av HRQL.

S

tudien genomfördes på mag-tarmmottagningarna i Jönköping, Linköping och Örebro under två år. Drygt
500 patienter med CS deltog genom att fylla
i livskvalitetsformulär och symtomdagbok,
samt lämna blodprov i samband med sitt
planerade återbesök och vid ett uppföljningsbesök. Patienternas mag-tarmläkare
registrerade sjukhistoria och värderade sjukdomsaktiviteten.
Hur fungerar livskvalitetsmåtten och går
det att förenkla mätningen?

I de två första artiklarna utvärderades
de svenska versionerna av två befintliga
IBD-specifika HRQL-enkäter (IBDQ och
RFIPC) (3, 4). Båda enkäterna hade adekvata mätegenskaper, men skiljde sig åt i vissa
avseenden. IBDQ gav bristfällig information om vilken aspekt av HRQL som var
påverkad och RFIPC var mindre känsligt
för förändring i hälsotillståndet.
I tredje artikeln undersöktes motsvarande
egenskaper hos ett nytt HRQL-instrument,
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Figur. 1. Teoretisk modell av de viktigaste dimensionerna i sambandet mellan
sjukdomsprocess och hälsorelaterad livskvalitet.

Short Health Scale (SHS), som utvecklats
för att förenkla livskvalitetsmätning vid IBD
i klinisk vardag (5). SHS består av endast
fyra frågor, som var och en representerar
viktiga aspekter av HRQL vid inflammatorisk tarmsjukdom (symtom, funktion, oro
och välbefinnande). SHS hade adekvata
mätegenskaper och kunde tydligt skilja friskare från sjukare patienter. Det var känsligt
för förändring i hälsotillståndet och hade
det lägsta bortfallet.
Relationen mellan sjukdomsaktivitet
och livskvalitet

Fjärde artikeln studerade det internationellt
mest accepterade måttet på sjukdomsaktivitet, Crohn’s Disease Activity Index
(CDAI) (6). Formuläret består av fem
kliniska och tre patientrapporterade variabler som sammanräknas i en slutpoäng.
Måttets överensstämmelse med läkarens
kliniska bedömning av sjukdomsaktivitet
var sämre än förväntat. Poängen styrdes till
största delen av typiska livskvalitetsvariabler
som patientens symtom och välbefinnande.
Faktorer som inte borde vara associerade
med aktuell sjukdomsaktivitet (som t.ex.
kön, annan samtidig sjukdom, och tidigare
operation) påverkade resultatet, medan

läkarnas bedömning av sjukdomsaktivitet
enbart påverkades av inflammationsprov
och sjukdomskomplikationer. Slutsatsen
blir att CDAI till största delen är ett livskvalitetsmått, samt att sammanslagningen
av både subjektiva och objektiva variabler
försvårar tolkningen av vad som egentligen
är påverkat.
SHS bygger på en teoretisk modell som
delar in hälsomätningen i fem huvudsakliga
dimensioner (biologiska variabler, symtom,
funktion, oro och välbefinnande). I modellen interagerar dessa dimensioner i ett nätverk som startar med att sjukdomen ger
biologiska förändringar, som ger symtom,
som påverkar funktion, vilket ger oro, som
slutligen påverkar välbefinnandet (Figur 1).
I den femte artikeln testades denna modell
statistiskt med strukturell ekvationsmodellering, som är en matematisk metod att
värdera hur väl en teoretisk modell passar
med variabler uppmätta i verkligheten (7,
8). Resultaten visade att modellen kunde
förklara de uppmätta variablernas samvariation i hög grad, med en god överensstämmelse mellan modell och verklighet.
Analyserna visade också på en alternativ
slutsekvens där graden av oro påverkas av
graden av välbefinnande.
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Kvinnors livskvalitet mest påverkad

Slutligen jämfördes olika aspekter av HRQL
vid CS med bakgrundsbefolkningen och med
ulcerös colit (UC) (9). CS gav högre grad av
sjukdomsrelaterad oro än UC. Patienterna
verkade vara mer bekymrade över risker för
sjukdomskomplikationer och förmågan att
klara av vardagen, än över intimare frågor
som sexualitet och självbild. Kvinnligt kön,
aktiv sjukdom och övervikt medförde högre
grad av oro. HRQL var tydligt sämre för
CS än för bakgrundsbefolkningen och UC,
främst inom fysiska områden och framför
allt för kvinnor. Någon direkt negativ effekt
av CS på utbildningsnivå eller familjebildning kunde inte påvisas, även om patienternas utbildningsnivå generellt var lägre och
kvinnliga patienter var ensamstående i större
utsträckning än i befolkningen. Köns- och
åldersjusterad andel långtidssjukskrivna eller
förtidspensionerade var dubbelt så hög som
i befolkningen, återigen med sämre resultat
för kvinnliga patienter. Det överlag sämre
utfallet för kvinnor i studien kunde inte
förklaras med skillnader i sjukdomens svårighetsgrad eller behandling.
Sammanfattning

De svenska versionerna av livskvalitetsformulären IBDQ och RFIPC är adekvata

och användbara, men livskvalitetsmätning
kan göras mer överblickbar och lätthanterlig i den kliniska vardagen med hjälp av
livskvalitetsformuläret SHS. Sjukdomsaktivitetsmåttet CDAI mäter huvudsakligen hälsorelaterad livskvalitet. Sammanslagningen
av både subjektiva och objektiva variabler
försvårar tolkningen. Förhållandet mellan
sjukdomsaktivitet och hälsorelaterad livskvalitet enligt den teoretiska SHS-modellen har
en statistiskt bevisad god överensstämmelse
med uppmätta variabler. Crohns sjukdom
har en påtagligt negativ effekt på livskvalitet
och arbetsförmåga, och vållar högre grad av
oro än ulcerös colit, framför allt för kvinnor.
Områden som bekymrar mest är risken för
sjukdomskomplikationer och tillkortakommanden i vardagen.
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läkemedel avsett för behandling av hiv-1-infekterade vuxna. Kontraindikationer:Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Dosering och administreringssätt: Terapi bör initieras av läkare med erfarenhet av
behandling av hiv infektion och/eller behandling för kronisk hepatit B. Vuxna: Rekommenderad dos av Viread för behandling av hiv eller för behandling av kronisk hepatit B är 245 mg (en tablett) en gång dagligen som tas oralt i samband med föda.
Kronisk hepatit B: Optimal behandlingsduration är okänd. Graviditet och amning: (B1 och IVa) Användning av tenofovirdisoproxilfumarat kan övervägas under graviditet om det är nödvändigt. Det har visats att tenofovir utsöndras i bröstmjölk.
Det finns otillräcklig information angående effekterna av tenofovir på nyfödda/spädbarn. Viread ska därför inte användas under amning. Förpackning: Flaskor av polyeten med hög densitet (HDPE) och barnskyddande förslutning av polypropen,
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Nationella Riktlinjer för uppföljning av
levertransplanterade patienter
På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) är nationella riktlinjer framtagna, för att
hjälpa läkare och annan sjukvårdspersonal i deras uppföljningsarbete av levertransplanterade patienter. Riktlinjerna utgör rekommendationer på ett minimum av prover och undersökningar som vi anser
bör genomföras med regelbundna och definierade intervall. De kompletta rekommendationerna, samt
förslag på checklista, hittas på Svensk Gastroenterologisk Förenings hemsida:
http://www.svenskgastroenterologi.se/Riktlinjer/Nationella_riktlinjer_levertransplantation_2012.pdf

Arbetsgrupp:
SGF Nationella Riktlinjer
2012
På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse

Nationella riktlinjer
för uppföljning av
levertransplanterad patient
2012-02-22

Henrik Gjertsen,Transplantationskirurgiska kliniken, Karolinska Universitetsjukhuset,
Huddinge 141 86 Stockholm.
08-58580000, henrik.gjertsen@karolinska.se

Medlemmar i expertgruppen
Henrik Gjertsen,
Transplantationskirurgiska kliniken,
Karolinska Universitetsjukhuset, Huddinge, Stockholm.
henrik.gjertsen@karolinska.se sammankallande
William Bennet,
Transplantationscentrum, Sahgrenska Universitetsjukhuset,
Göteborg, william.bennet@vgregion.se
Maria Castedal, Transplantationscentrum, Sahgrenska Universitetsjukhuset, Göteborg,
maria.castedal@vgregion.se,
Gunilla Hoffman, Medicinkliniken, Kristianstad,
gunilla.hoffmann@skane.se
Per Sangfelt, Medicinkliniken, Akademsika sjukhuset, Uppsala, per.sangfelt@akademiska.se,
Lars Wikstrom, Medicinkliniken, Skellefteå Sjukhus,
lars.wikstrom@vll.se
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Maria Castedal, Transplantationscentrum,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Henrik Gjertsen, Transplantationskirurgiska kliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Stockholm
Gunilla Hoffmann, Medicinkliniken, Kristianstad

Kontaktperson:

evertransplantation är i dag en etablerad behandling och utförs i Sverige
vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Vanligaste
indikationerna för levertransplantation i
Sverige är primär skleroserande kolangit,
hepatocellulär cancer, alkohol- och hepatit
C-orsakad levercirros samt akut leversvikt
(1). Resultaten är bra med en 1- och 5-årsöverlevnad på >90% respektive >70%.
Sveriges två levertransplantationscentra
har traditionellt inte haft lika protokoll för
uppföljning efter transplantation, vilket
har medfört att patienter från olika regioner monitorerats på lite olika sätt. Vidare
har läkare med ansvar för uppföljningen
av levertransplanterade patienter utanför
våra transplantationsenheter upplevt problem med att kontrollerna varit något olika
beroende på var patienten blivit transplanterad. Med detta som bakgrund framkom
en önskan från SGF att synkronisera upp-

William Bennet, Transplantationscentrum,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Per Sangfelt, Medicinkliniken,
Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Lars Wickström, Medicinkliniken,
Skellefteå Sjukhus

följningsstrategierna och utarbeta en mall
för provtagning och undersökningar som
är mer enhetlig mellan de två transplantationsenheterna.
Nationella riktlinjer är nu framtagna,
med stöd från litteraturen, för att underlätta
uppföljningsarbetet för läkare och annan
sjukvårdspersonal. Varje patient kan då
känna sig trygg i att få en uppföljning som
är nationellt likartad. Riktlinjerna utgör ett
minimum av prover och undersökningar
som vi anser bör genomföras med regelbundna och definierade intervall. Beroende
på patientens indikation för levertransplantation samt eventuella övriga sjukdomar
behöver självklart både behandling och
uppföljning anpassas individuellt. Vi vill
också poängtera att dessa rekommendationer avser den komplikationsfria patienten
medan mer komplicerade sjukdomsförlopp
kräver ytterligare provtagning och undersökningar i samråd med en transplantationsenhet.

Transplanterade patienter skiljer sig från
många andra patienter genom att de är
beroende av kronisk immunsuppression
och att de har ett transplanterat organ som
funktionsmässigt måste bevakas.
Immunsuppression

Den vanligaste orsaken till att patienter avlider efter levertransplantation är komplikationer till den kroniska immunsuppressiva
behandlingen (2-3). Immunsuppression är
en absolut grundförutsättning för all organtransplantation. Vilket immunsuppressivt
protokoll den enskilda patienten behöver
är individuellt och varierar bl.a. beroende
på patientens grundsjukdom. Det föreligger
stora interindividuella skillnader i läkemedlens metabolism och biverkningar. Detta
tillsammans med att flertalet immunsuppressiva läkemedel har ett smalt terapeutiskt
intervall medför att regelbunden monitorering är viktig. Immunsuppression är dessvärre inte bara av godo utan för med sig
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Den nya generationens metotrexatspruta
- fast kanyl
- liten volym

Nyhet!
Nu lanserar vi en nyhet för
att underlätta för dig och
dina patienter!
Från och med nu finns
Metoject® 7,5 mg, 10 mg,
15 mg, 20 mg och 25 mg
även som multiförpacknig
med 6 sprutor.

En känsla av frihet...
metotrexat

Metoject® 50 mg/ml
Metotrexatfyllda sprutor med fast kanyl och liten volym (0,15-0,60 ml)
Indikationer: Metoject® 50 mg/ml är indicerat för behandling av aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter, polyartritiska former av svår, aktiv
juvenil idiopatisk artrit, när behandling med NSAID-preparat (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) gett inadekvat svar, svår terapiresistent handikappande psoriasis som inte svarar adekvat på andra terapiformer såsom fototerapi, PUVA och retinoider, och svår psoriasisartrit hos
vuxna patienter. Förpackningsstorlekar: Förfyllda sprutor innehållande 0,15 ml (7,5 mg), 0,20 ml (10 mg), 0,25 ml (12,5 mg), 0,30 ml (15 mg),
0,35 ml (17,5 mg), 0,40 ml (20 mg), 0,45 ml (22,5 mg), 0,50 ml (25 mg), 0,55 ml (27,5 mg) eller 0,60 ml (30 mg) lösning.
Metoject ges som injektion 1 gång per vecka. Individuell dosering.
Metoject® ingår i förmånssystemet. ATC-kod: L01BA01
Datum för översyn av produktresumé: 2010-10-12
För fullständig produktinformation och priser hänvisas till www.fass.se
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biverkningar både på kort och lång sikt. Risken för infektioner
och tumörer ökar av immunsuppressiv behandling (framför allt
vid överimmunsuppression). Vidare ökar flera av de vanligaste
immunsuppressiva läkemedlen risken för att utveckla njursvikt,
hypertension och metabolt syndrom, komplikationer som utgör
en stor del av den morbiditet man ser efter transplantation. Det
har visat sig att över hälften av alla dödsfall efter levertransplantation är relaterade till den immunsuppressiva behandlingen och
dess biverkningar (3).
Graftdysfunktion

En annan vanlig orsak till död är förlust av levergraftet. Orsaker till graftförlust efter levertransplantation är många och kan
uppträda tidigt och sent efter transplantationen. Tidig graftförlust kan orsakas av kärlkomplikationer, primär graftdysfunktion samt svår avstötning (rejektion) (4-6). Sen graftförlust (>1år
efter transplantationen) är vanligen en följd av återkomst av
grundsjukdomen, kronisk rejektion eller artärstenos/trombos
(7-9). Förebyggande åtgärder, diagnostisering och behandling
av dessa komplikationer är betydelsefulla i uppföljningen av
transplanterade patienter och en tidig diagnostik och rätt insatt
behandling kan vara skillnaden mellan att processen reverseras
eller att graftet går förlorat. Patienten avlider då om retransplantation inte är möjlig.
De framtagna rekommendationerna är försedda med evidensgradering (i enlighet med Oxford Centre for Evidence-based
Medicine – Levels of Evidence, 2001, www.cebm.net/index.
aspx?o=1025) och kommer förhoppningsvis att leda till ytterligare
förbättring av resultaten vid levertransplantation.
Referenser:
1. www.scandiatransplant.org/NLTR2008.pdf
2. Asfar S et al. An analysis of late deaths after liver transplantation.
Transplantation 1996; 61: 1377
3. Abbasoglu O et al. Ten years of liver transplantation: an evolving
understanding of late graft loss. Transplantation. 64(12):1801-7, 1997
4. Varotti G.et al. Causes of early acute graft failure after liver transplantation: analysis of a 17-year single-centre experience. Clinical
Transplantation.19(4):492-500, 2005
5. Ploeg RJ et al. Risk factors for primary dysfunction after liver transplantation--a multivariate analysis. Transplantation. 55(4):807-13,
1993 Apr.
6. Wiesner RH et al. Acute hepatic allograft rejection: incidence, risk
factors, and impact on outcome. Hepatology. 28(3):638-45, 1998
7. Porrett PM et al. Late surgical complications following liver transplantation. Liver Transplantation. 15 Suppl 2:S12-8, 2009
8. Duffy JP et al. Vascular complications of orthotopic liver transplantation: experience in more than 4,200 patients. Journal of the American
College of Surgeons. 208(5):896-903; discussion 903-5, 2009
9. Backman L et al. Causes of late graft loss after liver transplantation.
Transplantation 1993; 55: 1078.

Henrik Gjertsen
Transplantationskirurgiska kliniken,
Karolinska Universitetsjukhuset, Huddinge, Stockholm.
F82
141 86 Stockholm
henrik.gjertsen@karolinska.se
Tlf: 08 58580000

Ga s t r okurire n 3 • 2012

sgfs styrelse 2012

Bodil Ohlsson
Ordförande
Skånes universitetssjukhus, Malmö
Sekt f medicinsk gastroenterologi
205 02 Malmö
Tel. 040-33 10 00
bodil.ohlsson@med.lu.se
Wilhelm Graf
Vice ordförande
Sekt f Kolorektal Kirurgi
VO Kirurgi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
wilhelm.graf@akademiska.se
Hans Törnblom
Vetenskaplig sekreterare
Karolinska Univ.sjukhuset, Solna
Gastrocentrum Medicin
171 76 Stockholm
08-517 700 00
hans.tornblom@gu.se
Pär Myrelid
Kassör
Kirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset Linköping
581 85 Linköping
Tel. 013-22 20 00
par.myrelid@lio.se
Adam Carstens
Ledamot (ordförande i SYG)
Kirurgkliniken Mag-Tarmcentrum
Ersta Sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel. 08-714 65 00
info@syg.se
Anna Abrahamsson
Facklig sekreterare
Gastrocentrum Medicin
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Huddinge
08-585 80 000
anna.abrahamsson@karolinska.se
Fredrik Rorsman
Hepatologiansvarig
Sekt f gastroenterologi & hepatologi
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel 018-611 29 76
Arnelo Urban
Endoskopiansvarig
Gastrocentrum Kirurgi K53
Karolinska Univ.sjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
08-585 80 000
urban.arnelo@ki.se
Charlotte Höög
Redaktör
Gastrocentrum Medicin
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
08-517 700 00
charlotte.hoog@ki.se

31

Advancing the Art of Endoscopy
Olympus nya generation endoskop och videoprocessorer - EVIS EXERA III.
•

Förbättrad möjlighet till diagnos
- Mycket hög bildkvalitet (2:a generationens HD) och ljusstarkare NBI (Narrow Band Imaging)
- Funktioner för Dual Focus och Pre Freeze

•

Förenklat handhavande
- Ergonomisk design och OneTouch Connector
- Passive Bending, HighForce Transmission, Innoflex och UPD-3 förenklar koloskopiundersökningen
för både läkare och patient

Med EVIS EXERA III introducerar Olympus en ny generation av endoskop och videoprocessorer. Systemet har
Sverigepremiär på Gastrodagarna i Malmö, 8-11 maj. Läs mer och håll dig uppdaterad på www.olympus.se

endoskopi frågan

Endoskopifrågan?
Efter att ha tagit en paus i förra numret (som var ett extranummer med
abstrakts och gavs ut inför Gastrodagarna) är nu endoskopifrågan tillbaka
igen!

Svaret på förra frågan som presenterades i Gastrokuriren nr 1 var: Melanosis coli.
Vi fick in rätt svar från nedanstående:
Leif Angelison, Helsingborg; Aina Back, Gävle sjukhus; Ingrid Blomgren, Haugesund; Christina Fellhammar, Köpings sjukhus; Iwona Firek-Matejek, Östersund;
Katri Huikuri, Södertälje sjukhus; Ingvar Kagevi, Riyadh; Märit Larsson, Mälarsjukhuset Eskilstuna; Dragomir Todorov, Östersunds sjukhus; Yaroslava Zhulina,
Karlskoga lasarett. Grattis – bra jobbat!
Endoskopifrågan i detta nummer kommer från Katri Huikuri från Endoskopimottag-

ningen på Södertälje Sjukhus. Patienten koloskoperades av Dr René Tour i april 2010.
Om ni tror att ni har rätt svar så maila till redaktören (charlotte.hoog@ki.se)
och ni får förutom äran att se ert namn i Gastrokuriren nästa nummer, vara med
i utlottningen av ett resestipendium till valfritt svenskt eller nordiskt gastromöte.
Vinnaren dras bland inkommande rätt svar under 2012. Ni är också välkomna att
skicka in ett eget bidrag till Endoskopifrågan.
Charlotte Höög
Redaktör

Anamnes: 48-årig kvinna med mångåriga besvär
av smärta till vänster i buken. Sökt för detta flera
gånger, även akut, utan att man har funnit orsak.
Tilltagande förstoppningsbesvär som till slut blivit
så svåra att hon måste ta laxermedel både peroralt
och rektalt för att kunna sköta magen. Vårdcentralen tar F-Hb som visar 1 pos av 3. Remitteras
för koloskopi och vid 25 cm nivå i sigmoideum
påträffas detta fynd.

Vad ser vi i bilden?

SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt
Hej bästa melemmar!
Gastrodagarna i Malmö har nu genomförts och jag vill rikta ett
stort tack till SGF och lokala organisationskommittén för en bra
genomförd konferens med ett digert och intressant program.
Det har även varit mycket trevligt att få träffa er SYG-medlemmar
som var i Malmö. ST-lunchen tyckte jag blev riktigt lyckad med
trevliga och givande diskussioner. Efteråt hölls styrelsemötet
och följande nygamla styrelse röstades fram:
Orförande; Adam Carstens
Sekreterare; Calle Eriksson
Kassör; Erik von Seth
Ledamöter; Helena Nordenstedt och Kotryna Truskaite
Tack för fortsatt förtroende. Protokoll och verksamhetsberättelse
kommer ni att kunna återfinna på hemsidan.
Tyvärr blev det uppenbart under Gastrodagarna att våra maillistor inte fungerar tillfredsställande. Jag skulle därför önska att
du som är medlem och läser detta mailar din aktuella mailadress
till info@syg.se så att vi kan se till att du får den information vi
skickar ut. Då SYG skall fungera som ett nätverk för oss blivande
och nyblivna gastroenterologer är det av största vikt att vi har
korrekta adressuppgifter!
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Socialstyrelsen har nu lagt fram ett förslag om den nya specialitetsindelningen. Förslaget innebär att gastroenterologin blir en
egen basspecialitet som har en gemensam basutbildning, s.k.
common trunk, med övriga internmedicinska specialiteter. SGF
och SYG stöder förslaget med några tillägg, bl.a. att specialiteten
byter namn från Medicinsk Gastroenterologi och Hepatologi till
kort och gott Gastroenterologi och Hepatologi. SYG har varit
delaktiga i hela processen att ta fram den nya specialitetsindelningen och jag vill poängtera att vi har goda möjligheter att
genom föreningen påverka vår framtid inom gastroenterologin.
Det är många förändringar och projekt berörande vår specialitet
som pågår inom svensk sjukvård för närvarande och det finns
säkerligen mycket som kan förbättras för dig som ST-läkare.
När vi fått bättre ordning på mailadresserna kommer SYG att
skicka ut en kort enkät till samtliga medlemmar. Syftet med
denna är att genomlysa hur det ser ut på era hemsjukhus vad
gäller fortbildning och endoskopi. Jag ser
fram emot er respons!
Ha nu en riktigt skön sommar!
Er ordförande,
Adam Carstens
info@syg.se
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European Society of Neurogastroenterology and Motility
American Neurogastroenterology
and Motility Society / Functional
Brain-Gut Research Group

Deadline Early Registration Fee: 30 June 2012
Deadline Late Registration Fee: 20 August 2012

NGM 2012

2012 Joint International Neurogastroenterology and Motility Meeting

6 – 8 September 2012 // Bologna, Italy

Nuovo Polo Congressuale, Palazzo dei Congressi and Sala Maggiore
Scientific Content
a Neurobiology of stress-related effects on gut functions
a Mechanisms of visceral pain
a Chemosensitivity and nutrient-mediated gastrointestinal
neuroendocrinology
a Advances in enteric nervous system (ENS) structure
and function
a Definitions of the mechanisms underlying enteric
reflexes with main emphasis on peristalsis
a Smooth muscle physiology and its applications in the
clinical setting
a Main features of non-neuronal cells involved in gut
physiology (i.e., ICC, enteric glia, macrophages and
mast cells)

www.ngm2012.org

a Enteric neuro-immune interactions and their impact on
symptom generation
a Enteric neuro-myo-ICC-pathology
a Clinical neurogastroenterology with most updated
advancements on esophageal
and anorectal pathophysiology and related diseases
a Functional bowel disorders: global perspectives and
novel treatment options
a Pediatric neurogastroenterology
a Impact of microbiota on digestive functions

European Society of Neurogastroenterology and Motility

American Neurogastroenterology
and Motility Society / Functional
Brain-Gut Research Group

FSGS

Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

Hej alla medlemmar!
Jag vill börja med att tacka lokala kommittén med Klas Sjöberg i spetsen och
SGF:s vetenskapliga sekreterare, Hans
Törnblom, för fantastiska dagar i Malmö!

S

venska Gastrodagarna höll som alltid
en hög vetenskaplig klass och med
en bra blandning. Nytt för i år var
att även om det var två parallellprogram så
var det inte uppdelat på sjuksköterskor och
läkare. Personligen tycker jag att detta var
mycket bättre. I år var det även en dag helt
vikt åt endoskopi där vi fick njuta av liveendoskopi. Tekniken fungerade perfekt och
skopisterna likaså. Det är ju också alltid en
stor glädje att få träffa alla härliga människor
och diskutera vårt gemensamma intresse.
Banketten på Glasklart var fantastisk. Vi
fick njuta av en gudomligt god middag som
vi sedan motionerade bort med härlig dans.
FSGS hade under Gastrodagarna också

årsmöte. I styrelsen avgick Carin Hansson. Vi tackar Carin för dessa år både som

styrelsemedlem men också för de året som
vi planerade som mest för att kunna starta
föreningen. Som ny styrelsemedlem valdes
Agneta Aasa som vi hälsar varmt välkommen. Övriga styrelsemedlemmar omvaldes
på ytterligare två år.
Under Gastrodagarna hade FSGS stipendieutdelning. IBD-stipendiet som vi
har tillsammans med MSD delades ut till
Jenny Gustafsson från Kalmar – stort grattis! Utbildningsstipendiet har vi tillsammans
med Tillott och delades mellan Maria Pettersson och Maria Nytomt – stort grattis
till er båda! Vi har även fått ett nytt stipendium tillsammans med Abbott. Det är
på 80 000 kronor och ska utdelas för att
möjliggöra forsknings- och utvecklingsprojekt i omvårdnad inom IBD. Ni kommer
att kunna söka stipendiet till hösten så håll
ögonen öppna och börja fundera och planera redan nu.
Vi fortsätter vårt samarbete med SEGP.

en utbildning tillsammans med Tillott. Den
kommer att ske i Linköping den 19 september och titeln för dagen är ”Patientundervisning – olika sätt att få med patienten
på tåget”.
Jag önskar er alla en härlig sommar med

mycket välförtjänt vila. Väl mött till hösten
igen då vi tar nya krafter för att fortsätta
att bygga vårt härliga gastroenterologiska
område!

Vänliga hälsningar
Susanna Jäghult
Ordförande i FSGS

Våra två föreningar arrangerar även i höst

Rapport från Svenska Gastrodagarna i Malmö
Årets Gastrodagar gick av stapeln i Slagthuset i Malmö. Som vanligt var det fullspäckat program och många utställare.

U

lrika Broomé-högtidsföreläsning
hölls av Dominique Valla. Han
pratade om levertromboser.
Därefter fick vi lyssna till Sven Wallerstedt, Jan Lillienau och Hans Verbaan.
Dessa herrar föreläste om den dekompenserade cirrhospatienten på akutmottagningen.
Områden som berördes var ascites, hepatorenalt syndrom och TIPSS.
Dekompenserad levercirrhos innebär att
patienten har ascites, varicer (med blödning) och encefalopati. Kompenserad levercirrhos har inget av ovanstående förutom
varicer (utan blödning). Orsaker till ascites
är portahypertension. Det sker en utspädning av plasma vilket leder till lågt albumin. Man får också retention av natrium
och vatten. Ascitesbehandling innebär diuretikabehandling med Spironolakton och
Furosemid, oftast också vätskerestriktion.
Ascitestappning vid behov med Albumininfusion iv. Refraktär ascites kan behandlas
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med shunt-TIPSS. Viktigt att göra UKG
innan för att utesluta hjärtsvikt då TIPSS är
kontraindicerat. Komplikation till TIPSS är
encefalopati som uppstår i 50–70%. Viktigt
att hålla magen igång för att undvika detta.
För att utveckla hepatorenalt syndrom
(HRS) krävs att patienten har både levercirrhos och ascites. Det finns två typer av
hepatorenalt syndrom (HRS 1 och HRS 2).
HRS 1 är en akut njursvikt som utvecklas på
ca två veckor. Kreatininet fördubblas. Orsaken är avancerad levercirrhos och utlöses
av spontan bakteriell peritonit (SBP) eller
blödning. Behandlas med Terlipressin och
Albumin samt behandling av utlösande
orsak. HRS 2 har en långsammare utveckling med kreatinin < 225.
Under tisdagseftermiddagen fick vi lyssna

till föreläsningar med temat: Att hantera
symtom vid funktionella mag-tarmbesvär
– symtomutveckling och egenvård. Först ut
var Mariette Bengtsson från Malmö Högskola som beskrev IBS som en gåta och en
plåga. Det är svårt att sätta diagnos, mycket
handlar om att utesluta andra orsaker till

patienternas besvär. IBS finns beskrivet i litteraturen redan under mitten av 1800-talet.
Prevalensen varierar mellan olika studier,
allt mellan 1,1 upp till 45% med ett snitt på
11,2%. 30–50% söker sjukvård och av dessa
går det två kvinnor på en man. Mariette
utvecklade redan för flera år sedan en enkel
VAS-skala för att kunna följa patientens
besvär (Development and psychometric
testing of the Visual Analogue Scale for
Irritable Bowel Syndrome (VAS-IBS).
Bengtsson M, Ohlsson B, Ulander K. BMC
Gastroenterol. 2007 May 3;7:16.). Vill ni ha
skalan kan ni maila till Mariette på mariette.
bengtsson@mah.se
Föreläsningen kan sammanfattas med att
det är viktigt för patienten att få diagnosen
bekräftad, att vi bekräftar patienten och att
vi behandlar och följer upp symtomen.
Nästa föreläsare var nydisputerade Kerstin

Stake-Nilsson som skrivit en avhandling
om funktionella tarmbesvär. Hon arbetar
på Högskolan i Gävle. Hennes arbete fokuserade mer på funktionell dyspepsi. Hon
har identifierat symtomutveckling och livs-
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stilsfaktorer hos patienter med funktionella
mag-tarmbesvär. De patienter hon undersökte använde olika egenvårdmetoder för
att dämpa sina besvär. De vanligaste var
något att äta/dricka, läkemedel/hälsokostpreparat, psykologisk aktivitet samt fysisk
aktivitet. Klart vanligast var det första.
Avhandlingens sammanfattande resultat
är; Personer med funktionella mag-tarmbesvär har en hög frekvens av symtom varav
vissa avtar med tiden medan en del besvär
kvarstår. Personer utövar egenvård i stor
utsträckning i eget sökande efter symtomlindring. Många metoder används, alla har
prövat minst en.
Onsdagen inleddes med temat: Teamarbete
på Mag-tarmmottagningarna vid SUS. Ann
Tornberg från Lund inledde med att prata
allmänt om sjuksköterskemottagningar.
Olika benämningar används för dessa mottagningar och begreppen reddes ut. Ann
hänvisade till sjuksköterskans kompetensbeskrivning och hur viktigt det är med information och undervisning och att denna
måste anpassas efter de olika patienter vi
möter. Socialstyrelsen gjorde en utredning
av sjuksköterskeledda mottagningar redan
2004. De fann att patientsäkerheten var väl
tillgodosedd vid de granskade mottagningarna. Ni som vill läsa mer om detta kan
använda följande länk. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-109-15
Därefter talade Helena Mårtensson
och Camilla Granqvist om sitt arbete på
mottagningen i Malmö. Här är det sjuksköterskorna som håller i rodret enligt föreläsningens titel. De arbetar som PAS och har
delat upp patienterna med inflammatorisk
tarmsjukdom och leversjukdom mellan sig
och sina kollegor. De hade ca 80 patienter
med Remicade som underhållsbehandling,
ca 90 Humirapatienter, ca 350 patienter
med tiopurinbehandling, ca 25 med Methotrexatebehandling plus en hel del annat.
Deras arbete resulterade i en ökad vinst för
patienterna och även för personalen då det
skapade avlastning, trygghet och helhetsansvar.
Senare under förmiddagen besökte vi MSD:s

satellitsymposium. Här bjöd föreläsarna på
ett trevligt upplägg då de medverkande
läkarna Lina Vigren och Ragnar Befrits
under nästan hela föreläsningen tyckte olika
om hur vi skulle behandla vår patient utifrån olika patientfall. De hade bra argument
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Maria Nytomt och Maria Pettersson delade på
Tillotts utbildningsstipendium

och kunde stödja sina åsikter utifrån olika
studier. Vi i publiken fick innan deras diskussion också tycka till och svara på vad vi
tyckte var lämplig behandling med hjälp av
mentometerknappar. Under eftermiddagen
var det utdelning av stipendier från Magtarmfonden. Fem lyckliga vinnare delade på
500 000 kronor.
Under eftermiddagen delade också FSGS
ut sina stipendier. Jenny Gustafsson från
Kalmar fick motta MSD:s IBD-stipendium.
Maria Nytomt och Maria Pettersson fick
dela på Tillotts utbildningsstipendium.
Senare under eftermiddagen hade FSGS
sitt årsmöte. Som ny vice ordförande valdes
Ann Tornberg, som ny sekreterare valdes
Monica Wåhlin och som ny styrelsesuppleant valdes Agneta Aasa.
Torsdagens första session handlade om

tarmcancerscreening och framfördes av Rolf
Hultcrantz, Andreas Pischel och Gudrun
Lindmark, som alla ingår i den nationella
arbetsgruppen för tarmcancerscreening. De
presenterade den stora koloskopiscreeningsstudien som är aktuell i Sverige, som vänder
sig till människor mellan 59–62 år. Cirka
6 000 personer insjuknar varje år i kolorektalcancer i Sverige, och mer än 50% avlider
av sjukdomen. En mycket viktig faktor
för prognosen är i vilket skede, som dessa
patienter upptäcks. Hos patienter, som
upptäcks tidigt är 5–10-årsöverlevnaden 90
procent medan den är betydligt lägre, ned
mot 10 procent om den upptäcks sent. Alla
patienter kräver behandling men beroende
på när den upptäcks är det stora skillnader
i mänskligt lidande, överlevnad och kostnader för behandlingen. Kostnaden för en
operation på en patient med tidig cancer är
cirka 50 000 kronor medan den är mellan
300–400 000 kronor för en sent upptäckt
patient. I det senare fallet tillkommer även

Jenny Gustafsson mottog
MSD:s IBD-stipendium

kostnader för strålterapi och cytostatika.
Det beräknas att omkring 17 000 koloskopier kommer att behöva utföras i studien.
Regionala cancercentrum kommer under
våren 2012 verka för att alla landsting (utom
Stockholm Gotland) ansluter sig till studien. Målet är att beslut om deltagande ska
finnas sommaren 2012 .
Vikten av ett fritt flöde beskrevs för patien-

terna genom vårdkedjan och jämfördes
med vissa sjukhus där man inom kirurgin
redan förstått de stora vinster som finns att
göra både ur ett patientperspektiv och ur
ett sjukhusperspektiv. Det noterades att det
kommer att ge en efterfrågan på koloskopister och som en del i arbetet kring denna
studie skall man undersöka möjligheten att
öka antalet koloskopier som utförs av sköterskor, genom att öka utbildning via befintliga specialistsjuksköterskeutbildningar. En
rimlig uppskattning är att en sköterska kan
göra cirka 35 koloskopier per vecka vilket
med 40 arbetsveckor innebär ca 1200 undersökningar per år. Utbildningsfrågan måste
dock utredas.
Presentationen fick oss att reflektera över
hur framtidens IBD verksamheter kommer
att påverkas av detta. Kommer våra gastroenterologer att bli mer frånvarande på våra
IBD-mottagningar? Är då svaret på detta
sjuksköterskeledda IBD-mottagningar, där
våra gastroenterologer hanterar de svåra
skoven, nybesöken och för övrigt fungerar
mer som konsulter i verksamheten. Har vi
sjuksköterskor den formella kompetensen
eller behövs någon form av specialistutbildning? Samt sist men inte minst, kommer
våra löner att följa med i utvecklingen mot
ett större ansvarstagande? Roligt och spännande att få vara med i en specialitet som
säkerligen kommer att utvecklas mycket
framöver.
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Torsdagens föreläsningar gick vidare och

vi fick med hjälp av dietisterna Alexandra
Vulcan och Lena Jonsson en uppdatering
av vad vi skall tänka på vid leversvikt och
IBD-skov när det gäller nutrition. Att det är
viktigt att följa patienternas nutrionsstatus,
ge tillräcklig med näring och vitaminer och
ge specifika nutritionsråd för att förbättra
deras symtom och sjukdomsförlopp. Dessa
patientgrupper har oftast ett ökat näringsbehov och ska i första hand försöka få i sig
det enteralt. När det inte är möjligt eller
inte ger ett tillräckligt energiintag får man
komplettera med parenteral nutrition. Ett
projekt pågår nu i Malmö där man ger
essentiella aminosyror, i form av ett pulver,
till encephalopatiska patienter tre gånger
per dag med goda resultat. Ett observandum
är också att utvärdera de insatser vi gör för
patienterna för att se att nutritionsmålen
uppfylls. Ämnet nutrition är viktigt och det
är bra att bli påmind om det vid flera tillfällen, eftersom vi ofta ser att dessa patienter
är malnutrierade.
Under torsdagsförmiddagen fick vi möjlig-

het att medverka vid live endoskopi ifrån
SUS. Spännande och lärorikt.
Dagen fortsatte med en presentation
om två olika sjuksköterskeledda levermottagningar. Först ut var Marie Andersson
och Carola Eriksson från Södra Älvsborgs
sjukhus i Borås. De beskrev med härlig
entusiasm arbetet med att utveckla sin levermottagning som funnits sedan 2007. En
mottagning som verkar ha lyckats med att
se hela patienten. Efter detta fick vi lyssna
på Gordana Grujcic ifrån Karolinska sjukhuset i Huddinge, som med sin närmare
20 år långa erfarenhet av att arbeta med
leversjuka patienter kunde berätta om hur
verksamheten hade utvecklats från en liten
mottagning till en stor dagsvårdsenhet med
beredskap för de flesta behandlingar och
undersökningar för leversjukdomar.
Eftermiddagen gick i endoskopins tecken,
med föreläsning om komplikationer vid
endoskopi. Nationella riktlinjer vid endoskopier och handläggning av Barrets-Esofasgus. Däremellan kunde man lyssna på en
trippel föreläsning om strategier vid antiinflammatorisk terapi. Sven Almer, Ulf Hindorf och Per Björkman talade om Genetiska
varianter vid thiopurin metabolism, praktisk
handläggning av thiopurinbehandling och
vaccination vid immunosuppression. Vi fick
lite förhandsinformation om en kommande
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prövarinitierad studie kallad Tio-Comp, som
kommer att belysa kombinationsbehandlingen med Tiopurin/Allopurinol.
Sista presentationen för dagen framfördes

av Antoni Zawadski, Olle Ekberg och Olof
Grip. Denna handlade om fistlar, diagnostik och behandling. 40–50% av crohncoliterna har fistlar, 10–30% är perianala. Det
är av vikt att få fistlarna att läka, risken för
att utveckla malignitet är 5% vid ej läkta.
Kirurgi tillsammans med infliximab och
antibiotika (i en månads tid) har gett bra
resultat tillsammans med att patienterna
är välnutrierade. Det har gjorts injicering
med autologa stamceller lokalt i fistlar som
lett till komplett läkning hos 7/10 patienter.
Det sätts mer pluggar (som är framtagna av
gristunntarm) i ett led att få fistlarna att läka
ihop, det kan göras flera gånger. En viktig
aspekt som framhölls är ett bra samarbete
mellan kirurger och gastroenterologer
Dagen avslutade i traditionellt stil med en
fin och god middag på Restaurang Glasklart.
Fredagsmorgonen kom och vi travade iväg

till Slagthuset för ytterligare påfyllning av
kunskap och inspiration.
Marie Carlsson och Jonas Halfvarson
presenterade IBD ur ett molekylärt till kliniskt perspektiv. För de som istället önskade
kunde man följa med på studiebesök på
Endoskopienheten på SUS i Malmö.
Därpå följde Franz Bárány högtidsföreläsning av Peter Bytzer ”Dyspepsia och PPI therapy”. Som följdes av en föreläsning av Björn
Bäckström om barnnutrion = ”snabba åtgärder”, som behövs för att rädda upp barnens
nutrion vid olika svåra sjukdomstillstånd.
Leverproblem vid graviditet fick vi höra
om av Hanns-Ulrich Marschall och Gunilla
Ajne. Om hur otroligt snabbt förloppet kan
vara vid en HELP eller AFLP. Att patienten
inom ett dygn kan gå ifrån att må bra till att
vara IVA-beroende. Det diskuterades runt
om huruvida patienter med en stabil cirros
skulle avrådas att bli gravida eller inte.
En föreläsning om medicinskt tekniskt
körkort fick avsluta denna späckade konferens. Fulla av ny kunskap och inspiration,
med nya bekanta i bagaget och mycket nätverkande kunde vi nöjda bege oss hemåt
igen.
För FSGS
Eva Blackås, Anna Nordström,
Anette Persson, Monica Wåhlin
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Bästa medlem!
Gastrodagarna är avslutade för denna
gång. Tror att alla vi som var i Malmö upplevde fyra lärorika och intressanta dagar.

H

umöret var på topp även om
vädret inte var det bästa. (Sol sista
dagen!) Den limegröna kongressväskan var fylld med material från utställare,
nya idéer och nya kunskaper när man kom
hem.
Ett stort tack till Congrex, den lokala
organisationskommittén och personalen
på SUS Malmö som visade sin mottagning
vid fredagens studiebesök samt organiserade
”liveskopierna” på torsdagen.
De föreläsningar som gjorde störst intryck på

mig var sjuksköterskan Kerstin Stake Nilssons, som handlade om patienters egenvård

och ”huskurer” vid IBS, samt doktor Edgar
Jaramillos om olika tekniker vid coloskopi.
Edgar har verkligen en möjlig karriär som
stå-upp-komiker om han skulle vilja lägga
gastroenterologin på hyllan någon dag!
Vi hälsar Åsa Jirvelius välkommen som
vår nya styrelsemedlem och sekreterare. Åsa
kommer i fortsättningen att skriva denna
spalt. Undertecknad är bara tillfällig vikarie.
Vi söker ständigt folk som kan tänka sig att

arbeta i vår styrelse. Det är ett oerhört lärorikt och intressant jobb och man träffar så
mycket trevliga människor hela tiden. Vi
har akut behov av nya medarbetare till vår
valberedning, så tveka inte att höra av er till
någon av oss i styrelsen. Protokollet från årsmötet kommer att läggas in på SEGPs hemsida efter justering. Verksamhetsberättelsen

kan ni läsa i detta nummer av Gastrokuriren.
Nästa år är Gastrodagarna i Örebro den
29–31 maj och vi ser redan fram emot dessa
dagar!
Ni får här ta del av Christina Strömbergs
och Lisbeth Dahlberg Perssons reseberättelser.
Ett STORT tack till Cook för ert nya UEGW-

stipendium på 10 000kr! I skrivande stund
vet vi inte vem som kommer att få stipendiet men det är mycket välkommet!
Vi i styrelsen önskar Er
alla en skön sommar!
Styrelsen i SEGP
Eleonor Johnson

Reseberättelse Svenska Gastrodagarna i Malmö
Från Gävle med tåg till Arlanda. Flyg från
Arlanda till Sturup. Anländer till Malmö
där det är 13 grader varmt och molnigt.

T

ar flygbussen till centralstation.
Hotellet ligger inte långt därifrån.
Skön promenad på kvällen. Upp
tidigt på torsdagsmorgonen. Den första
föreläsningen handlande om Colo screening och hur det skall gå till. Det skall göras
17 000 st. coloskopier över hela landet. Då
är inte Stockholm medräknat. Problemet är
att det inte finns tillräckligt med skopister.
Någon siffra om att 50 st. skoperande sjuksköterskor skulle behövas.
Efter det var det live-skopier som var
välbesökt. Man såg på storbild direkt från
Skånes Universitetssjukhus, endoskopien-

heten. Vi fick se Urban Arnelo göra ERCP,
Edgar Jaramillo en koloskopi. Väldigt
intressant att se hur andra gör och att vara
direkt uppkopplad. Teknikens under.
Utställarna visade sina produkter både

gamla och nya. Olympus visade det senaste
som var EVIS Exera III. När man fryst
bilden, kunde man zooma in den, det blev
inte suddigt. Olympus hade också satellitsymposium där dom gick in på det mera
tekniska området.
Nationella riktlinjer diskuterades och
man vill få in förslag och synpunkter för
det fortsatta arbetet. På kvällen blev det fest
i Restaurang Glasklart, det bjöds på trerättersmiddag. Vi dansade så svetten lackade.
Mycket trevlig kväll.

TACK
från oss i styrelsen till
Olympus, Cook, Otsuka, Getinge och Tillotts Pharma
för att de sponsrar vår förening med medel som kommer
våra medlemmar tillgodo i form av stipendier.
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Fredag. Studiebesök på Skånes Universitetssjukhus endoskopienheten, där
undersköterskan Jane visade oss runt på
mottagningen. Det var väldigt givande och
vissa idéer tar vi med oss hem inför kommande flytt. Tillbaka till Slagthuset lyssnade
vi på en föreläsning av Björn Bäckström från
Astrid Lindgrens Barnsjukhus om barnnutrition. Vid lunchtid var det slut och vi
begav oss till flygplatsen för hemfärd.
Jag har haft två givande dagar.
Jag tackar SEGP för stipendiet jag fick,
som gjorde det möjligt för mig att åka på
Gastrodagarna.
Christina Strömberg
Endoskopimottagning,
Gävle Sjukhus

SEGP-stipendiater
Getinges höstkurs i hygien och desinfektion av flexibla endoskop:
Lena Bastås, sjuksköterska, Endoskopimott. Västmanlands sjukhus,
Köping.
UEGW i Amsterdam:
Cecilia Lindberg, sjuksköterska, Endoskopienheten SÖS, Stockholm.
Carolina Kroon Frisendahl, undersköterska, Endoskopienheten SÖS,
Stockholm.
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Hjälp oss rädda
de starkaste

Gastrodagarna i Malmö 8–11 maj 2012
Gastrodagarna inleddes på tisdagen med
Ulrika Broomé högtidsföreläsning av professor Dominique Valla från Frankrike och
handlade om ”Trombotic liver disease in
cirrhotic and non-cirrohotic state”.

C

arina Nildalen höll ett tänkvärt
föredrag om ”Samtal och aktiviteter som motiverar till förändringar och acceptans”. Där man ställer sig
frågan ”Hur skall jag prata så patienten
förstår vad jag säger”? Där var fyra olika
delar som organisation, samarbete, förändringar och kommunikation att ta hänsyn
till. Sjuksköterskan skall vara en trygg bas
och inte ta över utan tro på patientens
kapacitet och förmåga när de vacklar i sin
livsförändring.

Nästa föredrag handlade om ”Att hantera
symtom vid funktionella mag-tarmbesvär
– symtomutveckling och egenvård”. Mariette Bengtsson från Malmö högskola talade
om funktionella tarmbesvär en gåta och en
plåga. Man har inte funnit några faktorer
som orsakar dessa besvär och det finns inga
analyser som kan ställa diagnosen. Många
söker sjukvården medan andra behandlar sig
själv. Livskvalitén, hur de mår och hur de
lever kan inte kostnadsberäknas. Det gäller
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läkemedel, behandlingar, sjukskrivningar,
anställning (kan kanske inte jobba fullt
ut) etc. Bemötandet av dessa patienter är
mycket viktigt, det gäller behandling och
symtom, olika former av kost, psykoterapi
samt fysisk aktivitet.
Kerstin Stake Nilsson från Gävle högskola
föreläste om funktionell dyspepsi. Hon hade
tagit del av en avhandling från 1990 och
gjorde nu en uppföljning från denna 2008
där hon tog kontakt med patienterna och
intervjuade dessa. Resultatet var att inga
symptom var okända såsom buksmärtor,
gasspänning, illamående och sura uppstötningar. Personer med funtionell-magtarmbesvär har hög frekvens av symptom, varav
vissa avtar med tiden medan en del besvär
kvarstår. Personer utövar i stor utsträckning
egenvård för att söka symptomlindring.
Onsdagens föreläsning började med att
sjuksköterska Ann Tornberg från gastroenterologimottagningen i Lund talade
om sjuksköterskeledd mottagning. Detta
är en mottagning där sjuksköterskan träffar patienten utan att läkaren medverkar.
Varför man har detta är för att utveckla
vårdens kvalitet, öka tillgängligheten för
patienten, frigöra läkararbetstid och att det
är brist på läkare. Detta ökar patientens

rättighet till information, delaktighet och
medinflytande. Det kan finnas en risk med
sjuksköterskeledd mottagning och det är att
sjuksköterskan överskrider befogenhet och
kompetens samt förbiser händelser.
Helen Mårtensson och Camilla Granqvist från gastromottagningen i Malmö
föreläste om hur de arbetade på sin mottagning. De var tre sjuksköterskor som
hade delat upp patienterna mellan sig och
var PAS (patientansvarig sjuksköterska) för
dem. De upplevde arbetet som självständigt och stimulerande. Arbetet avlastade
för läkarna och patienterna tyckte det var
en trygghet att ha samma PAS. Sjuksköterskan har ett helhetsansvar för patienten men
läkaren har det medicinska ansvaret. Detta
är en vinst för patienten och sjukvården.
Mag-tarmfondens ordförande Henrik
Hjortswang berättade att fonden är en
insamlingsfond till stipendier från givare
och företag. Det delades ut fem stipendier på varierande summor. Han avslutade
utdelningen med orden ”Mycket återstår att
lära för att bättre kunna hjälpa de drabbade.
De drabbade är oftast unga individer”.
Jonas Halfvarsson föreläste om sin studie
som han gjort om ”Inflammatorisk tarmsjukdom – arv eller miljö. Tvillingstudie ger
svaren”.
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Dagen avslutades med SEGPs årsmöte.
Uppslutning av medlemmar var dålig.

len på restaurang Glasklart och denna var
mycket god och trevlig.

Torsdagens program började med hur man

Fredagens föreläsning ”Barnnutrion=snabba

skall komma igång med genomförande
av screening för kolorektalcancer. Denna
studie är upplagd på tre år och det kan ta
minst ett år innan den kan komma igång.
Problemen är finansiering som varje landsting självt får stå för samt finns det skopister
och personal så det räcker.
De fria föredragen var intressanta speciellt de som handlade om kapselendoskopi.
Efter detta följde live-endoskopi. Det
visades undersökningar såsom ERCP,
coloskopi och endoskopiskt ultraljud från
Malmö sjukhus.
Lennart Wehlin högtidsföreläsning ”Wireless GI endoscopy – past, present and future”
hölls av Rami Eliakim.
Posterutställningen var mycket intressant. Ett minus var att man inte hörde
presentatören för alla samtal runtomkring.
Eftermiddagens program startade med
komplikationer vid endoskopi. Det togs
upp olika komplikationer vid gastroskopier,
coloskopier, kapselendoskopi och ERCP.
Komplikationer vid endoskopiskt ultraljud
är extremt sällsynta.
Olympus presenterade sin nya tekniska
utrustnig EVIS Exera III. Där man fick se
skillnaden i att ljuset när man använder blåfärgning (NBI) är starkare och lyser upp
slemmhinnan tydligare så att det går att se
förändringar.
Sist på dagen handlade det om nationella
riktlinjer vid endoskopi och Barett-esofagus.
Gastromiddagen hölls senare på kväl-
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åtgärder” av Björn Bäckström var mycket
bra. Man fick se autentiska bilder där barn
hade fått PEG, knapp eller jejunocutsond
för att via denna få rätt näring. Han visade
även en film hur det går till när man lägger
in en PEG.
Nästa föreläsning handlade om Medicintekniskt körkort på en endoskopienhet. Föreläsare var Robert Lind från Ersta
sjukhus. Den medicintekniska utrustningen
och tillbehör uppdateras eller ersätts med
ny och detta kräver högre kompetens hos
personalen. På Ersta gjorde man en skriftlig
inventering av utrustningen. Sedan gjordes
en enkät där personalen fick svara på vad de
behövde för utbildning för att få körkort.
Undervisning och instruktion gick till så att
man hade strukturerad praktisk handledning med hjälp och stöttning av personal
med intresse för medicinteknisk kunskap.
Då man behärskade utrustningen fick man
godkänd examen. Workshops med learning
by doing hade man från företag och leverantörer en gång om året.
Jag besökte dagligen utställarna och fick
ta del av deras nyheter. Jag fick en stegräknare och lyckades gå 10 000 steg och lämna
mitt bidrag med 50 kr till mag-tarmfonden.
Ett stort tack till SEGP som gav mig stipendiet så jag kunde närvara vid Gastrodagarna i Malmö.
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Får dina IBD-patienter med järnbrist tillräcklig hjälp?

Med Ferinject får din patient i sig 1000 mg järn på bara 15 minuter
– vid ett enda behandlingstillfälle. Ferinject är dextranfritt1 och
det enda intravenösa järn som kan ges i standardiserade doser.
Vid misstänkt järnbrist, kontrollera Ferritin och Transferrinmättnad.2

Fyller snabbt på järndepåerna

ferinject® (järnkarboxymaltos) (B03AC01) Rx (F). Indikation: för behandling av järnbrist, när orala järnpreparat är ineffektiva eller inte kan användas. Diagnosen måste vara baserad på laboratorieprov. Beredningsform: injektions-/
infusionsvätska 50 mg Fe/ml. Produktresumén uppdaterad 2012-01-12. TLV: Ferinject ingår i läkemedelsförmånerna med begränsningen, ej för patienter i hemodialys. För ytterligare information, förpackningar och priser, se
www.fass.se. Vifor Pharma Nordiska AB, Torshamnsgatan 30 A, 164 40 Kista. Telefon 08-558 066 00. Referenser: 1. Gasche C et al. Inflamm Bowel Dis 2007;13:1545–1553. 2. Lyseng-Williamson KA et al. Drugs 2009;(69)6:739–756.
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Remicade – nu godkänd för behandling
av både svår aktiv ulcerös kolit
och Crohns sjukdom hos barn1
PEDIATRIS
K
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S KO L I T

• Reumatoid artrit
• Psoriasisartrit
• Ankyloserande spondylit
• Psoriasis
• Crohns sjukdom (även fistulerande)
• Crohns sjukdom hos barn*
• Ulcerös kolit
• Ulcerös kolit hos barn*

NYHET!

1. SPC mars 2012, www.fass.se
Remicade® (infliximab) är en TNF-hämmare, 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.
Doseringen varierar för de olika indikationsområdena: • Reumatoid artrit • Psoriasisartrit • Ankyloserande
spondylit • Psoriasis • Crohns sjukdom (även fistulerande) • Ulcerös kolit • Crohns sjukdom hos barn* • Ulcerös
kolit hos barn*. Kontraindikationer: Patienter med anamnes på överkänslighet mot infliximab, mot andra
murina proteiner eller mot något av hjälpämnena. Patienter med tuberkulos eller andra allvarliga infektioner såsom
sepsis, abscesser, och opportunistiska infektioner. Patienter med måttlig eller svår hjärtsvikt (NYHA klass III/IV).
Patienter ska testas för HBV och TB-infektion innan behandling med Remicade påbörjas. (Rx, F, SPC mars 2012).
*Remicade är avsedd för behandling av svår aktiv sjukdom hos pediatriska patienter mellan 6 och 17 år som svarat otillräckligt
på konventionell behandling eller har intolerans eller kontraindikationer mot sådan behandling. Remicade har inte studerats hos
patienter yngre än 6 år med ulcerös kolit eller Crohns sjukdom.

För ytterligare information om bl.a. effekt och säkerhet, förpackningar och pris,
se produktresumé på www.fass.se
Remicade: Registered trademark of Centocor Ortho Biotech, Inc.
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The evidence. The difference.

