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ordföranden har ordet

Bästa medlemmar,

I

detta nummer av Gastrokuriren rapporterar vi från kirurgveckan i Linköping.
Med anledning av detta lyfter vi fram kirurgiska aspekter på gastroenterologin.
Flera arbetsgrupper har under våren och sommaren avslutat sitt arbete med
att sammanställa nya vårdprogram, bl.a. om utredning av patologiska leverprover
och handläggandet av Barretts esofagus och Crohn’s sjukdom, som är upplagda
på vår hemsida. Samtliga vårdprogram ska efterhand presenteras i Gastrokuriren.
I detta nummer är det riktlinjerna för handläggandet av Barretts esofagus som
presenteras. Jag vill påminna om att dessa riktlinjer kan användas såväl i den
kliniska vardagen som i undervisningssituationer. Fler vårdprogram håller på att
tas fram och under hösten-vintern ska vi påbörja en revidering av de riktlinjerna
som är några år gamla.
Socialstyrelsen är klar med sin utredning av specialitetsindelningen. Gastroenterologi och hepatologi blir en egen basspecialitet, med en för samtliga internmedicinska specialiteter gemensam kunskapsbas. I höst startar arbetet med att
definiera vad som ska ingå, samt längden av densamma. Den nya ST-utbildningen
kommer att börja gälla januari 2014.
Att välja en specialitet som innebär att man följer en patient genom flera decennier av sjukdom är lite annorlunda mot att välja en specialitet där man gör ett
ingrepp på patienten och sedan avslutar kontakten. Det kräver en del av organisationen att tillhandahålla kontinuitet och tillgänglighet. Samtidigt som patienterna
snabbt behöver kunna nå ”sin” doktor i samband med förändring i sin sjukdom,
har doktorn andra åtagande som också måste göras och är inte alltid tillgänglig
i klinisk tjänst. Den 1 juli 2010 ersattes kravet på att utse patientansvarig läkare
(PAL) med en ny bestämmelse i Hälso- och sjukvårdslagen. Den nya bestämmelsen tydliggör verksamhetschefens ansvar för att säkerställa att patientens behov
av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Om det
är nödvändigt för att tillgodose dessa behov, eller om en patient begär det, ska
verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten. I praktiken innebär
detta ett fortsatt PAL-system för våra kroniskt sjuka patienter. Systemet med fast
vårdkontakt är en trygghet för patienten när det fungerar, men det är svårigheter
att upprätthålla detta system och samtidigt ha en bra, avtalsmässig arbetsmiljö.
När kraven ökar på oss i professionen att även ha andra åtaganden, blir det en
konflikt mellan olika uppdrag, där PAL-systemet förlitar sig på att enskilda personer ska vara i klinisk tjänst alla dagar. Det är en stor frustration för patienterna
när målsättningen inte fungerar i praktiken och de inte får hjälp när de behöver
det. Att vi inte kunnat lösa behovet av kontinuitet på ett tillfredsställande sätt är
sannolikt en bidragande orsak till bristen på gastroenterologer. Genom att vi har
tydliga riktlinjer för hur våra sjukdomar bör handläggas och behandlas, måste
inte vården vara så hårt knuten till enskilda personer. En enhetlig handläggning
förbättrar även möjligheten till att genomföra gemensamma, nationella studier.
Så vill jag till sist göra Er uppmärksamma på att vi nu har öppnat vår nya hemsida.

Det kommer att ta lite tid innan allt har hittat sin rätta form, men allteftersom
kommer mer och mer information att läggas upp.
Ni medlemmar kommer att kunna se på hemsidan
information kring kongresser, fonder som finns att
söka, riktlinjer, styrelseprotokoll och nyheter om
vad som händer inom gastroenterologi och hepatologi i såväl Sverige som ute i världen.
Så önskar jag er alla en skön höst!
Bodil Ohlsson
Ordförande

ÅKESSON

YCKERI
TR

MILJÖMÄ

KT

S

R

Nr 4 • 2012 • Volym 17
LIC
EN
SN

U MM E R 3 4

93
10

Ga s t r okurire n 4 • 2012

3

ANNONS

kirurgveckan i linköping

Kirurgveckan 2012 i Linköping
Den sjuttonde Kirurgveckan i ordningen
gick av stapeln i Linköping.

T

otalt var det 1850 anmälda besökare,
inklusive industrins representanter.
940 av dessa var läkare, 410 sjuksköterskor och 120 sekreterare.
Årets tema var en ”sannolikt osannolik
vecka”, och ordföranden i Svensk Kirurgisk
Förening, Agneta Montgomery, uttryckte sin
förhoppning att alla som kom skulle finna
årets program osannolikt bra och intressant.
Gastrokuriren var på plats och följde kolorektalprogrammet.
Näringsdrycker sämre för rengöring

Det är Svensk förening för kolorektalkirurgi
– SFKRK – som svarar för kolorektalprogrammet. Det ägde rum under de tre första
dagarna av Kirurgveckan och inleddes med
en serie fria föredrag.
Först ut var Ulf Gustafsson som berättade
om en enkelblindad, prospektiv randomiserad studie på näringsdrycker kontra Laxabon för rengöring av tarm inför koloskopi.
– Användandet av laxeringsmedel inför
koloskopi medför risk för såväl allvarliga
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rubbningar i elektrolytbalansen som låg
patienttolerabilitet och dehydrering. Hos
många äldre, multisjuka patienter kan
därför inte tjocktarmen undersökas, sa Ulf.
Därför randomiserades patienter planerade för koloskopi i studien till en av
följande två förberedelser: 1: Klara drycker
samt 9 st näringsdrycker per dag i fem dagar
eller 2: Laxabon 4 liter enligt gängse rutin.
Undersökande koloskopist var blindad för
randomiseringen, och bedömde renheten
i tarmen enligt Ottawa bowel preparation
scale.
Studien avbröts dock i förtid eftersom
en interimsanalys visade att andelen patienter med tillfredsställande rengjorda tarmar
vid koloskopi understeg minsta acceptabla
gräns 50%.
Slutsatsen var alltså att tarmrengöring
inför koloskopi med intag av endast näringsdrycker under fem dagar i stället för Laxabon
inte kan rekommenderas.
– Men på en multisjuk patient som inte
kan förväntas klara en sedvanlig laxering
kan man pröva det, summerade Ulf.
I den efterföljande diskussionen var det
en åhörare som gratulerade Ulf till att de

så öppet redovisat ett resultat som uppenbarligen inte var vad de hade tänkt sig från
början.
– Jag tycker ändå inte det var helt meningslöst. 25% av patienterna i arm 1 hade godtagbar rengöring, svarade Ulf.
Biologiska läkemedel och kirurgi

Mira Tholin talade om biologisk behandling
vid Crohns sjukdom
– Patienter med Crohns sjukdom är ofta
märkta av sin sjukdom. Kirurgi är dessutom
oftast deras sista utväg. Det betyder att det
finns mycket som vi måste ta hänsyn till
– de har en dubbelt så hög risk för anastomoskomplikationer, jämfört med kolorektalkirurgi i allmänhet.
Denna förhöjda risk beror på många olika
tillstånd som är förknippade med sjukdomen: Malnutrition, obstruktion, preoperativ
intraabdominell infektion, eventuell steroidbehandling – och andra oklara faktorer.
– Men när det gäller de nyare biologiska
behandlingarna råder det fortfarande oklarhet om dessa höjer komplikationsrisken
eller ej – och då framför allt när det gäller
läkning av anastomoser, sa Mira.
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Därför gjorde man en studie där man
inkluderade alla patienter som någonsin
under åren 2005–2011 erhållit biologisk
behandling och som genomgått abdominell
kirurgi med anastomos och/eller strikturoplastik vid sjukhusen i Linköping, Oxford
och Barcelona. Patienter som behandlats
med biologiska läkemedel under de senaste
två månaderna före operation jämfördes
med en kontrollgrupp som behandlats tidigare och/eller senare.
– Det visade sig att det inte var någon
större skillnad mellan dessa grupper, sa
Mira.
Hennes konklusion var att biologiska
läkemedel i sig är säkert vid kirurgi, men
fortfarande en riskfaktor – eftersom det då
ofta handlar om en mer sjuk patient.
– Det betyder att man måste planera
kirurgin och behandlingen fram till operationen, och att man måste identifiera riskfaktorer och optimera patienten preoperativt,
summerade hon.
Kirurgi eller medicinsk behandling
av Crohns sjukdom

Mer om Crohns sjukdom blev det när Linda
Gerdin presenterade Svenska Crohnstudien
– en randomiserad, kontrollerad, prospektiv
multicenterstudie av primär behandling av
ileocekal Crohns sjukdom.
– Det saknas direkt jämförande studier
mellan medicinsk och kirurgisk behandling av Crohns sjukdom, så det var därför
vi gjorde en sådan, förklarade Linda inledningsvis.
36 patienter inkluderades och fördelades
18–18 till medicinsk respektive kirurgisk
behandling. Sju sjukhus deltog i studien.
Kön, ålder, CDAI vid inklusion och rökning var jämnt fördelade mellan behandlingsgrupperna. De följdes upp efter ett, tre
respektive fem år.
– Det visade sig inte vara någon skillnad
mellan dem. En mycket liten fördel för de
kirurgiskt behandlade kunde ses efter ett
år, men den fanns inte kvar vid de andra
kontrollerna, berättade Linda.
Fynden stödjer organisationen ECCO i
deras bedömning att kirurgi bör finnas med
som ett behandlingsalternativ vid ileocekal
Crohns sjukdom.
Uppföljning efter rektumresektion

Anorektal funktion försämras ofta efter låg
främre resektion av rektum för cancer, men
förbättras sedan möjligen med tiden.
Hannah Flodeen berättade om en studie
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Mira Tholin

Hannah Flodeen

där man ställt frågan om det fem år senare
fanns en skillnad mellan patienter som hade
avlastande stomi och patienter som inte
hade stomi. Man hade undersökt patienter
som randomiserats till de två grupperna,
och följt upp med en skriftlig enkät.
125 patienter svarade, och det visade sig
att det inte fanns någon skillnad mellan
dessa grupper avseende inkontinens, tömningssvårigheter eller behov av läkemedel.
– En jämförelse med 1-årsuppföljning
visade inte heller någon signifikant förändring av tarmfunktionen över tiden, sa
Hannah.
Konklusionen var att en avlastande stomi
vid låg främre resektion inte påverkar den
anorektala funktionen på lång sikt.
Jämförelse mellan äldre och yngre
koloncancerpatienter

Tidigare studier har visat att stadiefördelningen, baserat på patologisk-anatomisk
diagnos (PAD) skiljer sig mellan äldre och
yngre patienter som opererats för kolorektal
cancer.
Monika Svanfeldt presenterade en studie
med data från koloncancerregistret på 13 195
patienter som opererats med resektion för
koloncancer mellan åren 2007 och 2010.
– Kvar i analysen blev 2 126 som var 75 år
eller äldre, och 2 823 som var yngre, berättade Monika.
Cancerstadium visade sig vara signifikant
lägre i den äldre gruppen, både enligt den
radiologiska bedömningen före operation
samt vid bedömningen enligt PAD efter operation. Radiologin överensstämmer oftare
med PAD hos yngre patienter.
– En lymfkörtel mindre analyserades på
de äldre. I median var det 16 lymfkörtlar
som analyserades hos de äldre och 17 hos
de yngre, fortsatte Monika.
Resultaten ger inget stöd för att skillnaden i stadiefördelning som tidigare setts
i PAD – med fler stadium II-cancrar hos

Åsa Collin

äldre – skulle bero på mindre omfattande
kirurgiska ingrepp hos äldre.
– Uppmuntra radiologerna att försöka
göra en bedömning av T (tumör) N (Nod)
och M (närvaro av fjärrmetastaser), uppmanade Monika.
Förbättrad differentiering med MRT

– Bland dem som diagnostiseras med divertikulit tror vi att det även kan döljas några
cancrar. Det kan ta tid innan de identifieras,
eftersom symptomen är överlappande, sa
Emma Öistämö.
Hon presenterade en pilotstudie där frågeställningen var om magnetkameraundersökning (MRT) med diffusionsviktade bilder
kan skilja koloncancer från divertikulit.
30 patienter inkluderades – 15 med cancer
och 15 med förstagångsdivertikulit. Initialt
gjordes – akut eller under utredning – datortomografi (DT) på buk och en uppföljande
MRT buk. Samma protokoll följdes oavsett diagnos. Sedan skedde en retrospektiv
granskning av en erfaren MRT- och DTradiolog. De var blindade för all klinisk
information och hade inte varit delaktiga i
den initiala utredningen. Samtliga DT- och
MRT-bilder var ordnade slumpvis.
– Med kontrastförstärkt DT upptäcktes
10 av 15 cancrar. Vid användning av T2-viktade och diffusionsviktade MR-bilder var
sensitiviteten och specificiteten 100%. Så
jag kan sticka ut hakan och säga att det är
en förbättrad differentiering med MRT,
jämfört med DT, sa Emma.
Diffusion bidrog inte till en ökad träffsäkerhet.
– Större studier behövs dock för att vi
ska kunna säga något med större säkerhet,
avslutade hon.
Rengjord tarm gör skillnad

Påverkar tarmrengöring inför koloncanceroperation femårsmortaliteten och frekvensen
cancerrecidiv?
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Hosseinali Khani Maziar

Lars Påhlman

Frågan utgjorde titeln på den studie som
Åsa Collin presenterade. 947 patienter från
en randomiserad studie som genomfördes
1995–2005, avseende mekanisk tarmrengöring eller ej vid elektiv kolonkirurgi. 499
av de 947 patienterna var randomiserade
till tarmrengöring och 448 till ingen tarmrengöring.
– Tarmrengjorda patienter visade sig ha en
statistiskt signifikant lägre femårsmortalitet.
De hade även i signifikant lägre utsträckning
koloncancer som bidragande dödsorsak.
Vi fann också att tarmrengjorda patienter
utvecklade signifikant färre cancerfall, summerade Åsa.
Minskar en avlastande loopileostomi
vid låg främre resektion risken för sena
anastomosläckage och permanent stomi
om patienterna blivit behandlade enligt
ERAS? Det var Kajsa Gustavsson som
ställde frågan.
Av de 260 patienter som ingick i den
kohort hon undersökt erhöll 114 avlastande
stomi vid primäroperationen och 146 opererades utan initial stomi. Alla patienter hade
behandlats enligt ERAS-protokollet.
– I detta material, med patienter behandlade enligt ERAS, kunde ingen skillnad
påvisas avseende tidiga eller sena anastomosläckage och risk för permanent stomi
om avlastande loopileostomi anlagts vid
primäroperationen, var Kajsas konklusion.
Lägre antal postoperativa
komplikationer efter låg Hartmann

För patienter med rektalcancer som inte
lämpar sig för låg främre resektion, pågår
en diskussion om vilken operation som är
lämpligast – låg Hartmann (LHR) eller rektumexcision (APR).
– Studier har visat att LHR är associerat
med hög frekvens av komplikationer. Syftet
med vår studie var att jämföra det postoperativa förloppet efter de båda metoderna, sa
Hosseinali Khani Maziar.
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Anna Martling

Totalt 194 patienter opererades, 63 med
LHR och 131 med APR.
– Patienterna som opererades med LHR
var betydligt äldre, sjukare, hade sämre nutritionstillstånd samt fler metastaser jämfört
med patienter opererade med APR. Trots
detta var det ett lägre antal postoperativa
komplikationer efter låg Hartmann jämfört
med rektumexcision, framhöll Hosseinali.
John Andersson presenterade en studie
som jämfört livskvaliteten – HRQL – för
patienter som genomgått laparoskopisk,
alternativt öppen, rektalcancerkirurgi.
– Oavsett om man genomgår laparoskopisk eller traditionell kirurgi visar det sig
att patienter i de båda grupperna efter fyra
veckor har samma livskvalitet, summerade
John.
Hur CRC-registret började

Kolorektalcancerregistret – igår, idag & imorgon
var titeln på ett symposium som anordnades
under Kirurgveckan. Gudrun Lindmark och
Jörgen Rutegård var moderatorer.
Gudrun presenterade inledningsvis upplägget.
– Vi har fem talare som kommer att
belysa ämnet, och vi väntar med frågor och
debattinlägg till dess att alla har talat. Våra
huvudfrågor är hur vi kan göra registret
bättre, och hur vi kan använda det bättre,
förklarade hon.
Först ut av dessa var Lars Påhlman som
berättade hur registret blev till. Han tog
avstamp i 70- och 80-talet.
– Då hade vi en hög lokalrecidivfrekvens
– ungefär 30% genomgående och över 40%
på stora sjukhus. Nu i dagsläget ligger den
siffran på cirka 7%, berättade Lars.
Det var små serier av operationer på de
olika sjukhusen, och alla kirurger var involverade.
– 50% av patienterna i Uppsala-studien
opererades av en kirurg som gjorde mindre
än ett ingrepp per år!

Sedan kom TME-kirurgin (=Total Meso
rectal Excision, det innebär att kirurgen
mycket noggrant frigör ändtarmen med
oförstörd omgivande fettväv ända ned till
bäckenbotten) under tidigt 90-tal.
– Det ledde till att Socialstyrelsen intresserade sig och jag blev kontaktad för att
starta ett register. Jag och Björn Cedermark
drog då igång det.
Idag är det i princip 100% compliance till
registret, och samtliga operativa centrum i
Sverige är involverade, konstaterade Lars.
Problemområden

Ingvar Syk är ordförande i Koloncancerregistret.
– Syftet med det är att följa trender och
utveckling och främja kvalitetsarbete och
forskning, sa han.
Det ska också verka för ett ökat intresse
och rikta ljus på problemområden, tillade
Ingvar.
– Våra erfarenheter är att det finns ett
stort intresse och vilja ute på sjukhusen. Det
manifesterade sig i en täckningsgrad på 94%
förra året. Jag blev imponerad!
En annan erfarenhet han gjort är att
de kunnat konstatera en kvalitetshöjning
under åren.
Man har också kunnat identifiera olika
problemområden. Ett av dessa är patologin.
– Den skiljer sig mycket åt i kvalitet
mellan olika områden, fortsatte Ingvar.
Ett annat problemområde är akutomhändertagandet och ett tredje är skillnader
beroende på volym.
– Det sistnämnda är ett problem som
vi måste diskutera hur vi ska tackla, med
tanke på den geografiska struktur som vi
har. Men vi kan ändå se en kvalitetshöjning.
Sammantaget har vi goda resultat i Sverige,
konstaterade han.
För framtiden trodde Ingvar på ett
patientfokuserat multidisciplinärt register.
– Det ska vara sammankopplat, interaktivt och multilänkat – så att t.ex. patologen
knappar in direkt i registret. Det ska vara
enkelt att hantera, och utgöra en naturlig
del av vårt dagliga arbete, var Ingvars vision.
Årliga rapporter

Anna Martling berättade om Rektalcancerregistret.
– Jag vill börja med att beskriva kvalitetsregistrets möjligheter: Bland annat till kvalitetskontroll – inklusive jämlik vård. Om vi
lägger in riskfaktorer kan vi också använda
det för sjukdomsförståelse och prevention,
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för implementering av ny kunskap samt
som underlag för klinisk forskning, sa Anna.
Rektalcancerregistret inkluderar 1900
patienter per år och nu ingår mer än 30 000
patienter sedan 1995/96. Täckningsgraden
är idag 98%.
Registret publicerar årliga rapporter, och
i dessa gör man en poängsättning av olika
sjukhus. Anna beskrev olika kvalitetsparametrar:
– Det kan t.ex. handla om antal undersökta lymfkörtlar och tid från operation till
adjuvant behandling.
Vi kan vara stolta i Sverige, underströk
Anna och pekade på att vi har låga siffror
för lokalrecidiv efter fem år.
– Den relativa överlevnaden efter fem år
har också ökat.
Framtida utmaningar

Poängbedömningen upplevs av somliga som
kontroversiell och Anna beskrev hur den
fungerar.
– Man sätter en målnivå för patienterna,
och om sjukhuset når målet får de noll
poäng. Man kan alltså bara få minuspoäng, och tanken är att en genomgång av de
minusposter man har ska leda till förbättringar, förklarade hon.
Möjligheterna för forskning via kvalitetsregistret är flera.
– Fördelen är att man kan avläsa resultat
snabbt. Det är också en styrka att kunna
publicera populationsbaserade studier. Men
vi måste ha respekt för, och kunskap om,
registrets svagheter och styrkor, sa Anna.
Utmaningarna inför framtiden omfattar
bl.a. länkning till andra register.
– Får vi det att fungera innebär det en
unik möjlighet att sätta svensk forskning
på världskartan!
Integrering av biobank, datasystem och
journal som kommunicerar och patientmedverkan är några andra utmaningar man
står inför. Dessutom är det resurskrävande,
så Anna efterlyste mer resurser.
– Kvalitetsregistrets betydelse i framtiden
blir allt större. Det är det enda sättet att
göra uppföljningar på gruppnivå, avslutade
Anna.
Blandar äpplen och päron

Finns det svagheter i registret? Frågan ställdes redan i rubriken för Mikael Machados
föredrag.
– Ur ett användarperspektiv finns det
flera problem. Dessa kan uppstå vid insamlande, uttag, redovisning och tolkning. När
det gäller insamlande av data finns det alltid
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ett problem med underrapportering, och jag
vill peka på det, sa Mikael.
Bekymren kommer när vi extrapolerar
data till de öppna jämförelserna, enligt
honom. Han framhöll att poängsummeringen blandar äpplen och päron och tar
bort fokus från det som är viktigt.
– Data måste tolkas med försiktighet.
Variation pga. låga volymer, casemix och
confounders kan ge en falsk bild. I vilken
utsträckning allmänheten läser rapporterna
är vanskligt att bedöma, men jag har fått
en del telefonsamtal från framför allt anhöriga som undrat över om de vågar låta sin
mamma opereras här eller där.
Mikael avslutade med att uttrycka sin
åsikt att vi ska värna om registret.
– Även om man blandar äpplen och
päron, så blir det en aptitlig fruktsallad, sa
han.
Missgynnar små enheter

Sist ut av talarna var Roland Andersson som
ställde frågan hur vi tolkar de data vi får.
– Vissa saker blir bättre – vårdtiderna
sjunker för att ta ett exempel. Vissa principer får snabbt genomslag och vi har blivit
mer aggressiva, konstaterade han.
Och detta verkar ha gett resultat – frekvensen lokalrecidiv sjunker och den relativa
överlevnaden ökar.
– Men de allra sjukaste registrerar vi inte.
Vi har en stigande incidens rektalcancer,
men en sjunkande mortalitet – och jag tror
inte att det har med strålning att göra, fortsatte Roland.
Han visade en lista över de variabler av
olika karaktär som beskriver de målnivåer
som i sin tur ger poängbedömning, totalt
är de 17 stycken. Parametrarna kan delas in

i struktur-relaterade (8 st), teknik-relaterade
(4 st) och resultat-relaterade (5 st).
– Hur återspeglar summan av dessa variabler kvalitet? frågade Roland.
Han ansåg att totalpoängen främst återspeglar struktur.
– Det är resultaten som istället borde vara
intressanta.
Systemet leder till att ett enda dödsfall
får stor effekt vid små enheter. Därför borde
man inte redovisa resultat efter varje år, utan
fyra år är mer rättvisande, ansåg Roland.
– Men även om man utökar observationstiden, är att använda mål som mått på
kvalitet fortfarande något som missgynnar
just små enheter, sa han.
Patienterna är brukarna

Därefter blev det debatt – och en livlig
sådan.
Ranking och poängsättning diskuterades
och ifrågasattes av flera åhörare. Lars Påhlman framhöll att det inte ska uppfattas som
jämförelser mellan olika sjukhus – utan som
att man på det egna sjukhuset ska se vad det
är man kan förbättra.
– Rankningen är en intern fråga – ingenting annat, sa han.
Risken för att register leder till en kontroll
av professionen och att den kliniska processen blir politiserad, var en annan fråga som
diskuterades flitigt. En publikdeltagare fick
dock sista ordet i den frågan:
– Det är patienterna som är brukarna av
registret. Därför är det självklart att politikerna ställer krav på hur vi ska sköta registret – de är ju patienternas representanter!
Och därmed var symposiet över.
Per Lundblad
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Christer Staël von Holstein
att få en stor betydelse för honom i hans
kirurgiska karriär.
– Det var Bruno Walther, som varit min
teamchef under de flesta åren i Lund. Bruno
är en gudabenådad kirurg som har en standard på sitt arbete som det är svårt att leva
upp till – vilket jag upplevt som både sporrande och spännande, förklarar Christer.
Intresset för ulcus hade han med sig
redan när han kom till Lund.
– Det hade jag fått av Sten, innan jag
var färdig specialist. H2-receptorblockerare
hade just kommit ut på marknaden vid den
tidpunkten.
Ett av Christers allra första forskningsarbeten var en klinisk studie som han hade
påbörjat i Helsingborg, och som Sten hade
hjälpt honom med.
– Den handlade om behandling med
tranexamsyra (Cyklokapron) vid akut blödande magsår.

På Kirurgveckan träffade Gastrokuriren
Christer Staël von Holstein, övre GI-kirurg
från Lund. Christer är en välkänd profil i
svensk gastroenterologi – bl.a. har han
tidigare varit ordförande i SGF.
Ulcus är ett av hans specialintressen, och
Christer är ansedd som en av de ledande i
landet inom området.

D

et var redan under tonåren som
Christer kom fram till att han ville
läsa medicin.
– Men det var samtidigt ett faktum som inte
avspeglade sig i mina betyg, berättar han.
Betygen räckte alltså inte till för att han
skulle bli antagen till medicinlinjen, utan
istället satsade Christer på att komplettera
betygen genom att läsa genetik, pedagogik
och lite psykologi. Han tog två betyg (det
motsvarar 40 poäng idag) i varje ämne och
därefter blev det möjligt för honom att
komma in på läkarutbildningen i Lund år
1970.
Till kirurgin via ortopedi

Under tiden som Christer gick på läkarutbildningen arbetade han under somrarna
som vikarie – först på reumatologen, och
sedan på ortopeden.
– Jag kom i kontakt med ortopedisk
kirurgi, som verkade spännande. Så när studierna var klara sökte jag mig till ortopeden
i Helsingborg.
Han förklarar att det var svårt att få AT
på populära orter på den tiden.
– Helsingborg var, och är fortfarande, en
populär ort tack vare ett bra utbildningsklimat. Genom att vikariera på ortopeden
kunde jag så småningom få en AT-tjänstgöring, och efter den påbörjade jag också min
specialistutbildning – som ortoped.
Christer påpekar att de flesta studenter
visserligen får en känsla för vilken specialitet
de ska satsa på redan under grundutbildningens gång – men också att det ofta även
handlar om slumpen.
– En blivande ortoped måste randutbilda
sig inom allmän kirurgi. När jag kom till
kirurgen i Helsingborg träffade jag Sten
Eriksson där. Han kom att bli den person
som yrkesmässigt betytt allra mest för mig,
och han blev dessutom både en nära vän och
mentor. Sten var en väldigt hängiven kirurg,
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Jag har fått uppleva
ett av de allra största
paradigmskiften som ägt
rum i svensk sjukvård:
Upptäckten av
helicobacter pyroli.

och tillika en av Sveriges första skopister.
Tyvärr avled han redan vid 51 års ålder,
berättar Christer.
Redan efter en månad med Sten gick
Christer in till klinikchefen på kirurgen och
sade att han ville förändra sin specialistutbildning och bli kirurg i stället.
– Och på den vägen är det fortfarande,
konstaterar han.
Tidigt intresserad av ulcus

Sten var övre GI-kirurg, och lade upp en
utbildning för Christer med den inriktningen.
– Det är en linje som jag har följt sedan
dess.
Färdig specialist i allmän kirurgi blev
Christer 1984 och i januari det året flyttade
han från Helsingborg till Lund. Det var ett
naturligt val att gå vidare till akademin. Han
träffade då den andra personen som kom

Ett paradigmskifte i svensk sjukvård

Christer framhåller att ulcus fortfarande är
ett område som har stor dignitet, och som
han tycker är väldigt spännande.
– Det avlider ungefär en person av blödande ulcus i Sverige vartannat till vart
tredje dygn idag, understryker han.
Cirka 38 personer per 100 000 invånare
och år insjuknar i akut ulcusblödning. Av
dessa avlider sex procent.
– Det är högre mortalitet för dem som är
över 75 år när de drabbas – i den gruppen
avlider cirka 10 procent inom 30 dagar från
blödningstillfället. Så det är fortfarande en
dramatisk sjukdom!
Idag är Christer känd som en av de
ledande experterna på ulcus i Sverige.
– Eftersom jag har ett stort engagemang i
frågan och tycker om att föreläsa om ämnet.
Det beror nog mer på de orsakerna, än på
mina insatser som forskare, tror han.
Utvecklingen inom just det området
har också varit dramatisk under de år som
Christer har varit verksam.
– Jag har fått uppleva ett av de allra största
paradigmskiften som ägt rum i svensk sjukvård: Upptäckten av helicobacter pyroli, berättar han.
Han erkänner att han själv var skeptisk
till bakteriens betydelse för sjukdomen – till
en början...
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– Men det var en upptäckt som över en
natt förvandlade ett tillstånd där jag som
kirurg tidigare skar bort två tredjedelar av
magsäcken – med alla konsekvenser som
det medförde för patienten – till att istället
ge samma patient tabletter under en vecka.
Och då blev patienten frisk! Det var absolut
fantastiskt!
Utveckling i fel riktning

I framtiden kommer det förhoppningsvis
fler sådana upptäckter inom andra områden, hoppas han.
– Kirurgi är, som jag ser det, en temporär
lösning i avvaktan av nya upptäckter som
löser sjukdomens orsaker och ger oss mindre
stympande behandlingar. Ett nyckelbegrepp
för att stimulera till en sådan utveckling är
nätverk mellan kliniken och den prekliniska forskningen. Det är också viktigt i
vår kliniska vardag att både medicinare och
kirurger ingår i ett multidisciplinärt team,
anser Christer.
– I SGF har jag, och många med mig,
målmedvetet arbetat för detta. Tyvärr tycker
jag att jag idag kan se en tendens till en motsatt utveckling. Mötesplatserna mellan specialiteterna blir färre. Kirurgerna har lämnat
Riksstämman och samlas på Kirurgveckan,
och Gastrodagarna äger rum för sig. Det
leder till en mer separerad syn på specialiteterna, framhåller han.
Konceptet bakom KAVA (Kirurgisk
akutvårdsavdelning) i Lund är något som
bör lyftas fram som tecken på motsatsen.
– Det är unikt i landet! Där tar medicinare och kirurger gemensamt hand om
patienter med akuta buksymtom som
traditionellt klassats som kirurgpatienter.
Medicinarna på KAVA har en stor och viktig
roll – dessutom är det en medicinsk gastroenterolog som leder avdelningen. Det är
en fantastisk mötesplats, säger Christer. (Läs
mer om KAVA i Lund i Gastrokuriren nr 5/08,
reds anm.).
Gedigen meritlista

Under åren 2005–2007 var Christer ordförande i SGF, i styrelsen hade han suttit
sedan år 2002. Det är en tid han ser tillbaka
på med glädje.
– Jag hade förmånen att som ordförande
ha en otroligt kompetent styrelse – som
också samarbetade mycket bra. Vi hade dessutom väldigt roligt och trevligt, minns han.
En av de uppgifter som man lade mycket
kraft på i styrelsen på den tiden var att arbeta
med Gastrodagarna och göra dem till ett
årligt återkommande arrangemang.
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Men Christer hade redan då erfarenhet
från andra, tidigare, styrelseuppdrag. Alltifrån då han 1972 tog plats i SYLF:s lokalstyrelse i Helsingborg och senare då han mellan
år 1996 och 2002 var vetenskaplig sekreterare
för Svensk Förening för Övre Abdominell
Kirurgi (SFÖAK), följt av fem år i Svensk
Kirurgisk Förenings programkommitté.
Efter att ha lämnat ordförandeposten i
SGF har Christer varit ledamot i Endoskopiutskottet i föreningen, samt fram till i år
även varit ledamot i valberedningen. Och på
det internationella planet var han ledamot
av Council i United European Gastroenterology Federation (UEGF, tidigare i år
ombildat till UEG).

Kirurgi är, som jag ser
det, en temporär lösning
i avvaktan av nya upptäckter som löser sjukdomens orsaker och ger
oss mindre stympande
behandlingar.

Framgångsrik kurs

Det var år 2002 som Christer, tillsammans
med övre GI-teamet i Lund, för första
gången anordnade kursen ”Operativ Övre
Gastrointestinal Endoskopi”.
– I mars nästa år håller vi den för 18:e
gången, berättar han.
Det är Christer som skapat och byggt upp
kurskonceptet, och han sticker inte under
stol med att han är stolt över dess framgång.
– Det jag tycker är roligast inom endoskopiområdet idag är endoskopisk behandling av tidiga tumörer i matstrupe och
magsäck, men även palliativa åtgärder i övre
magtarmkanalen ligger mig mycket varmt
om hjärtat.
– Även kursen handlar mycket om samarbete och teamwork – och kursdeltagarna får
bland annat lära sig endoskopiassistenternas
mycket viktiga roll för lyckade behandlingsresultat. Man får heller inte glömma bort
industrin som varit en viktig partner i kursens framgång, säger han.
Kursen innehåller både teoretiska och
praktiska moment. Man får tillfälle att
bekanta sig med ett antal alternativa metoder och instrument för koagulation av blödning, dilation, stentinläggning etc. – som
utförs på sövda grisar.
Jakt och golf

Ordförande i SBU-utredningar

Och så får man naturligtvis inte glömma
alla föreläsaruppdrag som Christer haft
genom åren.
– Utbildning har alltid legat mig varmt
om hjärtat, förklarar han.
De som har hört honom, vet att han är en
mycket skicklig föreläsare som alltid förmår
att hålla publikens intresse uppe. Christer
är helt enkelt en utmärkt lärare, men han
tror själv inte att det har så mycket med
pedagogikstudierna han ägnade sig åt som
ung att göra.
Sin doktorsavhandling lade Christer fram
vid Lunds Universitet 1992. Den hade titeln
Gastric stump carcinoma – A clinical study on
carcinoma in the gastric remnant after surgery
for benign gastroduodenal disease.
I september 1996 blev Christer docent i
kirurgi vid Medicinska fakulteten vid Lunds
Universitet.
Sedan dess har han också varit ordförande
för två SBU-utredningar.
– Den första var om dyspepsi och reflux
och kom 2007. Den hette ”Ont i magen”.
Året därefter tillträdde jag som ordförande
för nästa som kom 2011 och som hade titeln
”Blödande ulcus”.

År 2002 slutade Christer som verksamhetschef, och sedan dess är han vanlig överläkare
på kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund.
– Sedan några år arbetar jag också med en
privat verksamhet vid Gastro Center Skåne,
parallellt med min ordinarie verksamhet. Vi
genomför mag-/tarmutredningar och utför
bråck- och gallstenskirurgi. Nu har vi även
utökat med urologi.
När han inte befinner sig på någon av
dessa arbetsplatser, är Christer gärna ute i
skogen.
– Jag är en hängiven jägare – av hjort,
fågel och klövvilt, berättar han när vi frågar
honom efter andra intressen.
– Dessutom tycker jag om att spela golf.
Det gör jag när det inte är jaktsäsong, avslutar Christer Staël von Holstein innan han
beger sig in i myllret på Kirurgveckan igen.
Per Lundblad
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”Snackisar” och utvecklingslinjer
inom kolorektal cancer
Koloncancer
Bakgrund

Cancer i tjocktarmen drabbar årligen mer
än 4 000 svenskar och är en av våra vanligaste cancersjukdomar (1). Tumören utvecklas vanligen från en polyp med 5 års latens
(2). Den vanligaste polypen är adenomatös
men på senare år har en annan polyptyp
uppmärksammats – den sågtandade polypen eller ”serrated adenoma” som är en variant av hyperplastisk polyp (3). En cancer
kan också utvecklas utan föregående polyp
– en s.k. ”de novo” cancer (2).
De klassiska lokalisationerna är högerkolon där anemi är det dominerande symtomet eller sigmoideum där debutsymtomet
ofta är blod i avföringen eller rubbning i
konsistens och avföringsmönster. Ungefär
25% opereras akut med ileus eller perforation. Diagnostiken baseras på koloskopi
eller radiologi där CT kolon på många kliniker har ersatt kolonröntgen. PAD-mässigt
rör det sig nästan alltid om adenocarcinom
och genombrott av muskularis mucosalagret
är distinktion mellan grav dysplasi och invasiv cancer. Upp till cirka 20% är mucinösa
vilket i vissa studier inneburit en försämrad prognos (4). Sambandet mellan IBD
och kolorektal cancer är känt sedan länge
och den kumulativa incidensen av tumörutveckling är cirka 4% (5), detta medför
behov av surveillance med koloskopi med
1–2 års intervall. Kolorektal cancer anses
ha en hereditär bakgrund i cirka 5–10%,
där hereditary non polyposis colon cancer
(Lynch syndrome, HNPCC), och familjär
adenomatös polyposis (FAP) är de mest
kända (6).
Utveckling av diagnostik

Den endoskopiska bedömningen kan idag
förstärkas med kromoendoskopi eller narrow
band imaging (7). Avvikelser i slemhinnan kan ses vilket kan hjälpa till att styra
omfattningen av endoskopisk behandling
(se nedan). Vid planläggning av kombinerad
endoskopisk och laparoskopisk behandling
kan relevant tarmavsnitt tatueras för att
underlätta identifikation vid laparoskopi (8).
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Kravet på förbättrad preoperativ stadieindelning har stimulerat utveckling inom den
radiologiska metodiken och idag eftersträvas en fullständig TNM-klassifikation (9).
T- och N-stadiet kartläggs med CT eller
MRT och ibland endoskopiskt ultraljud.
M-stadiet utvärderas med CT av buk och
thorax. PET används selektivt, t.ex. om
CT inte kan differentiera mellan fibros
och tumör. Idag finns ambitionen att alla
patienter med nydiagnosticerad koloncancer ska bedömas och diskuteras på multidisciplinär konferens vilket länge varit fallet
för rektalcancer. Tidslatensen mellan polyp
och invasiv cancer, möjligheten att slynga
polyper och en tydlig korrelation mellan
tumörstadium och prognos har medfört
att screening ansetts lämplig för att minska
dödligheten i koloncancer. Studier talar för
att dödligheten också kan nedbringas (10).
Screeningprogram finns därför idag i många
EU-länder och har också startat i många
svenska landsting. Flera modeller finns för
screening; koloskopi direkt för den aktuella
åldersgruppen; alternativt sigmoideoskopi
direkt; eller prescreening med analys av
blod i faces som första steg och om detta är
positivt kallas man för endoskopisk undersökning.
Trender i behandling

En liten cancer i en polyp kan ibland
behandlas enbart med slyngning via koloskop. Förutsättningen är att cancercellerna
inte har penetrerat ned mot stjälkens bas
och att det inte rör sig om en lågt differentierad cancer eller lymfovaskulär invasion.
Om någon av dessa faktorer finns rekommenderas konventionell kolonresektion
eftersom risken för lymfkörtelspridning
anses vara för stor för bara polypektomi (11).
I praktiken görs ett antal standardiserade
ingrepp; högersidig hemikolektomi vid
tumörer i högerkolon; vänstersidig hemikolektomi vid tumörer i kolon descendens
eller vänster flexur: sigmoideumresektion
vid sigmoidala cancrar; och hög främre
resektion vid distala sigmoideumtumörer. Transversumresektioner har i mångt
och mycket ersatts av utvidgad höger eller

Figur 1. Kraftigt distenderad och cyanotisk
högerkolon orsakad av strikturerande tumör
i sigmoideum.

vänstersidig hemikolektomi, beroende på
lokalisation i transversum. Akut utförs
ofta samma operationer men här är subtotal kolektomi ett alternativ om tumören
sitter i vänsterkolon (Figur 1–2). Om inte
tarmväggen är sprickfärdig på grund av ett
ileustillstånd är vänstersidig resektion ett
alternativ, eventuellt kombinerat med lavage
av tarmen (12).
Ytterligare ett alternativ är en självexpanderande stent som läggs via koloskopi
i genomlysning. Metoden har använts dels
som inledande behandling följt några veckor
senare av elektiv resektion av tumören, s.k.
”bridge to surgery” (13); dels som palliation vid metastaserande sjukdom. Många
känner tveksamhet till stent för ”kurativa”
patienter då det finns rapporter om perforationer i 10–15% (14) och man är rädd
för en peritoneal utsådd av tumörceller.
Stentbehandling är dock allmänt accepterad
när man har en metastaserande sjukdom.
Koloncancer var länge en operation som
utfördes av kirurger under utbildning eller
kirurger med begränsad vana av ingreppet.
Ökande kvalitetskrav har dock medfört att
behandlingen har centraliserats och idag
utförs operationerna på överläkarnivå och
oftast med akrediterad kolorektalkirurg närvarande och som ansvarig. I många länder
utförs uppemot 20–30% av all kolorektal
kirurgi laparoskopiskt, i Sverige uppskattningsvis cirka 5–10%.
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visat att detta inte minskar komplikationsriskerna (24, 25) och de flesta centra använder idag inte tarmrengörning rutinmässigt.
En individualiserad bedömning måste dock
göras och undantag är t.ex. om man behöver
palpera polyper peroperativt.
Uppföljning och prognos

Figur 2. Liten strikturerande cancer i sigmoideum.

Publicerade data talar för att det onkologiska resultatet är likvärdigt, men det
postoperativa förloppet är snabbare och det
kirurgiska traumat mindre (15). En trend
delvis i motsatt riktning är att utföra operationerna superradikalt medtagande en ökad
mängd perikoliskt fett och lymfkörtlar.
Denna utveckling har drivits i Tyskland där
Erlangen har rapporterat utmärkta resultat avseende sjukdomsfri överlevnad efter
högersidig hemikolektomi medtagande fett
och lymfkörtlar kring pancreashuvudet och
central kärlligatur (16). Allt större vikt har
också lagts vid att bevara mesokolon intakt
i analogi med total mesorektal excision vid
rektalcancer (17). En viktig princip är också
lokal radikalitet och strävan efter marginaler
runt tumören vilket t ex innebär att intilliggande organ som är adherenta mot tumören
recesseras ”en bloc”.
Viktiga aspekter för läkningen är att kärlförsörjningen är god så att båda tarmändarna
är väl perfunderade och att anastomosen
inte har stramning. Anastomosen kan göras
manuellt med enradig fortlöpande seromuskulär teknik eller med flera applikationer av
en linjär stapler, s.k. funktionell ända-ända
anastomos. Publicerade studier har inte
kunnat påvisa någon säker skillnad mellan
staplad och handsydd anastomos men data
är svårtolkade pga. olika inklusionskriterier
och selektionsmekanismer (18, 19).
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Den preoperativa bedömningen vid MTDkonferensen utmynnar i en individualisering
av behandlingen och att lokalt avancerade
tumörer ibland behandlas preoperativt med
cytostatika (20). Postoperativt sker en ny diskussion vid MTD-konferens med jämförelse
av PAD med preoperativ stadieindelning. Viktiga faktorer inom det postoperativt PAD är
lokal radikalitet, dvs. närhet av tumörväxten
till resektionsränderna och lymfkörtelstatus,
där man eftersträvar minst 20 lymfkörtlar.
Kvoten mellan involverade körtlar och totalt
antal körtlar har visat sig vara en viktig prognostisk markör (21). Patienter med körtelpositiva tumörer eller akutopererade erbjuds ofta
adjuvant cellgiftsbehandling vilket minskar
recidivrisken.
Vårdtider efter både kolon- och rektalcanceroperationer har kraftigt kunnat nedbringas
från tidigare 7–14 dagar till 3–7 dagar med
de ”enhanced recovery after surgery” (ERAS)
protokoll som utvecklats de senaste 10 åren
(22). Perioperativ vätske- och morfinrestriktion, snabb mobilisering och tidig resitution
av peroral försörjning är centrala komponenter. Trots att kraftigt förkortande vårdtider
redovisats i flera publikationer visar data från
koloncancerregistret i Uppsala/Örebroregionen att vårdtiderna endast sjunkit marginellt
den senaste 10 åren (23). Rengörning och
tömning av kolon utfördes tidigare rutinmässigt vid kolonresektioner men flera studier har

Den relativa 5-årsöverlevnaden är cirka 60%
och det faktum att rektalcancer ”kommit
ikapp” koloncancer prognosmässigt (26) är
ett av skälen att arbete pågår för att förbättra
preoperativ stadieindelning, kirurgisk teknik
och öka andelen patienter som bedöms på
MTD-konferens. För fyra år sedan startade
koloncancerregistret som möjliggör studier
av alla variabler som registreras.
Någon typ av uppföljning årligen med klinisk bedömning, provtagning med S-CEA
och varierad användning av CT buk, thorax
alternativt ultraljud lever och lungröntgen har
varit klinisk rutin (27). I en studie med nyligen avslutad inklusion har ännu mer intensiv
uppföljning jämförts med standarduppföljning enligt ovan. Koloskopi rekommenderas
var 5:e år. Recidiv i lever eller lunga behandlas aggressivt med lever- eller lungresektion
ibland efter neoadjuvant cytostatikabehandling (28, 29). Omfattningen av metastaseringen i levern som medger leverresektion har
ökat över tid liksom den möjlighet till down
staging som modern cytostatikabehandling
medför. Kombinationer av 5-flurouracil,
oxaliplatin och i vissa fall bevuzimab kan ge
remarkabla resultat (30). Det är därför av stor
vikt att alla fall – även till synes inoperabla
– dras på MTD-konferens. Det har diskuterats huruvida levermetastaser kan opereras
samtidigt med primärtumören, och flera
studier talar för att så är fallet (31,32), men
en individuell bedömning bör göras även
omfattande tumör- och metastaslokalisation. Ett begränsat antal metastaser i lever
eller lunga där man pga. komorbiditet vill
undvika omfattande kirurgi kan behandlas i
tumöreradikerande syfte med rediofrekvensbehandling (33) eller riktad strålbehandling
(34). Multipla bilobära lever eller lungmetastaser behandlas med palliativ cytostatika
vilket förlänger överlevnaden med cirka ett
år (35). Peritoneal carcinos var tidigare ej
möjligt att operera men behandlas idag ofta
med peritonektomi och hyperterm intraoperativ cytostatika enligt Sugarbakermetodiken
(36). Även här har indikationerna vidgats och
begränsad tumör i lever och peritoneala recidiv efter tidigare peritonektomi är inte en
absolut kontraindikation (37, 38).
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Rektalcancer
Bakgrund

Historiskt användes ofta rektumamputation
även vid tumörer i övre delen av rektum.
Operationen gjordes ofta med trubbig dissektion och begränsad visualisering. Risken
för lokalt recidiv var stor – uppemot var
tredje patient med rektalcancer drabbades
av detta med stor morbiditet som följd (39,
40). Främre resektion användes vid rektosigmoidala eller distala sigmoideumtumörer
där man kom åt att sy en anastomos för
hand. Begreppet främre resektion kommer
sig av att det även användes en ”posterior
resection” där man opererade från dorsalsidan , extirperade coxys och delade levatorer, rektum kunde sedan recesseras och en
anastomos sys för hand (41). Introduktion
av staplingmetodik i slutet av 1980-talet
medförde att höga och medelhöga rektala
tumörer kunde behandlas med sfinkterbevarande kirurgi (42).
Preoperativ diagnostik

Man eftersträvar alltid en stadieindelning
enligt TNM-systemet där T-stadiet utvärderas med magnetröntgen eller endorektalt
ultraljud (43). Polypösa tumörer som kan
vara aktuella för lokal excision undersöks
med endorektalt ultraljud som anses vara
den bästa metoden för att bedöma djupväxt
i tarmväggen (44). Lymfkörtelengemang
studeras med magnetröntgen där en storlek
överstigande 10 mm eller oregelbunden yta
eller signalintensitet är kriterier på malign
körtel (45). Magnetröntgen visar också
tumörens närhet till resektionsränderna och
är den bästa ”kartan” för kirurgen inför det
planerade ingreppet. M-stadiet utvärderas
med samma metoder som vid koloncancer
(se ovan). Rektalcancer har sedan cirka 10
år alltid bedömts och diskuterats vid MTDkonferens.
Behandling

Små mobila tumörer där endorektalt ultraljud och magnetröntgen entydigt visar
T1-tumör eller ännu ytligare tumörväxt kan
opereras med lokal excision (46). Tumören
bör recesseras med minst 10 mm marginal
och göras som en fullväggsexcision (Figur
3). Konventionell transanal excision har
mestadels ersatts med TEM – transanal
endoskopisk mikrokirurgi som också är
förstahandsmetod vid adenom som inte kan
slyngas (47). Även T2-tumörer har opererats med TEM men då oftast i kombina-
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Figur 3. Lokalt resecerad rektalcancer med
omgivande 10 mm marginal av makroskopiskt
normal termvägg.

tion med neoadjuvant behandling. Dessa
studier har dock varit små med otillräcklig
power, men man har inte sett några tecken
till sämre resultat jämfört med konventionell resektion (48, 49). De senaste åren
har flera modifikationer av TEM-tekniken
introducerats, baserade på laparoskopiska
instrument transanalt via en portmekanism
i anus (50, 51). Fördelen är att man får en
brantare vinkel mot dissektionsytan och att
man når längre distalt.
Ytterligare alternativ är endoskopisk
mucosaresektion (EMR) och endoskopisk
mucosal dissektion (EMD) som båda är tekniker för avlägsnande av adenom i rektum
och kolon (52). Vid EMR används en slynga
och adenomet tas med en applikation eller
med peace meal-teknik efter submukös
elevering med NaCl eller hyaluronsyra.
Vid EMD används också elevering men
dissektionen sker med en liten diatermikniv.
För patienter som bedöms lämpliga för
abdominell kirurgi har den preoperativa
stadieindelningen inriktats på att dela upp
tumörerna i grupper för att ge olika typer av
neoadjuvant behandling. Dessa grupper har
döpts efter en Clint Eastwood film: good,
bad, and ugly (53,54). Good-gruppen, dvs.
snälla tumörer kan opereras utan föregående tilläggsbehandling. Bad-tumörer har
behandlats med preoperativ strålbehandling
oftast med 25 Gy under 5 konsekutiva dagar
och operation veckan efter. Ugly-tumörer
har behandlats med preoperativ radiokemoterapi med kirurgi efter 8 veckor. Ett
intressant alternativ till radiokemoterapi är
en veckas strålning med 25 Gy och sedan
cirka 8 veckors väntan och därefter kirurgi,
vilket ger en down staging-effekt men med
mindre toxicitet (55).
Operationsmetodiken har genomgått
stora förändringar. Den blinda och trubbiga

dissektionen har helt ersatts av exakt dissektion i embryonala plan utefter den mesorektala fascian medtagande hela mesorektum
ända ned till bäckenbotten med tillhörande
lymfkörtlar – total mesorektal excision eller
TME (56). Undantag är höga tumörer där
tarm och mesorektum delas minst 5 cm
nedom tumören men med intakt fascia
inom det recesserade området (57). Anastomosen görs med staplingmetodik, där
framtagande av kompressionsanastomoser
är en ny intressant utveckling (58). I syfte att
förbättra reservoirfunktionen görs rutinmässigt en kolonreservoir eller en ända till sida
anastomos vid låg anastomos (59) men en
ända-ända vid hög anastomos, där ju rektum
med sin reservoirfunktion finns kvar.
Även tekniken vid rektumamputation
har genomgått förändringar; vid konventionell teknik med patienten i benstöd och
ryggläge erhölls ofta en midja i nivå med
levatormuskulaturen. Om man istället delar
levatorerna perifert erhålls ett cylindriskt
preparat (60). Många anser att denna metod
bäst praktiseras med patienten i bukläge
(jack knife-position) och patienten vänds
då efter den abdominella fasen. En nackdel med denna metod är att det uppstår en
stor defekt i perineum eftersom levatorerna
recesseras. Defekten kan förslutas med en
stjälkad lambå – antingen en rectus abdominis transposition (RAM lambå) eller en
gluteus maximuslambå (61). Ett enklare
alternativ är förslutning med ett biologiskt
graft (61). Anastomosläckage har länge varit
ett stort problem inom rektalcancerkirurgin
med frekvenssiffror i vissa regioner uppemot 10–15% (62) . Den svenska randomiserade RECTODES (REctal Cancer Trial
On DEfunctioning Stoma)-studien visade
en minskad risk för läckage och färre akuta
reoperationer i den gruppen som fick en
avlastande stomi (63) och efter dessa fynd
har användning av avlastande loopileostomi
vid främre resektion ökat. Ett annat problem
efter främre resektion är det ”syndrom” med
funktionsstörning som ofta uppstår postoperativt som kännetecknas av en kombination
av inkontinens och tömningsproblematik
(64). En tröst är att problemens intensitet
ofta avtar under en 1–2-årsperiod. Ett annat
gissel vid rektalcancerkirurgi är risken för
nervskador med åtföljande störningar i urogenitalfunktionerna (65).
Både främre resektion och rektumamputation kan utföras laparoskopiskt utan
sämre onkologiskt resultat (66). Robotkirurgi har använts framgångsrikt vid resek-
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tion av rektalcancer, och fördelen har ansetts
vara bättre visualisering och mer exakt dissektion vilket förhoppningsvis leder till
mindre risk för nervskador (67).
Ett nytt intressant fenomen är komplett
remission efter preoperativ radiokemoterapi
vilket innebär att all tumör försvinner och
ersätts av fibros. Om detta leder till permanent bot är dock mer osäkert. En grupp
från Sao Paulo i Brasilien har rapporterat
20–30% komplett remission efter radiokemoterapi och genom noggrann uppföljning kan återfall diagnosticeras tidigt och
erbjudas ”salvage surgery” (68). Detta koncept har ökat i användning och medför nya
problemställningar och svåra avvägningar
om man vågar lita på tumörregressen men
också stor patientnytta där ett omfattande
kirurgisk trauma kan undvikas.
Vad gäller bedömning av postoperativt
PAD har fokus alltmer lagts på den circumferentiella resektionsranden – CRM – och
om tumörväxten når densamma är risken
för recidiv kraftigt förhöjd (69).
Trots bristen på evidens för fördel med
tarmrengöring vid kolonresektioner används
oftast någon form av tarmrengöring vid
rektumresektion pga. tekniska faktorer då
fekalier försvårar anastomosering i bäckenet.
Principerna för uppföljning är ungefär
desamma som för koloncancer med undantag av att anastmosområdet monitoreras
särskilt för tidig upptäckt av lokalt recidiv.
Detta gäller särskilt efter lokal excision där
intensiv uppföljning tidigt kan upptäcka
recidiv som kan bli föremål för ”salvage
surgery” med goda utsikter för kurativt
syftande kirurgi (70).
Prognos

Den relativa 5-årsöverlevnaden är nu cirka
60% och prognosen har kraftigt förbättrats
den senaste 15-årsperioden (71). Detta har
skett parallellt med att incidensen lokala
recidiv minskat från de förfärande 25%
under 70- och 80-talet till cirka 5–10% idag
(72). Svenska rektalcancerregistret startade
för 15 år sedan och har möjliggjort studier
av prognostiska faktorer. Nyckelfaktorer för
de förbättrade resultaten vid rektalcancer
kan förmodas bero både på utveckling av
den kirurgiska metodiken och individualiserad tilläggsbehandling baserad på en
förfinad preoperativ stadieindelning. Via
SKL:s öppna jämförelser kan man ta del
av de olika landstingens resultat avseende
5-årsöverlevnad och andra intressanta nyckeltal inom sjukvården (73).
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Bakgrund

Kolorektal cancer (CRC) drabbar ca 6000
individer/år i Sverige. Mortaliteten är nästan
50% totalt sett, men beror mycket på vilket
stadium patienten har när tumören upptäcks. Stadieindelningen baseras på TNMklassifikationen, där lymfkörtelmetastaser
finns i stadium III men inte i stadium II.
5-årsöverlevnad för patienter med stadium
II brukar anges till ca 75% och för stadium
III ca 40%. De flesta patienter med stadium
III erbjuds adjuvant cytostatikabehandling.
Även om den mikroskopiska bedömningen
utvecklats betydligt, går det inte med dagens
metoder att säkert identifiera de patienter
i stadium II med sämst prognos, dvs. en
prognos lika dålig som den generella i stadium III, som därmed sannolikt skulle ha
nytta av adjuvant behandling.
Tumörbiologin är komplex, men man
vet att förluster av tumörsuppressorgeners
uttryck samt ökat uttryck av olika onkogener successivt leder till cancerutveckling.
Många olika mekanismer i neoplasier ger
minskat eller ökat genuttryck: förlust av
kromosomdelar, metylering av gener och
punktmutationer. Dessutom påverkar mikroRNA genuttrycket posttranskriptionellt
genom att binda till mRNA (messengerRNA). Man har ännu inte kunnat fastställa
vilka typer av genetiska förändringar som
har störst betydelse för den enskilda patienten med CRC .
Denna avhandling baseras på fyra arbeten där målsättningen var att identifiera
genetiska förändringar i CRC-tumörer,
som skulle kunna användas för en säkrare
och mer individuell prognosticering, och
därmed behandling, av CRC.
Arbete 1

Vid alla genetiska undersökningar som
baseras på biopsier är det viktigt att materialet är representativt. Tumörmorfologin är
heterogen och olika genetiska förändringar
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kan slumpartat påverkas av hur och var
biopsierna tas.
I denna första studie ville vi undersöka
hur vanligt förekommande vissa speciellt
intressanta genetiska förändringar är i en
tumör och om tumören var tillräckligt
homogen för att ett fåtal biopsier ska ge en
rättvisande bild. Vanligen tas 1–3 biopsier i
kliniska studier.
Tumörer från 17 konsekutiva patienter
med CRC studerades. Alla tumörer delades
upp i ca 3 mm stora ”kuber” och analyserades var för sig. PCR-baserade tekniker
användes och vi undersökte förekomsten av
loss of heterozygosity (LOH) på kromosom
5q, 17p och 18q, microsatellit instabilitet
(MI), punktmutation på K-ras oncogenen,
samt om det förelåg metylering av generna
p16 och MGMT. Alla dessa genetiska förändringar har tidigare visats förekomma i
CRC och bedömts vara viktiga för tumörprogression och prognos.
Patient #

Resultatet visade att LOH och MI existerade i alla 17 tumörer men i starkt varierande
grad. Även metylering av p16 och MGMT
kunde detekteras i nästan alla tumörer och
även här i varierande grad.
K-rasmutationer distribuerades på ett
annat sätt, i de fall där mutationen detekterades fann man den i alla bitar eller så
fanns mutationen inte alls (fig 1).
Resultatet ger stöd åt att en eller ett fåtal
biopsier ger en sann bild av förekomsten av
eventuell K-rasmutation i en enskild tumör.
Detta talar för att mutationen uppkommer
relativt tidigt i förloppet och sedan bibehålls
i de fall den förkommer. Det är viktigt att
veta att vi kan lita på biopsierna, då man
har visat att onkologisk behandling med
anti-EGFR-preparat (t.ex. Erbitux) endast
har effekt om patienten har normal, ickemuterad K-ras-gen. Studien visar att prognostiska studier avseende framför allt LOH,
men även metylering av p16 och MGMT-

K-ras/total

Metylerad p16/total

Metylerad MGMT/total

1

0/25

11/25

25/25

2

23/23

25/25

0/25

3

0/27

15/19

18/20

4

0/20

16/20

16/20

5

1/20

9/20

5/20

6

0/33

12/19

1/19

7

0/22

21/21

3/21

8

15/17

18/19

13/18

9

0/23

19/19

17/19

10

17/17

19/19

5/19

11

0/27

4/20

19/20

12

17/18

17/17

12/13

13

26/26

1/19

0/19

14
15

0/20
0/30

19/20
0/20

18/20
19/20

16

19/19

8/20

0/20

17

20/20

9/20

17/20

Figur 1. Andel biopsier positiva för K-rasmutation, p16-metylering resp MGMT-metylering.
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genen, sannolikt har begränsat värde,
eftersom de förekommer i stort sett i alla
tumörer men ytterst heterogent och i starkt
varierande täthet utefter tumörmassan.
Arbete 2

I samband med CRC-kirurgi är lymfkörtelundersökningen viktig. I stadium II, dvs.
hos patienter med samtliga lymfkörtlar
mikroskopiskt fria, är 5-årsmortaliteten
25%. I denna studie ville vi se om vi kunde
detektera K-ras-mutationer i mikroskopiskt
sett ”friska” lymfkörtlar och på så vis påvisa
ett samband mellan molekylärbiologiskt
påvisad mikrometastasering och försämrad
prognos.
99 konsekutiva patienter med CRC stadium II inkluderades i studien. Paraffinerade
preparat undersöktes åter mikroskopiskt,
och med ledning av mikroskopin preparerades vävnad fram för analys. K-rasmutationer
detekterades med hjälp av PCR och TGGE
(temperature gradient gel electrophoresis).
Trots tillgång till flera hundra patienter i
inledningsskedet visade det sig att endast 99
kunde analyseras adekvat (frånvaro av relevanta lymfkörtelpreparat, pH instabilitet
etc.), varför materialet i studien kom att bli
relativt litet. Efter genomgång av litteraturdata med specifik frågeställning kring K-raspositivitet i lymfkörtlar vid CRC utfördes
en metaanalys.
K-rasmutation kunde ses i 34% av tumörerna (34 patienter). 10 av dessa tumörpositiva patienter hade även K-rasmutationen
i lymfkörtlarna och av de patienterna återföll 7 st (70%) i sjukdomen. Av de 24 med
mutation i tumören som inte hade positiva
lymfkörtlar återföll 8 st (33%) (fig 2). Skillnaden var dock inte signifikant (p=0,07).
En metaanalys av våra resultat tillsammans
med tidigare arbeten visade att riskökningen
var 2,5 gånger för återfall i sjukdomen om
lymfkörtlar var K-raspositiva (fig 3).
% Recidiv

Figur 2. Recidivrisk i förhållande till K-ras.
Stapel 1: Tumör neg+ lgl neg. Stapel 2: Tumör
pos+ lgl neg. Stapel 3: Tumör pos+ lgl pos.
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Figur 3. Tree plot för metaanalysen av K-raspositiva/negativa lymfkörtlar och risken för återfall.

Figur 4. Kaplan-Meierkurva för hög (röd)
respektive låg (blå) miR-133b-nivå.

Figur 5. Kaplan-Meier kurva för hög (röd)
respektive låg (blå) miR-185 nivå.

Arbete 3

MikroRNA är en kort, icke kodande RNAsekvens som påverkar genexpressionen
genom att klyva eller hämma translationen
av mRNA. De senaste åren har man visat
att nivåerna av olika mikroRNA i tumörvävnad är förändrade jämfört med i normal
vävnad. Vi ville undersöka förekomsten och
nivåerna av olika mikroRNA i tumörvävnad
och sedan försöka korrelera det till prognos.
55 patienter med CRC och med kända
behandlingsresultat ingick i studien. 5
patienter med kort överlevnad och 5 patienter med lång överlevnad valdes för en initial
mikroRNA- profilering. Av ca 700 undersökta mikroRNA använda i denna screening valdes 7 stycken intressanta mikroRNA
(miR-185, miR-615-5p, miR-133b, miR892b, miR320b, miR-663b och miR-21)
som studerades på alla 50 patienters tumörer.
Vi fann att miR-185 hade signifikant
högre nivåer och miR-133b signifikant lägre
nivåer hos de patienter som haft sämst överlevnad (fig 4, 5). Övriga undersökta mikroRNA var icke signifikant korrelerade till
prognos. MiR-185 och miR-133b är således
presumtiva tumörprognosmarkörer.
Arbete 4

MikroRNA kan förutom i vävnad även
detekteras i blod och är stabila under lång

Figur 6. Förändringen i miR-nivåer före och
efter operation, där röd markering innebär
sjunkande nivåer och grön stigande nivåer
efter operation.

tid. Vi ville se om de två mikroRNA (miR)
vi i arbete 3 kunde korrelera till prognos i
tumörvävnad, även kunde detekteras och
användas i prognostiskt syfte i blodprover.
Vi studerade även miR-21 som man i flera
studier visat vara av prognostiskt värde. Vi
ville också se om miR-nivåerna av dessa förmodat tumörberoende, potentiella serummarkörer, ändras i blodprovet före och efter
radikal kirurgi.
16 patienter med CRC och en patient
med adenom ingick i studien. Serum togs
före operation och 30 dagar efter operation.
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avhandling susanne tumlin ekelund

Inga signifikanta skillnader kunde ses i
förhållande till patienternas prognos. Nivåerna av miR-133b sjönk signifikant efter
operation, men nivåerna av miR-21 och
miR-185 visade inte entydiga skillnader (fig
6). miR-21 uppvisade en trend att stiga efter
operation, vilket kan tala för att miR-21
stiger av den inflammatoriska responsen och
läkningsförloppet efter kirurgi och därmed
stör tolkningen av denna markör i tumörprognostiska analyser.
Sammanfattning:

K-ras-mutationer är jämnt fördelade i CRCtumörer vilket talar för att om de existerar
kommer tidigt i tumörutvecklingen och att
de är lämpliga biomarkörer baserat på biopsier till skillnad från många andra genetiska
avvikelser.
LOH 5q, LOH 17p, LOH 18q, metylering

av MGMT och p16 är ojämnt distribuerade
i CRC-tumörer och därmed av begränsat
värde som prognostisk biomarkörer.
Mutationer i K-ras kan detekteras i histologiskt sett friska lymfkörtlar och indikerar då en sämre prognos. Detta skulle om
det verifieras i större material, och med fler
markörer, kunna få stor betydelse för patienter med stadium II-tumörer som idag inte
erbjuds adjuvant behandling.
Låga nivåer av miR-133b och höga nivåer
av miR-185 i CRC-tumörer är korrelerade
till kortare överlevnad.
Nivåerna av miR-21, som rapporterats
uppreglerade i tumörer, minskar inte i
serum efter radikal kirurgi, vilket troligen
speglar att nivåerna påverkas av läkningsförloppet. Data från vårt lilla material indikerar
dock att nivåerna av miR-133b sjunker efter
radikal CRC-kirurgi.

1. “Tissue sampling for mutation analysis in colorectal cancer: K-ras is homogeneously distributed throughout the tumor tissue”. S. Ekelund,
N. Papadogiannakis, H. Olivecrona, U. Lindforss. Oncology Reports, Jan 2011, p. 253-258
2. ”The prognostic significance of K-ras mutations
in regional lymph nodes after radical resection
for stage II colorectal carcinoma”. S.TumlinEkelund, N. Papadogiannakis, K.Gullberg,
L.Törkvist, G. Lindberg, A. Karkamanis, H.
Olivecrona, U. Lindforss. Manus
3. “miR-185 and miR-133b deregulation is associated with overall survival and metastasis in
colorectal cancer”. P. Akcakaya, S. Ekelund, I.
Kolosenko, S. Caramuta, D. Özata, H. Xie, U.
Lindforss, H. Olivecrona, W-O. Lui. International Journal of Oncology, Aug 2011, p. 311-318
4. “The Effect of Radical Tumor Resection on
Serum MicroRNA in Cancer Patients – a Longterm Follow-up of Patients with Colorectal Carcinoma”. S. Tumlin Ekelund, U. Lindforss, M.
Leinonen, H. Olivecrona. Manus

SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt SYGspalt
Bästa medlem!
Hoppas du har haft en skön sommar. Återkomstens tid tycker jag
som vanligt har präglats av en ambivalent känsla av entusiasm
för nya utmaningar och en viss motsträvighet att vika in shortsen
och t-shirten i garderoben.
Vad har hänt sedan sist? Jo, Socialstyrelsen har klubbat igenom
den nya specialitetsindelningen. Medicinsk gastroenterologi och
hepatologi skall bli en egen basspecialitet som har en gemensam kunskapsbas med övriga internmedicinska basspecialiteter.
Nu kvarstår arbetet med att utforma utbildningsprogrammet.
Under hösten kommer man att genomföra hearings med de
olika berörda specialitetsföreningarna för att inhämta synpunkter, initialt gällande den gemensamma kunskapsbasen. Tanken
med den är att ge ST-läkaren primärjourskompetens för medicinakuten. Vad tycker du är en rimlig tid för detta och vilka placeringar känns nödvändiga? Synpunkter mottages tacksamt och
framföres. Den nya indelningen avses träda i kraft den 1 januari
2014. Övergångsbestämmelser kommer att gälla så att de som
går i den senaste versionen av ST-utbildningen har möjlighet
att fullfölja denna.
Nyligen har vi nåtts av nyheten att IPULS skall läggas ned.
Socialdepartementet har beslutat att administrationen av SKkurser skall övertas av staten med motiveringen att IPULS inte
har deltagit i någon offentlig upphandling. Tills vidare övertas
verksamheten av Socialstyrelsen. Då uppdraget utgör IPULS
kärnverksamhet har ägarna beslutat att avveckla verksamheten
från årsskiftet. Vem som skall ta över ansvaret för certifiering
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av kurser och inspektion av utbildningar är i skrivande stund
oklart.
SYG kommer dock varken läggas ned eller göras om i några
större avseenden. Däremot vill vi gärna förbättras och fylla de
funktioner du som medlem önskar. I februari planerar vi att
genomföra en kurs i kromoendoskopi och polypdetektion,
senare i vår ger vi åter den kurs i leverpatologi som varit mycket
uppskattad tidigare. Mer information om dessa kommer!
Nu i dagarna har vi även skickat ut en enkät till dig angående
din ST-utbildning. Bakgrunden till denna enkät är att det på
Gastrodagarna framkom att möjligheten till utbildning varierar betydligt på olika orter. För att kunna påverka denna fråga
behöver vi sammanställa hur det ser ut. Oavsett om ni har ett bra
eller dåligt utbildningsklimat på din klinik ber jag dig skicka in
denna enkät så att vi får ett stort underlag. I nästa spalt hoppas
jag kunna presentera resultatet!
Vill du fördjupa dig ytterligare i den nya specialitetsindelningen
rekommenderas:
www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/
Attachments/18797/2012-7-9.pdf
Ha det gott!
Vänliga hälsningar
Adam Carstens
Ordförande, SYG
info@syg.se
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Barretts esofagus – nationellt vårdprogram
På uppdrag av SGF har en expertgrupp utarbetat ett nationellt
vårdprogram för diagnostik och handläggning av Barretts esofagus. Detta presenterades på Gastrodagarna i Malmö 2012
och är nu publicerades på hemsidan.
Vi presenterar här den sammanfattning som inleder programmet. Det fullständiga programmet med bakgrundsdokumentation och referenser hittas under fliken riktlinjer på hemsidan:
www.svenskgastroenterologi.se

Medlemmar i expertgruppen var:
• Hanns-Ulrich Marschall (Sammankallande), Medicinkliniken,
Sektionen för gastroenterologi & hepatologi,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
• Anders Edebo, Kirurgkliniken,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
• Lars Lundell, Gastrocentrum Kirugi,
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm.
• Anders Thorell, Kirurgkliniken, Ersta Sjukhus, Stockholm.

Sammanfattning utredning av Barretts esofagus
Definition och uppkomst
BE innebär att körtelomvandling har skett av det nativa flerskiktade
skivepitelet i esofagus.
Evidens 1A
BE är en komplikation till gastroesofageal refluxsjukdom.
Evidens 2A
Diagnos
Diagnosen BE baseras på endoskopisk detektion av
körtelmetaplastisk epitel proximalt om den gastroesofageala
övergången (ESEM=endoscopically suspected esophageal
metaplasia) samt histologisk påvisat intestinal metaplasi
(SIM=specialized intestinal metaplasia).
Rekommendation Grad B
Dysplasigraden skall bekräftas med second opinion.
Rekommendation Grad B
Endoskopisk klassifikation av utbredning, lesioner och
dysplastiska förändringar
Utbredning av BE ska anges enligt Pragklassifikationen som CxMx.
Rekommendation Grad A
BE lesioner ska beskrivas enligt Parisklassifikationen.
Rekommendation Grad B
För detektion av BE lesioner rekommenderas konventionell eller
elektronisk kromoendoskopi.
Evidens 3A
Prevalens och prognos
BE med SIM förekommer hos 1,5 % av befolkningen i Västeuropa.
BE är det enda kända förstadiet till adenocancer i esofagus (EAC).
Evidens 1A
Den totala årliga risken för utveckling av EAC vid BE är i
storleksordningen 0,13 %.
Evidens 1B
Den totala årliga risken för utveckling av EAC vid BE utan dysplasi
ligger vid 0,10 %.
Förekomst av låggradig dysplasi ökar den årligen risken för EAC till
0,5-1,5 %.
Evidens 1B
Risken för att utveckla HGD är ungefär dubbelt så stor som för att
utveckla EAC.
Risken för att utveckla HGD eller EAC är lägre för kortsegment BE.
Evidens 2A
Screening och surveillance
BE screening rekommenderas inte.
Rekommendation Grad B
Vid påvisande av körtelepitel ovan gastroesofageala övergången
rekommenderas förstagångsmapping med systematisk biopsitagning
enligt Seattleprotokollet.
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BE med SIM utan dysplasi kontrolleras en gång för att undvika
sampling error.
BE med LGD ingår i surveillance program med kontroll efter ett och
sedan vartannat år.
BE med HGD utan synliga lesioner kontrolleras efter tre månader.
BE med bekräftad HGD eller synliga lesioner bör bli föremål för
ablations- och/eller resektionsbehandling.
Rekommendation Grad B

Sammanfattning handläggning av Barretts esofagus
Läkemedelsbehandling
GERD symtom och esofagit behandlas med PPI.
Evidensgrad A
BE prevention med PPI rekommenderas inte.
Rekommendation Grad C
Risk för EAC vid BE minskar med NSAID som dock inte kan
rekommenderas pga. biverkningar.
Evidensgrad A, Rekommendation Grad C
Resektionsbehandling
Synliga lesioner typ 0-I – 0-IIb behandlas med endoskopisk resektion.
Evidensgrad A2
Morbiditet och mortalitet vid endoskopisk behandling är lägre än vid
konventionell kirurgi.
Evidensgrad A2
Överlevnad efter endoskopisk resektion för EAC motsvarar den hos
normalbefolkningen.
Evidensgrad A2
Ablationsbehandling
Efter radiofrekvensablation av BE med SIM, LGD och HGD regenereras
skivepitelet i esofagus.
Evidens 1A
Radiofrekvensablation rekommenderas för HGD utan fokala lesioner.
Rekommendation A
Radiofrekvensablation rekommenderas för BE efter resektion av
fokala lesioner.
Rekommendation B
Radiofrekvensablation rekommenderas ännu inte för BE med endast
SIM eller LGD utan fokala lesioner.
Rekommendation B
Behandlingsbeslut vid HDG och/eller intramucosal EAC
Definitivt terapibeslut för patienter med konstaterad HGD eller
intramucosal adenocancer i esofagus skall efter att definitivt PAD
erhållits fattas vid multidisciplinär terapikonferens, vilket även
är nationell rutin vid mer avancerad esofageal cancer enligt det
Nationella Vårdprogrammet för esofagus- och ventrikelcancer.
Rekommendation Grad B
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Barretts esofagus

Utredning och handläggning

Hos alla patienter där BE påträffas rekommenderas en så kallad förstagångsmapping.
En förutsättning för att kunna bedöma BE
är att kunna identifiera de anatomiska landmärkena i området, först och främst den
gastroesofageala övergången. De gastriska
slemhinnevecken finns bara i ventrikeln
och dess övre begränsning utgör alltså övergången till esofagus. Vid bedömningen bör
endoskopisten undvika att insufflera allt för
mycket luft i ventrikeln då detta gör det
svårare att identifiera slemhinnevecken. Vid
BE bör endoskopisten också alltid ha som
vana att ange avståndet från gastroesofagela
övergången till tandraden i journalen. Körtelepitel ovanför gastoesofagela övergången
bör mätas och klassas enligt Pragklassifikationen (se figur 1) vilket innebär att längden
på körtelepitelets cirkumferentiella utbred-
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det ett flertal tekniska hjälpmedel för att
underlätta diagnostiken vid BE. NarrowBand-Imaging (NBI) är en vanligt förekommande teknik som filtrerar bort alla ljusets
våglängder utom blått (440–460nm) och
grönt (540–560nm). På så sätt framträder
slemhinnekärl och strukturer tydligare.
Metoden har visat sig ha en hög sensitivitet för HGD men låg specificitet för SIM
[7]. Att spraya vanlig ättiksyra över slemhinnan kan också underlätta bedömningen av
BE-slemhinnan [8]. Det bör dock påpekas
att eftersom slemhinneförändringar ofta är
diskreta och lätta att missa så kan ännu inte
förbättrad teknik helt ersätta de klassiska
kvadrantbiopsierna.
Surveillance

Eftersom det är känt att BE är ett förstadium till adencocarcinom i esofagus har
surveillance traditionellt rekommenderats,
initialt för att kunna upptäcka och operera
cancer i tid. Värdet av surveillance har dock
ifrågasatts. Det är relativt få fall av esofa-

0-Ip = Prominent, skaftad

0-Is = Prominent, bredbasig

0-IIb = Flack

0-IIc = Flack, nedsänkt

M=maximal (cm)

Diagnostik

ning från gastroesofageala övergången anges
som C i cm och körtelsepitelets maximala
utbredning anges som M [4]. En C2M5
Barretts esofagus har alltså en 2 cm lång
cirkumferentiell utbredning och tunga med
körtelepitel som går upp 5 cm från gastroesofageala övergåengen. Synliga lesioner i
slemhinnan bör anges enligt Parisklassifikationen (se figur 2).
Det är egentligen självklart, men det kan
inte nog betonas, att undersökningen ska
vara noggrann. En amerikansk studie har
visat att de som undersöker Barrett slemhinnan mer än en minut per cm Barrett
ser fler lesioner och har större chans att
upptäcka höggradig dysplasi (HGD) och
tidig cancer än de som undersöker slemhinnan kortare tid [5]. Biopsier bör först
tas från synliga lesioner och sedan enligt
Seattleprotokollet [6], dvs. kvadrantbiopsier med ”jumbotång” och sugteknik med
början från gastroesofageala övergången och
sedan varannan cm i hela Barrettsegmentet samt 3 cm proximalt om Z-linjen. Om
HGD tidigare har påträffats bör biposierna
tas centimetervis. Biopsierna läggs i separata rör. Hos tidigare abladerade patienter
är det viktigt att biopsierna tas enligt den
ursprungliga BE-utbredningen vilket vi
återkommer till lite längre fram. Eventuell esofagit bör behandlas med PPI innan
mapping av BE sker, annars finns det risk
för att både endoskopistens och patologens
bedömningar försvåras. Endoskopisten bör
vara frikostig med att ta bilder. Detta underlättar avsevärt framtida bedömningar.
Utöver zoom-funktion och bättre bildupplösning (high-defintion, HD) så finns

C=cirkumferent (cm)

B

arretts esofagus (BE) är ett tillstånd
där det flerskiktade skivepitelet i
esofagus ersätts med körtelepitel på
grund av gastroesofageal reflux. Att slemhinnan i esofagus omvandlas till körtelepitel är mycket vanligt. Drygt 10% av den
svenska befolkningen har synligt körtelepitel i esofagus [1]. Enligt den definition som
används i Sverige och större delen av världen
så krävs dock även att intestinal metaplasi
(SIM) påträffas vid biopsitagning för att vi
ska få kalla det BE. Förekomst av SIM i esofagus är också vanligt. BE har påträffats hos
1,6% av den svenska befolkningen [1], och
BE är således något som varje endoskopist
måste kunna handlägga.
Det finns en förhöjd risk för patienter
med BE att utveckla esofaguscancer (adenocarcinom) men risken är sannolikt inte
lika hög som den tidigare beskrivits i litteraturen. I en dansk studie med 11 028
patienter som publicerades 2011 befanns
den årliga risken att utveckla adencarcinom i esofagus (EAC) endast vara 0,12%
[2]. En studie från Nordirland som också
publicerades 2011 visade ungefär samma risk
(0,13%) [3]. Om det föreligger låggradig
dysplasi (LGD) befanns dock risken vara
högre (0,51% i den danska studien och 1,4%
i den nordirländska studien).

Figur 1. Pragklassifikationen.

0-IIa = Flack, upphöjd

0-III = Urholkad (ulcererad)

Figur 2. Parisklassifikationen.

27

barretts esofagus

Bild 3. Barretts esofagus med synlig lesion där
PAD visar höggradig dysplasi.

guscancer som upptäcks inom ramen för
surveillanceprogrammen och det finns inga
studier som visar att surveillance ökar överlevnaden. De nya studier som nu visat att
risken att utveckla EAC sannolikt är mycket
lägre än vad som tidigare antagits, minskar
också behovet av surveillance. Å andra sidan
har de fall som upptäcks genom surveillance en betydligt bättre prognos. Numera
finns även olika endoskopiska metoder att
behandla BE och tidig cancer.
SIM

Om dysplasi inte kan påvisas vid någon
av undersökningarna så rekommenderas
enligt vårdprogrammet ytterligare en mapping efter ett år för att minska risken för
sampling error samt förbiseende av prevalent cancer. Om dysplasi inte kan påvisas
vid någon av dessa undersökningar behöver
inte patienten följas ytterligare med avseende på BE.
LGD

Handläggningen av LGD är mer omdiskuterad än handläggningen av SIM och HGD.
En av anledningarna till detta är att det är
att den histologiska diagnosen är svår att
ställa. Förekomsten av LGD i BE skiljer sig
avsevärt i litteraturen, från 1% till nästan
70%, vilket förstås inte går att förklara med
regionala skillnader [9]. Det finns således en
betydande överdiagnostik vilket återspeglas
av att centra med låg andel LGD har en
större risk för progression till högre stadier
än centra med hög andel LGD. I en nederländsk studie kunde hela 85% av preparaten
med LGD nedgraderas till non-dysplastisk
BE (NDBE) vid eftergranskning [10]. Internationellt sett väljer en del centra att abladera LGD. Eftersom risken för att utveckla
EAC alltjämt är relativt låg så förespråkar
de flesta dock fortsatt surveillance. Abla-
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Bild 4. Samma bild med Narrow Band Imaging
(NBI) gör att lesionen framträder tydligare.

tion bör dock övervägas hos riskpatienter.
En anledning till detta är att det förefaller
vara lättare att eradikera LGD än HGD och
faktiskt även SIM. Studier har visat att upp
mot 90,5–100% av LGD i BE-slemhinnan
kan eradikeras med radiofrekvensablation
(RFA) [11, 12]. Faktorer som ökar risken
för LGD att progrediera till högre stadier
är långa BE-segment och känd BE sedan
många år (> 10 år) [13]. I dessa tider när
kostnader blivit en allt mer central fråga
finns det även de som argumenterar för att
RFA av LGD skulle vara mer kostnadseffektivt än bara surveillance [14] (eventuell
RFA av SIM befanns i övrigt inte vara kostnadseffektiv). Just nu pågår två europeiska
multicenterstudier där patienter med BE
randomiseras mellan radiofrekvensablation
(RFA) och surveillance, så förhoppningsvis
får vi mer vägledning inom några år.
Vårdprogrammet rekommenderar att
gastroskopi med biopsier upprepas efter ett
år och sedan fram till dess att LGD eventuellt inte kan påvisas vid två på varandra
upprepade undersökningar.
HGD utan synlig lesion

När HGD utan synlig lesion påträffas ska
alltid preparatet eftergranskas av expertpatolog. Vårdprogrammet rekommenderar att
patienten behandlas med högdos PPI och
sedan att förnyad gastroskopi med biopsier
görs efter 3 månader. Om fynd av HGD
bekräftas bör patienten remitteras till specialistcentrum för ställningstagande till RFA
och/eller endoskopisk resektion.
BE med synliga lesioner

Synliga lesioner inom BE-slemhinnan ska
alltid betraktas som HGD eller tidig EAC.
Vårdprogrammet rekommenderar att patienten remitteras direkt till specialistcentrum
för endoskopisk resektion både i diagnos-

Bild 5. Halo 360 ballongkateter för
cirkumferentiell radiofrekvensablation
(RFA) av esofagusslemhinnan.

tiskt och terapeutiskt syfte. Uppgifter enligt
Prag- och Parisklassifikationen bör anges i
remissen.
Endoskopisk behandling

Dysplasi och tidig EAC kan behandlas med
antingen med endoskopisk resektion, ablation eller en kombination av båda metoderna.
Endoskopisk resektion

Vid endoskopisk resektion avlägsnas en bit
av mukosan och submukosan vilket har den
stora fördelen att preparatet kan skickas till
PAD. De vanligaste resektionsmetoderna
brukar kallas endoskopisk mukosareketion
(EMR) och endoskopisk submukosaresektion (ESD) vilket är något missvisande då
båda metoderna avlägsnar både mukosan
och submukosan. Det finns olika tekniker
vid både EMR och ESD. Den principiella
skillnaden är dock att vid EMR sugs en del
av slemhinnan upp och slyngas bort, och
vid ESD så dissekeras istället slemhinneförändringen bort. EMR har den fördelen
att resektionen är snabb och relativt säker.
Nackdelen är att bara små förändringar
kan avlägsnas åt gången. Det betyder att
större förändringar måste avlägsnas i flera
omgångar, så kallas piece-meal resektion
vilket inte bara är tumörbiologiskt ogynnsamt. Det medför också av naturliga skäl
att radikaliteten blir svårbedömd i sidled.
Fördelen med ESD är att stora slemhinneförändringar kan avlägsnas i sin helhet. ESD
är dock tekniskt svårare och mer tidskrävande än EMR. ESD är också förenad med
en högre komplikationsrisk.
En patient som har haft HGD eller tidig
EAC i BE-slemhinnan har en betydande
risk, upp mot 30% enligt vissa studier [15],
att få nya lesioner även om den ursprungliga
förändringen är radikalt avlägsnad. Kvarva-
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rande BE-slemhinna bör således avlägsnas
i sin helhet. I en nederländsk studie randomiserades patienter mellan RFA av kvarvarande BE-slemhinna och stegvis EMR.
Båda metoderna visade sig vara ungefär lika
effektiva när det gällde att eradikera BEslemhinnan, men EMR-gruppen hade fler
komplikationer och behövde fler behandlingstillfällen [15].
Vårdprogrammet rekommenderar RFA
efter resektion av fokala förändringar i BEslemhinnan.
Ablationsbehandling

Ablationsbehandling innebär att den ytliga
den av slemhinnan destrueras. Något preparat för PAD fås således inte. Komplikationerna är däremot få, i alla fall med de
nyare ablationsmetoderna. Ett flertal olika
ablationsmetoder har prövats såsom fotodynamisk terapi, kryoterapi, argonplasmakoagulation (APC) och RFA för att nämna de
vanligaste. I Sverige används i princip bara
RFA i nuläget. RFA har också ännu så länge
visat sig vara både den säkraste och effektivaste ablationsmetoden. Över hundratusen
RFA-behandlingar har gjorts i världen fram
till idag så metoden anses vara väl beprövad. Riktiga långtidsresultat finns ännu inte,
men 2010 publicerades en 5-årsuppföljning.
Initialt var 61 patienter inkluderade i studien men 10 stycken valde att inte fortsätta
efter 2,5-årsuppföljningen. Av kvarvarande
50 patienter hade 4 stycken (8%) utvecklat
SIM men 46 (92%) var alltjämt recidivfria.
Ingen av patienterna hade utvecklat dysplasi
eller cancer. De fyra patienterna med recidiv
behandlades alla framgångsrikt med förnyad
RFA [16].
Buried glands

Det finns en oro för att dysplastiskt körtelepitel ska gömma sig under det nybildade
skivepitelet efter ablationsbehandling, så
kallade ”buried glands.” Fenomenet har
beskrivits framförallt vid äldre ablationsmetoder såsom PDT men även i icke behandlad slemhinna. I en genomgång av 18 studier
befanns förekomsten ligga på 0,9% efter
RFA [17]. Den kliniska betydelsen av buried
glands är omdiskuterad. Det har rapporterats enstaka fall där HGD eller EAC har
upptäckts under skivepitelet efter RFA. I
ett fall efter nästan två år av normal surveillance efter framgångsrik RFA [18]. Det
bör dock tilläggas att alla förändringarna i
dessa fallbeskrivningar syntes endoskopiskt,
så ännu så länge finns det inga fall beskrivna
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där ”buried glands” utvecklats till mer avancerade stadier utan att synas. Patienter som
har genomgått endoskopisk resektion och/
eller RFA efter HGD eller EAC bör ändå
följas noggrant i flera år, helst på specialistcentra som har stor vana av dessa patienter.
Risken för ”buried glands” är också orsaken
till att det viktigt ta biopsier enligt Seattleprotokollet även i neoskivepitelet i det tidigare abladerade området.
Sammanfattning

BE är ett vanligt förekommande tillstånd
och ett känt förstadium till adenocarcinom i esofagus. Risken att utveckla cancer
är dock sannolikt inte så hög som tidigare
har beskrivits i litteraturen. En expertgrupp
har tagit fram ett nationellt vårdprogram för
utredning och handläggning av BE. När en
patient uppvisar BE för första gången är det
viktigt att en noggrann förstagångsmapping
görs. Påträffas ingen dysplasi räcker det att
patienten kontrolleras ytterligare en gång
efter ett år och påträffas ingen dysplasi då
heller så behöver patienten inte kontrolleras
mer. Påträffas LGD bör gastroskopi med
biopsier upprepas efter ett år och sedan fram
till dess att LGD eventuellt inte kan påvisas
vid två på varandra upprepade undersökningar. RFA kan övervägas på riskpatienter. När HGD påträffas ska alltid preparatet
eftergranskas av expertpatolog. Syns ingen
lesion i BE-slemhinnan görs förnyad gastroskopi med biopsier efter 3 månader.
Om fynd av HGD bekräftas bör patienten
remitteras till specialistcentrum för ställningstagande till RFA och/eller endoskopisk
resektion. Patienter med synliga lesioner i
sin BE-slemhinna bör alltid remitteras till
specialistcentrum.
Peter Elbe
Specialistläkare, Gastrocentrum kirurgi,
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
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Skopikurs i Lund
för 18:e gången!
20–22 mars 2012
Kursen har en praktisk inriktning och tar upp
följande moment:
Teoretisk genomgång av operativ endoskopi vid övre gastrointestinal blödning, benigna polypösa tumörer, achalasi,
strikturer samt anläggande av perkutan endoskopisk gastrostomi. Principerna för endoskopisk mucosaresektion samt
endoskopisk palliation vid cancer i form av tumörreduktion,
blodstillning och stentbehandling.
Hands-on-träning på sövda grisar med bland annat endoskopisk gummibandsligatur, argonplasmakoagulation,
injektionsbehandling med adrenalin-lösning, Histoacryl och
fibrinlim, clipsbehandling, endoskopisk ballongdilatation,
perkutan endoskopisk gastrostomi, endoskopisk polypektomi och anläggande av esofagusstent.
Observera Goda basala kunskaper i OGD-skopi
är en förutsättning för deltagande!
För ytterligare information och anmälan kontakta:
Christer.staelvonholstein@skane.se
Välkommen med Din anmälan!
Christer Staël von Holstein, kursledare
Sponsorer
Olympus, Boston Scientific
Baxter Medical AB

SADE-kurs 2013
30:e SADE-kursen i avancerad endoskopi hålls
i Göteborg den 17–18 Januari 2013
Huvudtema för årets möte: GI-endoskopi som en
del av multidisciplinärt närmade till benigna strikturer
i mag-tarmkanalen.
Nordiskt endoskopimöte som hålls på skandinaviska.
Konferensen äger rum på Clarion Hotell Post.
Preliminärt program kan läsas på SGFs hemsida
www.svenskgastroenterologi.se
För information & registrering
www.sade2013.dk
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endoskopi frågan

Endoskopifrågan?
Endoskopifrågan i förra numret var riktigt knepig!
Helt rätt svar har endast inkommit från en person: Ellionore Järbrink från Karolinska
Universitetssjukhuset. Bilden visade sigmoideum från en patient vars spiral hade
migrerat från uterus och in i tarmen, vilket hade orsakat förstoppning och smärtor
i flera år. När denna sedermera togs bort blev patienten symtomfri. Många har
gissat på någon form av främmande kropp och det är ju i stort sett också korrekt.
I detta nummer kommer endoskopifrågan från Stefan Spinnell, Sunderby sjukhus.
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 året. Ni är också välkomna att
skicka in ett eget bidrag till Endoskopifrågan.
Charlotte Höög
Redaktör

Anamnes: 71-årig man med ett sedan flera år känt hiatushernia av glidtyp, c:a 5 cm stort.
Pga. gonarthors är han NSAID-konsument. Vid detta vårdtillfälle var han tillfälligt cortisonbehandlad och inneliggande på intensivvårdsavdelningen av öronläkare pga. oklar
svullnad i halsen. Man noterade där melena med Hb-påverkan (sjönk från 136 till 108).
Akut gastroskopi visade:
• Hiatusbråck av glidtyp, ungefär samma storlek som tidigare.
• Allmän ”irritation” (rodnad med erosion = Stefans kommentar) distalt i bråcket.
• Över bråckporten fanns 3 smala 1–2 cm långa fibrinbelagda erosioner
(en syns ungefär i läge kl 12 på bilden).
• Två fibrinbelagda ulcerationer över själva bråckporten.

Vilken diagnos illustrerar bilderna?

Nordiskt gastropris till Umeåprofessor
Scandinavian Journal of Gastroenterology tilldelade i år sitt årliga gastropris
till professor Åke Danielsson vid Norrlands Universitetssjukhus. Priset delades ut i samband med de Nordiska gastrodagarna som ägde rum på Island
i juni. Gastrokuriren och SGFs styrelse gratulerar Åke till denna välförkänta
utmärkelse!
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Obs! Förlängd anmälningstid
Kurs i basal endoskopi
Tid: 12–14 november 2012 (3 dagar). Plats: Skånes universitetssjukhus, Malmö.
Antal deltagare: 15 st.
Kursansvarig: Ervin Toth.
Målgrupp: Kursen riktar sig till ST-läkare som är i starten av sin endoskopiska utbildning.
Deltagarna får introduktion till gastrointestinal endoskopi. Kursprogrammet innehåller
både teoretisk och praktisk utbildning, inkl. simulatorträning och live-demonstrationer.
Sista anmälningsdatum: 2012-10-31 till ervin.toth@med.lu.se
Kursavgift: 4 000 SEK inkl moms.
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Hej alla medlemmar!
Nu är hösten hos oss med alla underbara
färger! Nu får man med gott samvete
krypa upp i soffan och tända ljus.
Och kanske läsa en spännande artikel i
Gastrokuriren.

H

östen har hittills varit full med
gastroaktiviteter. FSGS och
SEGP anordnade tillsammans
med Tillott en utbildningsdag i Linköping
i september. Det var en lärorik dag med
mycket bra kunskap om hur vi utbildar,
informerar och stöttar våra patienter på
olika och bästa sätt. I FSGS har vi haft sty-

relsemöte i vackra Kivik. Vi försöker att träffas en gång per år (förutom i samband med
Svenska Gastrodagarna), resterande styrelsemöten sker som telefonmöten. Att träffas är
oerhört viktigt då mötena blir mer effektiva
och mycket bra idéer kommer fram.
I november kan ni gå på Highlights som
anordnas av Abbott på tre olika platser i
Sverige (Stockholm, Lund och Göteborg).
Ett jättebra sätt att ta del av senaste nytt
inom vårt område. Arbetet pågår också för
fullt med att färdigställa programmet till
Svenska Gastrodagarna som kommer att
hållas i Örebro nästa år.

Mycket arbete pågår nu runt om i landet

med att få igång alla gastroenheter att registrera alla IBD-patienter i vårt nationella
register. Jag skulle vilja slå ett slag för detta
viktiga arbete. Det är oerhört värdefullt att
ALLA börjar registrera för att vi ska kunna
hjälpa våra patienter på ett optimalt sätt.
I detta nummer av Gastrokuriren kan ni
läsa en artikel skriven av en av våra tidigare
stipendiater samt en artikel med en sammanfattning av en avhandling. Mycket nöje!
Susanna Jäghult
Ordförande i FSGS

AVHANDLING:

Living with inflammatory bowel disease
Health-related quality of life, worries, and stress
Susanna Jäghult
Huvudhandledare: Marjo Kapraali, Med dr. Opponent: Henrik Hjortswang, Docent
Handledare: Fredrik Saboonchi, Docent; Unn-Britt Johansson, Docent; Regina Wredling, Professor

P

atienter med IBD måste anpassa sig
till en livslång sjukdom och göra
många anpassningar i livet. Att leva
med IBD och dess oförutsägbara bana kan
påverka flera delar av livet. Studier har visat
att patienter med IBD har en sämre hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL) jämfört
med en frisk population. Det som påverkar mest negativt är skov i sjukdomen.
Många patienter spenderar mycket tid på
att tänka på, oroa sig för samt planera kring
sjukdomen. Även i remission har de svårt
att känna sig säkra eftersom vanan av att
vara sjuk är så stark. Det är viktigt att vi
lär oss mer om HRQOL och den oro som
patienterna känner. Patienter med IBD
önskar och behöver mycket information
och utbildning. Men ännu kvarstår många
oklarheter hur denna information bör se ut
och ges för att minska oron och förbättra
HRQOL. Vi behöver också mer kunskap
om de ämnen som är mest betungande och
som ger mest oro. Detta kan underlätta till
att individualisera patientutbildning och
stöd. Sjukvårdspersonalen kan på så sätt
fokusera på dessa ämnen och hjälpa till att
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Instrument
Health Index
KASAM
IBDQ
RFIPC
Utvärdering av utb.progr.
Dagbok
Harvey Bradshaw Index
UC-DAI
Truelove & Witts Index

Deltudie I

Delstudie II

Delstudie III

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x

skapa effektiva copingstrategier. I förlängningen kan detta leda till minskad oro, förbättrad HRQOL och färre skov. Att få mer
kunskap om vad som startar ett skov (så
kallad trigger) är väldigt viktig kunskap, speciellt om orsaken kan påverkas. Patienterna
kan bli bättre informerade och stöttade i
området och detta kan leda till färre skov
och förbättrad HRQOL.
Avhandlingens övergripande syfte var att
samla vetenskaplig fakta om oro och bekymmer, hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL)
och triggerfaktorer till skov samt att skapa
och utvärdera ett utbildningsprogram.

Delstudie IV

x
x
x
x
x
x

Inklusionskriterier för alla fyra delstudier
var att patienterna skulle ha Crohns sjukdom (CD) eller ulcerös colit (UC) och vara
i klinisk remission. Patienterna skulle inte
ha någon annan kronisk sjukdom, förstå
svenska språket samt klara av att fylla i ett
frågeformulär. För delstudie I och IV skulle
patienterna ha en diagnos kortare än två år.
I studie II skulle de ha en diagnos kortare
än två år eller längre än fem år.
En kombination av generiska och sjukdomsspecifika instrument användes i studie
I, II och III. I studie IV fyllde patienterna
i en dagbok, framtagen av forskargruppen.
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Passade inklusionskrit.
N=319

Delstudie I

Syftet med delstudie I var att skapa ett
gruppbaserat utbildningsprogram anpassat
till nydiagnsotiserade (<2 år) patienter med
IBD och som lätt skulle kunna appliceras
på kliniken samt att undersöka om detta
utbildningsprogram kan förbättra HRQOL
hos patienter med IBD.
116 patienter passade in i inklusionskriterierna och 93 stycken (80%) tackade ja
och inkluderades. Dessa randomiserades
till interventionsgrupp eller kontrollgrupp.
Interventionsgruppen deltog i ett gruppbaserat utbildningsprogram som först var
testat i en pilotstudie. HRQOL mättes med
fyra frågeformulär vid baseline samt efter
sex månader. Interventionsgruppen fyllde
dessutom i frågeformulären efter en månad
(direkt efter avslutad utbildning). Ingen
skillnad kunde påvisas i HRQOL mellan
interventionsgrupp och kontrollgrupp vid
mätningen efter sex månader. Interventionsgruppen hade dock förbättrade värden
i HRQOL vid mätningen efter en månad
(direkt efter avslutad utbildning). Men
denna förbättring kvarstod inte. Interventionsgruppen fyllde även i en utvärdering av
utbildningsprogrammet vilket visade att det
var högt uppskattat av patienterna.
Delstudie II

Syftet med delstudie II var identifiera vad
som predicerar nedsatt HRQOL hos patienter med IBD samt göra en jämförelse mellan
CD och UC och med sjukdomsduration.
197 patienter (61%) inkluderades i studien. Studiepopulationen delades in i en
CD-grupp och en UC-grupp. Varje grupp
delades också in i separata grupper beroende
på kort sjukdomsduarion (< 2 år) eller lång
sjukdomsduration (> 5 år).
Patienterna fyllde i fyra frågeformulär
som mätte HRQOL vid ett tillfälle. Ingen
skillnad i HRQOL framkom mellan patienter med CD och patienter med UC. Patienter med kort sjukdomsduration hade sämre
HRQOL när de jämfördes med patienter
med lång sjukdomsduration. De som hade
sämst HRQOL var patienter med CD och
kort sjukdomsduration.
Delstudie III

Syftet i delstudie III var att utvärdera frågeformuläret Rating Form of Inflammatory
Bowel Disease Patient Concerns (RFIPC)
utifrån svenska förhållanden. 195 patienter
med deltog i studien.
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Inkluderade
N=197

CD Kort
sjukdomsduration
N=44

CD Lång
sjukdomsduration
N=39

RFIPC används för att mäta oro och
bekymmer hos patienter med IBD. Det
innehåller 25 items angående oro relaterat
till IBD. Dessa områden kan till exempel handla om ”att bli opererad”, ”att få
cancer”, ”att kunna få barn”, ”att lukta illa”.
RFIPC används i Sverige men oftast utan
att använda den struktur som förslogs i originalversionen. Där delades de 25 items in i
fyra faktorer medan i Sverige räknas oftast
en totalsumma (en faktor) på alla områden.
I delstudie III genomfördes en konfirmatorisk faktoranalys som visade att modellen
med en faktor (totalsumman) uppvisade
inadekvat anpassningsmått. Modellen med
fyra faktorer uppvisade de bästa anpassningsmåtten.
Delstudie IV

Syftet med delstudie IV var att undersöka
om upplevd stress kan starta ett skov i IBD.
60 patienter fyllde dagligen i en strukturerad dagbok under sex månader. Dagboken
innehöll frågor om symtom samt potentiella
triggers – kostfaktorer, rökning, infektion
och upplevd stress.
Case-crossover design användes. Denna
metod uppfanns för att studera övergående
exponeringar med kort induktionstid och
som kan trigga en händelse. Genom att
jämföra två olika perioder; en period utan
symtom med en period med symtom, kan
patienten vara sin egen kontroll.
Av de potentiella faktorerna var det
endast upplevd stress som visade en effekt.
Upplevd stress mättes genom frågan: ”Har
du känt dig stressad idag?”, och svar gavs
på en femgradig skala (0=inte alls, 1=något,
2=måttligt, 3=en hel del, 4=i mycket hög
grad). Upplevd stress under en dag ökade
risken för skov dagen efter. Vid rapportering
av ”en hel del stress” hittades en OR på 4.8
(95% CI 1.9-21.1). Ingen statistisk ökad risk
för lägre nivåer av stress hittades.

UC Kort
sjukdomsduration
N=40

UC Lång
sjukdomsduration
N=74

Sammanfattning

Ingen förbättring i HRQOL framkom efter
att patienterna deltagit i ett gruppbaserat
utbildningsprogram. Utbildningen var
dock uppskattad av patienterna. Patienter
med CD och kort sjukdomsduration har
sämst HRQOL och har störst behov av
utbildning och stöd. Genom att använda
frågeformuläret RFIPC med de fyra faktorerna som föreslagits i originalversionen
ges en mer detaljerad information om
patienternas sjukdomsrelaterade oro både
i forskningssammanhang och i den kliniska
vården. Detta kan hjälpa sjukvårdspersonalen att erbjuda varje enskild patient lämplig
utbildning och stöd. Det som försämrar
HRQOL mest negativt är skov. Att identifiera faktorer som triggar skov ger en möjlighet att också om möjligt påverka denna
trigger. Hög grad av stress verkar kunna öka
risken för skov.
Publikationer:
I.

Jäghult S., Larson J., Wredling R., Kapraali
M. A multiprofessional education programme
for patients with inflammatory bowel disease:
A randomized controlled trial. Scandinavian
Journal of Gastroenterology, 2007;42:1452-1459

II. Jäghult S., Saboonchi F., Johansson U-B.,
Wredling R., Kapraali M. Identifying predictors of low health-related quality of life
among patients with inflammatory bowel
disease: Comparison between Crohn’s disease
and ulcerative colitis with disease duration.
Journal of Clinical Nursing 2011;20:1578-1587
III. Jäghult S., Saboonchi F., Johansson U-B.,
Wredling R., Kapraali M. Factor structures
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Redovisning av IBD-stipendiet 2010
Tack vare stipendiet jag fått, har jag och
min kollega Jenny haft möjlighet att
besöka mag-tarmmottagningarna i Eksjö,
Göteborg-Östra sjukhuset och Linköping.

D

et är mycket vi har fått med oss både
av olika sätt att arbeta med sjuksköterskemottagning och många andra idéer.
Syftet med studiebesöken har varit att
titta på hur patienter med infusioner tas
omhand, hur patienter får kontakt med
mottagningarna, om speciella sjuksköterskemottagningar finns och hur de i så fall
är organiserade.
Vi har velat göra detta för att få till stånd
en mottagning som känns säker och trygg
för patienterna och där de kan få svar på sina
prover/undersökningar i rimlig tid. De får
i dag ta stort egenansvar för att beställa tid
för återbesök (vilket vi eftersträvar) och att
beställa tid då de inte mår bra.
Vi började med att åka till Eksjö där vi tit-

tade på deras mag-tarmmottagning och
på intilliggande vårdavdelning. Från detta
besök har vi tagit med oss dels att testa
dubbla dataskärmar för att till exempel
kunna se journal och lablista samtidigt. Vår
tillhörande vårdavdelning har börjat testa
ronder tillsammans med patienten i speciellt
rondrum i stället för inne på sal. I rondrummet finns det även en storbildsskärm där
patienten kan se journalanteckningar och
labsvar och kan på så sett vara mer delaktig
i sin vård. Vi har fått med oss en hel del
materiel som de använder i samband med
sina sjuksköterskebesök, vilket vi tror att vi
kan ha nytta av när vi förändrar vår egen
mottagning. De hade många telefonkontakter istället för regelrätta besök, mycket
beroende på avstånd och tiden det tar. Det
tror vi kan passa oss då våra patienter ofta
har lång resväg.
Olaxerade kapselendoskopier är också
något vi håller på att titta på.
Efter vårt besök i Eksjö har vi på magtarmmottagningen börjat informera inneliggande patienter med nydiagnostiserad
inflammatorisk tarmsjukdom. När Remicade ska startas upp gör vi det på mottagningen för att vi ska kunna ge information
och skapa kontakt.
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Nästa besök gjorde vi i Göteborg på Östra

sjukhuset. De hade en hel del sjuksköterskebesök, men där kom alltid patienten till
dem, då de ofta hade ganska kort avstånd.
Viktiga saker vi fick med oss därifrån var att
läkare och sköterskor hade fastställt vad som
ska finnas med i journalens sjuksköterskeanteckningar samt flera bra patientinfomationer/broschyrer som vi till viss del kommer
att använda oss av.
Ett år senare fick vi äntligen till det sista

av de planerade besöken och denna gång
blev det Linköping. Vi skickar en hel del
patienter till Bäckenfunktionsenheten ,och
då vi tyckte att vi hade dålig pejl på vilken
hjälp de kan få där kändes det viktigt med
ett besök där. Nu när vi varit där vet vi
mer och har lättare att förklara för de av
våra patienter som ska dit. Vi kan nu också
själva ge en del råd. Detta var ett mycket
givande studiebesök. Vi besökte även den
mag-tarmmedicinska mottagningen och
dagvårdsavdelningen och här konstaterade
vi att de jobbade ganska likt oss.
Vi har börjat bifoga en speciell lista till
våra kallelser där patienterna ska skriva ner
vilka mediciner de tar för att se hur det överensstämmer med det som står i journalen.
Vi har haft några patienter som vi har
kunnat informera och ge hjälp mot förstoppning tack vare den information vi fick
från bäckenbottenenheten och det känns
väldigt tillfredställande.
Vi har inte gjort några drastiska förändringar

på vår sjuksköterskemottagning men vi har
stor nytta av våra studiebesök när vi gör små
förändringar och har fått med oss flera olika
synsätt.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tack än en gång för möjligheten
Ann-Christin Jaensson
Magtarm-mottagningen
Medicinkliniken, Kalmar
annchrij@ltkalmar.se

Agneta Aasa (suppleant)
Specialistsjuksköterska inom
kirurgisk vård
Kirurgkliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
agneta.aasa@lj.se
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Bästa medlemmar
Jag hoppas att ni haft en bra sommar
även om vädret kanske inte har varit det
allra soligaste.

J

ag vill börja med att tacka för förtroendet att få ta över posten som sekreterare
efter Mona Olofsson som sedan 2009
gjort ett fantastiskt jobb. Jag hoppas kunna
hålla hennes standard.

Jag heter Åsa Jirvelius och arbetar på kirurg-

operations endoskopienhet på Södersjukhuset som undersköterska/endoskopiassistent.
Endoskopienheten är en del av operationsverksamheten och på dagtid är vi ett litet
men entusiastiskt team som i huvudsak
sysslar med endoskopier. På jourtid tar våra
operationskollegor över. Jag sysslar på heltid
med ERCP, gastroskopi, Peg, endoskopiskt
ultraljud, stentinläggning av alla slag m.m.
Vi deltar ofta i olika studier och de senaste
tre åren har jag varit extra involverad i en
gallvägsstudie där vi är huvudprövare.
Under 10 år har jag kunnat se hur utveck-

lingen gått framåt i rasande fart på alla plan,
både vad gäller diagnostik och behandling.
Det har gått från att främst ha varit ett diagnostiskt verktyg till avancerad terapi. Ett
annat exempel på utveckling är ökningen
av engångsprodukter som är en stor förbättring både ur patiensäkerhets- och hygieniska
aspekter. Att det har kommit guidelines för
rengöring av flexibla endoskop är också
mycket positivt. Behandling av IBD-patienter utvecklas hela tiden och det finns ju nu
lite alternativa sätt att ge dessa patienter lindring. Antalet kurser och kongresser ökar och
jag hoppas att ni får möjlighet att delta i
några av dessa. Själv tycker jag att delta i
en kurs eller kongress är både lärorikt och
stimulerande, dels att höra intressanta föreläsningar och att få följa med i utvecklingen
av både diagnostik, behandling och tillbehör. Att få byta erfarenheter och knyta nya
kontakter med kollegor från andra sjukhus,
kanske från andra länder, är också ett led i
vår utveckling.

särskilt sköterskeprogram, en heldag, men
även ett så stort utbud av läkarföreläsningar,
där även sköterskor var välkomna, att det
var svårt att välja vilka föreläsningar som
var mest intressanta då det pågick i många
lokaler samtidigt. Eftersom jag jobbar mest
med terapeutiska endoskopier valde jag att
främst lyssna på föreläsningar om bland
annat ERCP, endoskopiskt ultraljud, blödning, endoskopiska resektioner, babyskopi
och spyglass. Det är alltid intressant att
höra om de studier som gjorts inom olika
områden, det finns alltid något nytt att ta
med sig hem.
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Vice ordförande:
Ruth Svedlund
Endoskopimottagningen
Kirurgkliniken, Gävle sjukhus
801 87 Gävle
Tel: 026-15 40 55
Fax: 026-15 55 82
ruth.svedlund@lg.se

Jag hade förmånen att få göra ett studie-

besök på en endoskopienhet, där vi fick se
hur de bland annat löst logistikfrågorna
med tillbehör, diskrum, var de tog hand
om patienterna före och efter undersökningarna. Vi fick även vara med vid några
gastroskopier. Detta besök satte jag stort
värde på. Besöket kunde ordnas tack vare en
knuten kontakt med en amerikansk kollega
på en tidigare kongress här hemma.
Glöm inte att söka de utbildningsstipendier föreningen erbjuder.

ECCO – där är sista ansökningsdatum 28
oktober.
SADE-mötet i januari är i Göteborg. Sista
ansökningsdag 28 oktober.
Vi har i detta nummer nöjet att presentera två intressanta reseberättelser från de
senaste Nordiska gastrodagarna som i år var
på Island.
Valberedningen är i behov av förstärkning
med nya medarbetare. Ta din chans att
kunna påverka framtiden och hör av dig
till styrelsen om du är intresserad.

Iris Posserud

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

Kassör:
Agneta Schedin
Gastromottagningen
GastroCentrum Omvårdnad
Karolinska Universitetssjh, Solna
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 730 78
Fax: 08-517 738 68
agneta.schedin@karolinska.se

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

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

Ledamot:
Gunilla Strand
Endoskopienheten
Ersta Sjukhus
Box 4622, 116 91 Stockholm
Tel: 08-714 63 09
gunilla.strand@erstadiakoni.se

I maj hade jag möjligheten att få åka på

DDW, Digestive Disease Week, som i år
var i San Diego. Denna kongress varade i
5 dagar och har många tusen deltagare och
föreläsare från hela världen. Det finns ett

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

Åsa Jirvelius
Sekreterare SEGP
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Nordiska gastrodagarna på Island 12–15 juni 1012
Överlycklig deklarerade jag på jobbet
i mitten på februari att jag hade fått
Olympus-stipendiet för Nordiska gastrodagarna. Jag har aldrig tidigare varit
på Nordiska gastrodagarna trots att jag
jobbat inom endoskopi sedan början på
nittiotalet. Nu skulle jag få chansen att
delta i det som troligen skulle bli det sista
Nordiska gastromötet – i varje fall i dess
nuvarande form. Temat för de nordiska
gastrodagarna 2012 var dels en tillbakablick över gastroenterologin genom åren,
dels en blick in i framtiden.

J

ag anlände till Island dagen före mötets
öppnande då jag inte ville missa
liveskopierna som var först på agendan redan kl 09.00 på tisdagsmorgonen.
Jag hade valt ett något enklare boende som
låg nära Grand hotell där mötet höll till och
jag vandrade i god tid bort till Grand hotell
på morgonen för att anmäla mig. Till mötet
hade knappt 300 anmält sig och av dessa var
ca 70 st sjuksköterskor.
Hela tisdagens förmiddag ägnades åt liveendoskopier. Det visade sig att det var första
gången de sände live-skopier på Island.
Förutom lite tekniska problem i starten
fungerade detta väl och live-skopierna var
precis som de alltid är – SPÄNNANDE
och OFÖRUTSÄGBARA. Den första
live-skopin var en patient med ett adenom
som sträckte sig runt papilla Vateri ca 30
mm i storlek. Undersökningen gjordes
av Dr. J.Bergman från Holland och han
plockade snyggt bort adenomet på själva
papillen, gick sen upp med ballong i gallvägarna och lyckades med den lirka fram
ytterligare adenomvävnad som välvde ut ur
mynningen. Han valde då att inte fortsätta
proceduren då radikaliteten var för osäker.
Från publiken väcktes en diskussion om
man med spyglass-teknik skulle kunnat
förutse förändringar som sträcker sig upp
i gallvägarna för att lättare kunna välja
patienter som lämpar sig för endoskopisk
behandling. De två följande livesändningarna var dels endoskopisk ultraljud och dels
en ERCP med värmebehandling (ablation)
på en malignitetsförändring i choledochus.
Undersökningarna – som utfördes av två
skilda Isländska läkare – var även de mycket
intressanta att titta på.
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Efter en fantastiskt god lunch blev det före-

läsningar som handlade om högst aktuella
ämnen som spyglass, calprotectin och fecal
inkontinens. Det var tur att ämnena var
intressanta då paltkoman lurade runt hörnet
efter den goda lunchen. Efter det lärde jag
mig att ta de lugnare med lunchen när man
ska sitta still på eftermiddagen!
På onsdagen startade det specifika sköterskeprogrammet.
Jag hade redan kvällen innan suttit och
försökt bena ut vilka föreläsningar jag helst
ville höra. Jag var väldigt kluven i val av
föreläsningar. I och med att jag till vardags
jobbar som skoperande sjuksköterska på
heltid kändes flera av läkarföreläsningar
viktiga att delta i, men krockade också med
intressanta ämnen på sköterskeprogrammet.
Inte blev det lättare av att läkarföreläsningarna var på våning ett och sköterskeföreläsningarna på våning fyra! Tur det fanns hiss!
Jag inledde med att lyssna på Eric Pflimling, avdelningschef på en endoskopimottagning i Basel, Schweiz. Kärnan i hans
budskap var att det idag inte räcker med
att man gör så gott man kan utan man
måste ha en professionell kunskap inom sitt
område genom regelbunden utbildning och
ett intresse för nyheter inom sitt område.

Samme man hade senare på dagen en föreläsning om propofolsedering, vilket de hade
stor erfarenhet av, då de sederar samtliga
gastroskopier och de gör det med propofol
med ytterst få undantag. De använder sig
av NAPS-modellen. Intressant då vi i Karlstad också använder oss av Propofolsedering
enligt NAPS, men är betydligt försiktigare
att använda det på patienter i ASA-klasserna
över 2.
Nästa ämne var ERCP och hygien som Mette

Olesen från Köpenhamn stod för. Hon
inledde med funderingen; Vilka är problemen och hur stora är de? Därefter benade
hon isär de olika smittvägarna i den endogena smittan som kommer från patienten
själv och den exogena smittan som kommer
från personal, omgivning m.m. Avslutningsvis talade hon om nya tankegångar
från industrin och snuddade vid tanken på
engångsendoskop!
Coloskopoiscreening var ett ämne som
stod på läkarprogrammet som jag hade
bestämt mig för att jag ville lyssna på, då
Karlstad till hösten kommer att ingå i ett
sådant screeningprojekt, den s.k. NordiCCstudien. Föreläsningen förstärkte min tro på
värdet av colorektalscreening.
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Eftermiddagen fylldes av IBD- och IBSföreläsningar.
Kvällsaktivitet att minnas: Professor Einar
Björnsson hade med god övertalningsteknik
lyckats få ett 15-tal tappra deltagare att delta
i ”fun run” en 5 km lång bana utmärkt med
pilar utritade med mjöl! Loppet genomfördes seriöst med nedräkning vid startlinjen
och tidtagning till mål. Jag kan säga att
formen inte hade vässats och kroppen blev
något chockad över den plötsliga ansträngningen efter två dagars totalt stillasittande.
Belöningen lät dock inte vänta på sig. Efter
loppet ingick entré till Reykjaviks utomhus
poolanläggning där man kunde välja pool
efter hur många grader man önskade ha på
vattnet. Varmaste poolen höll 44 grader och
efter att ha suttit där en stund blev huden
lätt rödtonad. Jag kan säga att jag som annars
är frusen av mig kände mig varm länge efter
det badet. Gött!

Lena Oxelmark från Sverige pratade om
complementary and alternative medicine
(CAM) vid IBD. Patienter med kroniska
sjukdomar använder i större utsträckning
alternativ medicin än normalbefolkningen.
Patienterna tänker inte alltid på att det är
potenta medel som kan interferera med
andra mediciner de tar och att även CAM
kan ge biverkningar. Ofta finns dålig kunskap om CAM och dess effekter inom den
traditionella vården även om det nu finns
omnämnt i svenska sjuksköterskeprogrammet.
Torsdag kväll innebar kongressmiddag
på Perlans restaurang som förutom god mat
bjöd på en underbar utsikt över Reykjavik
där ”kulan” som man satt i snurrade runt
med en fart på ett varv/2 timmar. Kulan var
belägen på stora cisterner med varmt vatten
som försörjde hela Reykjavik.

Redan torsdag

föreläsning om olika viktminskningsmetoder som kunde utföras endoskopiskt. Några
alternativ som nämndes var vätskefyllda alt.
luftfyllda ballonger som lades i ventrikeln
för att skapa mättnadskänsla. Ett annat
alternativ var mjuka tuber (Endobarrier)
som fästs med hullingar antingen i cardia
eller i pylorusregionen, som gjorde att
maten passerade ned till tunntarmen innan
den beblandades med enzymerna. Försök

Även denna dag fylld med intressanta programpunkter. Sköterskoprogrammet löpte
fram till lunch därefter var det gemensamt
med läkarna. Jag lyssnade bl.a. på en bra
föreläsning av Dr D. Metz som pratade om
övre GI-blödningar, där han betonade vikten
av dubbelbehandling av blödande magsår
och att patienter med NSAID bör stå på
PPI.

På fredagen var det en mycket intressant

med att sy in magsäcken endoskopiskt så
den blir mindre görs också. Det kommer
säkert finnas några sådana alternativ tillgängliga i Sverige på sikt.
Sist på dagen var en halvtimmes föreläsning som handlade om skoperande sjuksköterskor. Kontentan av föreläsningen var
att sjuksköterskorna hittade lika mycket
polyper, patienterna var mer nöjda och att
kostnaderna blev desamma oavsett om det
var en sjuksköterska eller läkare som utförde
undersökningen. I Norge, som föreläsaren
kom ifrån, finns ännu inte några skoperande sjuksköterskor, inte heller i värdlandet
Island. Efter att ha deltagit i den efterföljande diskussionen, satte jag språng mot en
väntande buss som skulle ta mig på valsafari
på kvällen. Nordiska gastrodagarna var slut
för den här gången – och kanske för alltid?
Som avslutning vill jag tacka Olympus för
stipendiet och Island för en intressant &
väl genomförd kongress.
För er som inte var med på kongressen
vill jag rekommendera landet som semestermål. Det är som att komma till en annan
planet. Man är nästan övertygad om att
odjuret från underjorden är på väg upp
vilken minut som helst.
Lotta Langer
Skoperande sjuksköterska
Endoskopimottagningen Karlstad

43rd Nordic Meeting of Gastroenterology
12–15 June 2012, Reykjavik, Island

Tack vare stipendium från SEGP och
ytterligare bidrag från Nanna Svartz
fond fick jag möjlighet att delta i detta
sista nordiska möte på Island.

S

juksköterskeprogrammet hade flera
föreläsningar som handlade om endoskopier. Hygien var ett populärt ämne,
likaså patientsäkerhet. Olika e-learningprogram verkar bli fler och är användbara, populära och effektiva.
På mötesstart visades en film från 1970
som handlade om hur gastroskopi gick till
då: läkare i vitrock, privata kläder under,
inga skyddskläder. Inte mycket stöd till
patienten från sköterskan, hon var upptagen
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med att hjälpa doktorn att föra instrumentet upp och ner. Jämfört med det har mycket
blivit bättre sedan dess.
Här följer en kort sammanfattning om
de olika föreläsningarna som jag gick på.
Management of an endoscopy unit
av Eric Pflimling från Universitetssjukhuset
Basel Schweiz.

Olika typer av endoskopier ökar och undersökningarna blir mer och mer avancerade
vilket också leder till att undersökningstiderna ökar och det krävs flera specialiserade
sjuksköterskor. Han anser att det är bättre
med instrument och annan utrustning från
ett och samma ställe – man får bättre för-

handlingssits vid större beställningar och
slipper maskiner, attiraljer och verktyg som
fungerar på olika sätt och gör därmed handhavandet säkrare för både patient och personal. Olika arbetsuppgifter som bokning,
disk och assistans vid olika undersökningar
bör göras av samma vana personal, inte så
att alla gör allt mer eller mindre halvhjärtat.
Han tror att man tar mera ansvar just om
sitt gebit, vilket leder till att bokningarna
blir säkrare, det förekommer mindre skador
på instrument och diskmaskiner, det blir
mer hygieniskt osv. Sjuksköterskan behöver inte stå i disken utan den kan skötas av
annan kvalificerad personal och hon kan
ägna sig åt mer medicinskt krävande upp-
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gifter, t.ex. specialisera sig att assistera vid
gastro - och koloskopi, vid ERCP eller sköta
Propofol-sedering. Chefen skall vara placerad i mitten och vara fysiskt närvarande,
gärna med handsfree i öronen redo att ta
hand om problem just när de uppstår – ha
kontroll, höra och se. Morgonmöte 2–3
min, chefen delar arbetsuppgifterna till all
personal, läkare som sköterska, styr stenhårt. Rätt man kommer på rätt plats. Just
do it – you need professionalism at all levels,
tyckte han.
Hygiene and ERCP: How to protect the
patient and the staff
av Mette Asbjörn Olesen, Danmark.

Förespråkade e-learning. Var för centraldiskning och centraldesinfektion av alla
endoskopiinstrument och flergångsverktyg.
Betonade hygienkontroll av alla ERCPinstrument en gång/månad, likaså antibiotikaprofylax till alla patienter eftersom den
vanligaste smittkällan vid ERCP är patientens egen flora.
Patient Safety and Error Management in
Endoscopy
av Michael Ortman, Schweiz.

Han talade om vikten av att rapporteringssystemen för incidenter och förebyggande
av dessa, liknande vår Händelsevis. Även
han betonade vikten av kunniga sköterskor,
specialiserade just för sina specialområden:
alla skall inte göra allt.
Carbon Dioxide Insufflation in
Gastrointestinal Endoscopy
av Anita Jörgensen, Norge.

Tyckte att koldioxid-insufflation borde vara
standard vid koloskopier då det minskar
smärta och obehag både under och efter
undersökningen.
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Oral poster: Accreditation – where does
it lead to?
av Jyffe Halborg, Danmark.

vara levertoxiska eller t.ex. orsaka ökad blyhalt i blodet.

Handlade om vikten av att följa hygienföreskrifter och hur man gör det:
• skriva ner dem,
• informera personalen ang. kläder och
hygien,
• regelbundna kontroller av att reglerna
följs,
• obligatoriska årliga kompletterade
e-learningprogram,
• Brandronder och e-learning för prevention av bränder,
• ID-band hos alla inneliggande patienter.

Nursing Councelling for hepatitis C
patients – experience from outpatient
clinic av Bergthora Karlsdottir, Island.

How to solve problems with PEG
av Mette Asbjörn Olesen, Danmark.

Voice of the Patient
Ása Laufey Sæmundsdóttir, Island.

I sin studie följde hon patienter som sökte
för Peg-problem, de flesta från vårdhem.
Vanligaste var att vårdpersonalen inte visste
vilken typ av peg patienten hade och de hade
mycket bristande kunskap om hur peg ska
skötas. Lösningen blev att peg-sköterskorna
själva håller kurs för samlad vårdhemspersonal på plats, så flera kan vara med. Man
visar olika typer av peg (”pegväska” med
attiraljer) och visar en film om hur man
sköter dessa. Resultaten mycket positiva.

Där Åsa, patient med Crohns sjukdom,
berättade om sitt liv och sina upplevelser
inom sjukvården.

“CAM” Complementary and Alternative
Medicine in IBD
av Lena Oxelmark, Sverige.

Enligt hennes forskning används CAM av
många IBD-patienter vid sidan av konventionell behandling, fast patientens läkare
ofta är omedveten om det. Det finns olika
typer av CAM från Whole medical system
till Homeopaticmedicin osv. Hon uppmanar oss att fråga om detta, då allt är inte bara
bra, utan vissa av dessa mediciner kan också

Hennes föreläsning och råd:
• använd inte komplicerat språk,
• respektera patienten, ha inga förutfattade meningar,
• ge feedback,
• sammanfatta i slutet av mötet,
• erbjud uppföljande telefonsamtal eller
återbesök,
• visa inga sympatier.
Och till slut:

Bland annat detta, kort skrivet men mycket

mer i bagaget, fick jag med mig från detta
sista Nordiska mötet på Island.
Vid sidan av programmet hann jag med
en sightseeingtur med isländska highlights:
Gullfors Vattenfall, gejsrar och en valsafari
där man brukar få se valar och delfiner. Men
dessa ville inte visa ens en stjärtfena denna
gång så vi fick nöja oss med fåglar av olika
slag, bl.a. Lunnefåglar.
Kongressmiddag serverades sista kvällen
på restaurant Perlan där man hade en roterande panoramautsikt över Reykjavik.
Hela resan var en mycket trevlig och
angenäm upplevelse!
Jag tackar!!
Lea Grönfors
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