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Kära Gastrovänner!

J

ag hoppas att ni alla fått en skön och avkopplande semester, trotts en något
regnig inledning på sommaren. I juli besökte jag ”International Eosinophil
Society, 9th Biennial Symposium” som hölls i Chicago. Ett Mecka för alla
eosinofilintresserade, men också med mycket intressant ur gastroenterologisk
synvinkel. Kongressen inleddes med kliniskt workshop där bland annat biologisk
behandling vid Eosinofil esofagit diskuterades. Mycket lovande data från pågående studier med anti-IL-4 och anti-IL-13 presenterades, som på sikt kan ge oss
ytterligare behandlingsalternativ för denna patientgrupp.
Här hemma har höstens arbete börjat med IBD-dagen som för tredje året i
rad ordnades av Dagens Medicin i samarbete med SGF och mag-tarmförbundet.
Under förmiddagen diskuterades ”Nya möjligheter i behandling av IBD”, och
”Biosimilarernas intåg - hur följer vi upp patientsäkerheten? SGFs riktlinjer för
behandling med Biosimilarer presenterades, och de finns nu på hemsidan och
kommer i tryck här i Gastrokuriren. Professor Björn Moum, Oslo presenterade
den pågående NOR-SWITCH-studien där man randomiserat och dubbelblint
byter ut original-infliximab mot CT-P13 (Biosimilar) för ett antal reuma-, gastrooch hudpatienter för att studera sjukdomsförloppet och för att se hur patienterna
upplever om deras sjukdom förändras. De första resultaten förväntas under 2016
och kommer att ha stor betydelse för såväl klinisk praxis och som framtida rekommendationer från SGF.
Under eftermiddagen diskuterades hur vi får en mer jämlik vård för våra patienter med kroniska sjukdomar och vad som är viktigt för våra unga patienter med
kronisk sjukdom. Deltog i debatten gjorde såväl representanter från professionen,
patientföreningen och landstingspolitiker. Det som tydligt framkom är att våra
yngre patienter vill kunna kommunicera med sin läkare och IBD-sköterska på
ett enkelt och för dom helt naturligt sett t ex via sms eller chatt.
I skrivande stund har jag just återvänt från Västanå Slott, beläget strax söder
om Gränna, där SGFs styrelse samlats för uppstart av höstens arbete. Många
viktiga frågor stod på vår agenda, och det blev mycket intressanta och konstruktiva
diskussioner. I kommande nummer kommer jag återkoppla kring olika frågor
som SGFs styrelse arbetar med.
Avslutningsvis vill jag önska Er alla en fin höst!
Marie Carlson
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Kirurgveckan 2015
Kirurgveckan – den 20:e i ordningen –
gick av stapeln i Örebro. Antalet inskickade abstrakt var 310 stycken, vilket innebär att man slog rekord. Örebro passade
på att fira sitt 750-årsjubiléum som stad,
och bjöd på ren sommarvärme. Gastrokuriren var på plats för att följa kolorektalprogrammet.

L

ouise Olsson och Pär Myrelid var
moderatorer för ett symposium som
ägnades åt kolorektal kirurgi för de
äldre. Tre talare föreläste, och först ut av
dessa var Omar Faiz, kolorektalkirurg verksam vid St Marks Hospital i Storbritannien.
Dr Faiz inledde med att påpeka att det är
stor skillnad mellan dessa patienter.
– En del äldre sitter på ett vårdhem och
tittar på TV hela veckan, medan andra i
samma ålder spelar golf tre gånger i veckan,
sa han.
Lägre mortalitet vid laparoskopisk resektion

Dr Faiz presenterade en studie på det nationella utfallet av kolorektalkirurgi. Den visade
att mellan 1996 och 2006 så har 192 620 elektiva kolon- och rektalresektioner utförts i
England. 3 709 (1.9 %) av dessa var klassificerade som laparoskopiska procedurer.
Den nationella mortalitetsfrekvensen efter
30 dagar låg på 3.3 %.
– Studien visade också att mortaliteten
var lägre efter en laparoskopisk resektion,
jämfört med öppen kirurgi. Det gäller även
mortaliteten efter 365 dagar – och kom ihåg
att dessa siffror kommer från tiden då man
började med laparoskopi i England, fortsatte
han.
Sifforna avsåg alltså elektiv kirurgi. Akut
utförs cirka 30 000 abdominella operationer. Mortaliteten för dessa ligger på ungefär
20 %, men kan nå upp till 40 % vid vissa
institutioner.
Antalet cancrar kommer att öka

Dr Faiz fortsatte med att introducera begreppet frailty som på svenska kan översättas till
skörhet.
– Det är här vi ser skillnad på golfspelaren
och TV-tittaren, förklarade han.
Kärnegenskapen för frailty är en ökad
känslighet för stresspåverkan på grund av
försvagade, multipla, besläktade system som
leder till en nedgång i homeostatiska reserver
och motståndkraft.
gastrokuriren 4 · 2015

– Den huvudsakliga konsekvensen är en
ökad risk för multipla, negativa, hälsorelaterade utfall: Funktionsnedsättning, morbiditet, sjukhusvistelse, institutionalisering och
död, förklarade Dr Faiz.
Han visade en studie som indikerar att
Storbritannien år 2033 kommer att ha 3.34
miljoner invånare som är 85 år eller äldre.
– En konsekvens av detta är att antalet
cancrar kommer att öka.
Frågan är därför om alla dessa ska opereras
– eller om inga ska opereras?
– De flesta av oss anser väl att svaret ligger
någonstans mitt emellan.

Omar Faiz

Vissa risker går att påverka

En amerikansk undersökning visar att patienter med frailty har en 2.5 gånger högre
risk för mortalitet vid kirurgi.
– Och de har en 20 gånger högre risk att
hamna på vårdhem efter utskrivning.
Hur ska man då operera dem? Enligt Dr
Faiz så bör man sträva efter en individanpassad vård, där man gör en riskbedömning
av patienten innan operationsbeslut tas. I
denna riskbedömning ingår bedömning av
komorbiditet, hjärt-lungkapacitet, fysiologi,
kognitiv förmåga, biomarkörer samt frailty.
– Sedan ska man försöka optimera patienten. Liksom t.ex. nutritionsstatus så kan
frailty modifieras. Det kan ske så enkelt som
med fysisk träning.
Han illustrerade detta med en studie från
2011 på s.k. prehabilitering. 95 patienter
genomgick innan kolorektalkirurgi genom-

Pär Myrelid och Louise Olsson

gick ett träningsprogram som varade 38
dagar (mediantid).
– Under denna tid förbättrade 33 % sin
fysiska funktion, 28 % förblev på den nivå
de var innan – och 29 % förvärrades. Studien
3
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visade att de som förbättrades också var de
som i störst utsträckning återfick sin kapacitet att gå, jämfört med den gruppen som inte
förändrades, alternativt försämrades.
Dr Faiz summerade sitt föredrag med att
utfallet efter kirurgi för äldre patienter är
sämre än vad vi kanske tidigare har trott, och
att vi behöver bli bättre på att definiera risk
för dessa patienter – samt att denna risk till
viss del går att påverka.
I den efterföljande diskussionen svarade
Dr Faiz på en direkt fråga från publiken att
det nog fanns en selektionsbaserad bias i
de data han presenterade om laparoskopisk
kirurgi.
– Men jag tror att denna bias har minskat
på senare tid, när fler använder sig av laparoskopisk teknik, kommenterade han.
Stor variation på patienternas biologiska
ålder

Nina Ommundsen från Akershus universitetssjukhus i Norge fortsatte och visade
inledningsvis att det inte alltid är så att det
är just ålder som predikterar komplikationer
efter elektiv kirurgi.
I en tabell över komplikationer på patienter i åldrarna 70 – 90+, så var det 90+ som
hade lägst antal post-operativa komplikationer. Samma studie visade att det var frailty
som istället var den starkaste prediktorn för
komplikationer.
– Med stigande ålder kommer en förlust
av organens reservkapacitet – vi ser oftast
symptom från de organ som har de minsta
reserverna. Men det råder en stor variation
när det gäller patients biologiska ålder, sa hon.
Dr Ommundsen rekommenderade att
man innan operation gör en preoperativ
geriatrisk bedömning av patienten, och att
operationen planeras av ett multidisciplinärt
team där kirurg, geriatriker och anestesiolog
ingår.
Hon uppmanade också att man ska ha
patientens preferenser i åtanke, och hänvisade till en studie där man tillfrågat 226
patienter med en ålder på över 60 år och
som hade en svår sjukdom om deras syn på
val av behandling.
– Om behandlingen säkrar överlevnad,
men leder till funktionell försämring så
skulle 74 % säga nej till en sådan behandling. Om behandlingen leder till kognitiv
försämring så svarade 89 % att de skulle säga
nej till den.
Däremot sa även 89 % att de var villiga att
uthärda en behandling som skulle innebära
en stor börda för dem, om deras hälsa blev
förbättrad eller oförändrad.

4

Vanligt med komplikationer i lungorna

Marja Lindqvist är anestesiolog på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, och hon
presenterade sina synpunkter på den äldre
patienten som ska genomgå kolorektalkirurgi.
Hon beskrev bl.a. post-operative cognitive
dysfunction (POCD), som vanligtvis uppträder inom 24 timmar efter operationen.
– Det vi kan göra för att förebygga POCD
är att undvika opioider.
Marja berättade också att det är vanligare
med post-operativa komplikationer i lungorna än i hjärtat.
– Vi behåller alltid patienten på post-operative vårdavdelning en natt, för att säkerställa att lungornas kapacitet har återhämtat
sig, berättade Marja.
Många äldre står ofta på flera olika läkemedel – Marja berättade att de ofta har patienter som står på 10 olika mediciner – och att
det påverkar metabolismen.
– Det är något som vi narkosläkare måste
ta hänsyn till.
Hon sammanfattade med att den äldre
patienten har en förminskad funktion, och
försämrade kompensationsmekanismer i de
flesta av sina organsystem.
– Så om något tillstöter, kan inte den äldre
patienten klara det lika bra som den yngre
kan. Detta är viktigt att komma ihåg när
man planerar pre-, per- och postoperativ
vård för de äldre patienterna.
Ny målsättning för 2016

I det följande symposiet stod också laparoskopi i centrum.
Peter Matthiessen, Universitetssjukhuset
i Örebro, Arbetsgruppen för laparoskopisk

Nina Ommundsen

Ulf Gustavsson

kolorektal kirurgi i Sverige, berättade om
kolorektal kirurgi i Sverige.
– Drygt var fjärde kolon och rektum utförs
laparoskopiskt idag. Konverteringsfrekvensen är acceptabel, och vi kan se minskande
regionala skillnader för kolon. Det är dock
stora regionala skillnader för rektum, och
stora skillnader på sjukhusnivå, sa han.
Dr Matthiessen konstaterade också att
laparoskopin nu har lämnat ”fula ankunggastrokuriren 4 · 2015
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Svår procedur

selektion. Vi följer detta, och det kommer vi
att fortsätta att göra. Det är en viktig uppgift
för arbetsgruppen.
Snabb och dyr implementering av robotkirurgi

Joep Knoel

Maie Abdalla

en-stadiet”, och att arbetsgruppen nu formulerat en ny målsättning för 2016: Mer än 50
% laparoskopi för kolon och rektum.
Fyra utvalda operationstyper har studerats
närmare 2012 – 2014, och en sammanfattning av de fynd man gjort visar att laparoskopin har lett till kortare vårdtider, samt att
man kan visa jämförbara postoperativa och
onkologiska utfall.
– Vi ser också tydligt att det råder en viss
gastrokuriren 4 · 2015

Ulf Gustavsson, Danderyds sjukhus, sa att
trots att laparoskopin upplever en all time
high i Sverige, så ligger vi fortfarande lågt i
en internationell jämförelse.
– Orsakerna till detta är troligen att evidensen fortfarande är låg och att det är en
lång inlärningskurva – det tar fem år innan
man blir en fullärd laparoskopisk kirurg.
Ulf talde även om robotkirurgi. Det började med Linköping år 2010 och fortsatte
med St Göran året efter.
– Sedan kom en blixtsnabb implementering år 2014, då 14 sjukhus anammade metoden, fortsatte Ulf.
Han gick igenom evidensläget för robotkirurgi jämfört med laparoskopi. Vad RCT
rektum anbelangar finns det ingen renodlade
studier. För RCT kolon finns det få, med
dålig power.
– Retrospektiva kohorter kolon-rektum
finns det förvånansvärt många – men de är
med något undantag små. Det finns enstaka
fall-kontroller och många case-series. Ändå
förekommer det märkligt många försök till
meta-analyser, konstaterade Ulf.
Robotkirurgins implementering har varit
snabb och dyr.
– Tekniken förefaller säker, men vi har inga
nationella data än. Det förefaller som om
konverteringsrisken är lägre för robotkirurgi,
och att tekniken är förknippad med längre
operationstider, var Ulfs konklusioner.

Dr Joep Knoel, St Franciscus Hospital och
Jessa Hospital i Belgien, beskrev ”bottom-up”
tillvägagångssättet för total mesorektal excision för rektal cancer i trångt bäcken. Han
inledde med att beskriva anatomin, och
inkluderade embryologin – hur organen
utvecklas under fosterstadiet – med hjälp av
rörlig datoranimation.
Han fortsatte med att visa en lång film
som i detalj visade hur operationen går till.
– Det är en svår procedur, och en lång
inlärningsperiod krävs. Kadaver-sessioner
och site-by-site träning är viktiga inslag i
utbildningen, konstaterade Dr Knoel.
Mycket av det filmmaterial som Dr Knoel
visade kommer att publiceras på www.
iLappSurgery.com, som kommer att vara en
bra resurs för den som vill lära sig mer. Han
påpekade dock att det inte är klart ännu,
men att man räknar med att det ska finnas
tillgängligt någon gång under hösten 2015.
Risken för ändtarmscancer högre efter IRA

Därefter följde en session med fria föredrag.
Niklas Magnusson och Martin Rutegård var
moderatorer.
Primär skleroserande kolangit (PSC) är en
välkänd riskfaktor för att utveckla kolorektal
cancer vid ulcerös kolit (UC). Ungefär var
femte UC-patient genomgår kirurgi i form
av kolektomi och ileostomi.
– Nästa steg är en rekonstruktion – en
ileorektal anastomos (IRA) eller en bäckenreservoar (BR). Alternativt gör man ingen
rekonstruktion, utan en ileostomi med bevarad rektum, sa Maie Abdalla.
Hon presenterade en studie där man
jämfört risken att utveckla rektalcancer hos
kolektomerade PSC-patienter med urkopplad, men bevarad rektum jämfört med
rekonstruktion med IRA.
– Bland UC-PSC patienter fann vi att
risken för ändtarmscancer är cirka tre gånger
högre vid IRA, jämfört med ileostomi och
urkopplad rektum, rapporterade Maie.
Hon tillade att fekalströmmen verkar vara
av stor vikt vid rektalcancerutveckling hos
UC-patienter med samtidig PSC.
Caroline Nordenwall hade undersökt i
vilken grad kolektomerade IBD-patienter
får rekonstruktiv kirurgi.
– Vi fann att av 2 818 utförda IBD-kolektomier så fick 43 % av dessa rekonstruktiv
kirurgi. De två viktigaste faktorerna för detta
var patientens ålder och sjukhusets volym.
Caroline sa också att vad anledningen till
att man inte kopplar ihop fler är vet man
inte.
5
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– Detta är – vad vi vet – den första populationsbaserade studien. Men vi ska ta reda
på det, lovade hon.
Crohns sjukdom associerad med sänkt
fertilitet

En möjlig fördel med IRA är att man kan
erbjuda en bäckenreservoar som ett andra
steg vid bristande IRA-funktion – alltså en
sekundär IRA. Men går det lika bra för dem
som får en sekundär bäckenreservoar som för
de som får den primärt?
Frågeställningen låg till grund för en
studie som Maie återvände till talarstolen
för att presentera. Man hade använt sig av
en populationsbaserad kohort med UCdiagnos och kolektomi med rekonstruktion
(bäckenreservoar eller IRA) som hade tagits
fram via Patientregistret.
– Ingen skillnad föreligger i failure rate
mellan primär och sekundär rekonstruktion med bäckenreservoar vid UC. Svenska
failure rates ligger väl i paritet med övriga
världen. Slutsatsen är att IRA kan användas som ytterligare ett behandlingssteg efter

Ulrik Lindforss

6

kolektomi – utan att riskera failure av bäckenreservoar om detta senare behöver anläggas, summerade Maie.
Emma Druvefors presenterade en studie
där 25 654 kvinnor med IBD hade identifierats med hjälp av Patientregistret. dessa
hade jämförts med 127 367 kvinnor via SCB,
och som utgjorde en kontroll-kohort. Därefter hade man undersökt dessa i medicinska
födelseregistret. Det var fertiliteten vid IBD
som man ville undersöka.
Fyndet var att Crohns sjukdom – men
inte ulcerös kolit – är associerad med sänkt
fertilitet för kvinnor.
– Vi såg också att patienter med Crohns
sjukdom i genomsnitt var yngre än de med
ulcerös kolit, berättade Emma.
Risken för kolektomi vid IBD

Ulrik Lindforss presenterade en studie på
risken för kolektomi vid IBD. Han inledde
med att rent allmänt tala om nyttan med
svenska IBD-registret SWIBREG.
– Indikationer för kolektomi vid IBD är
svårt skov, terapi-refraktär (steroidberoende)
sjukdom samt dysplasier och/eller neoplasier,
sa Ulrik.
Ulrik fortsatte med att understryka att
kolektomi är ett omistligt komplement till
medicinsk behandling.
– Vi grävde lokalt i SWIBREG, bland
våra patienter, och fann 2 180 patienter
med ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom (CD) diagnostiserade under åren 1960
– 2009 på Karolinska Universitetssjukhuset.
Slutsatsen av de data man funnit är att
patienter med CD-kolit löper signifikant
större risk att kolektomeras, jämfört med
patienter med UC.

– Risken för kolektomi inom fem år från
diagnos har sjunkit signifikant för dem
med CD-kolit på 2000-talet, jämfört med
90-talet, tillade Ulrik.
Det blev diskussion efteråt om detta är ett
resultat av att man idag har effektivare läkemedel. Dessutom har man en ny kirurgisk
strategi för vissa patienter med CD-kolit –
segmentell kolektomi.
Kan peroralt givet antibiotika användas
som infektionsprofylax vid kirurgi?
Frågeställningen utgjorde också titeln på
det arbete som Claes Hjalmarsson presenterade. Studien undersökte timetoprim-sulfa-metronidazol peroralt (TSM-studien).
Dess konklusion är att det inte räcker att
följa förekomst av subkutan sårinfektion
under vårdtiden.
– TSM ska inte användas vid övre gastrointestinal kirurgi, fortsatte Claes.
TSM kan användas vid elektiv kolorektal
kirurgi om det bedöms att en något högre
frekvens av subkutan sårinfektion är godtagbar, fortsatte han.
Per oralt infektionsprofylax ska ges vid en
fast tidpunkt – t.ex. kl 06:30 – och inte en
viss tidsperiod före ingreppet, summerade
Claes.
Loopileostomi hos IBD-patienter ger
betydande morbiditet

Filip Sköldberg presenterade en studie som
syftade till att undersöka förekomsten av
perianal sjukdom hos patienter med CD.
Man hade använt sig av patienter från IBD
Cohort of Uppsala region (ICURE) med
diagnosår 2005 – 2009.
– Det var en liten del av Crohn-patienterna som utvecklade perianal sjukdom efter
diagnos. Vi fann att perianal sjukdom var
associerad med manligt kön samt ett kolonengagemang av grundsjukdomen, sa Filip.
Abscess/fistel var det vanligaste perianala
tillståndet. Man hade också funnit ytterligare
kirurgi hos cirka hälften av patienterna som
behövt abscessdränage, med en mindre andel
till definitiv fistelåtgärd.
Jennifer Park berättade om en studie som
hade målsättningen att kartlägga komplikationer relaterade till loopileostomier hos
IBD-patienter. Man hade studerat samtliga
IBD-patienter som erhållit loopileostomi vid
SU/Östra från januari 2006 till december
2012.
– En loopileostomi hos våra IBD-patienter innebar en betydande morbiditet med
en hög andel återinläggningar, konstaterade
Jennifer.
De fann även att komplikationer vid stominedläggning var vanliga.
gastrokuriren 4 · 2015
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– Vi såg en del allvarliga komplikationer i
samband med nedläggning, med 6 % insufficienser i ileo-ileala anastomosen, summerade
hon.
Viktigt motivera de unga till akademisk
kirurgi

Årets Bengt Ihre-föreläsning gavs av Dr
Michael Menger, Saarland Universitetsklinik, Tyskland. Han talade om problemen
med förändrade villkor för kirurgisk forskning.
– En akademisk kirurg ska vara en utmärkt
kirurg och en utmärkt lärare, forskare, ledare
och affärsman. Dessutom ska denne numera
även vara en empatisk personlighet. Det tar
över 30 år innan alla dessa krav är uppfyllda,
konstaterade Dr Menger.
Ett annat problem han pekade på är den
lagstiftade arbetstid som gäller inom EU –
max 48 timmar per vecka. Frågan är här om
forskning utöver tjänstgöringen ska räknas
som arbetstid eller inte.
– Det finns ingen som kan svara på det,
sa Dr Menger.
En annan fråga är hur vi ska mäta framgångsrik forskning. Idag används ofta impact
factor till detta, och enligt honom så inser
alla att det inte är ett bra sätt.
– Och om vi ändå godtar det rent allmänt
– är det då ett bra sätt att mäta kirurgisk
forskning?
Han illustrerade med ett diagram över en
rankning av hur många poäng som en publicering i olika vetenskapliga tidskrifter kan
leda till – Annals of Surgery, British Journal
of Surgery samt Journal of Surgery var de enda
kirurgiska sådana som var representerade –
och de låg längst ned i rankningen.
Själv ansåg han att excellent kirurgisk
forskning är sådan forskning som leder till
framsteg i vården.
Dr Menger påpekade att det är viktigt
att motivera de unga till akademisk kirurgi.
För att kunna göra det, måste man ställa sig
frågan vilken ställning forskningen har på
den egna kliniken.
– De som deltar i akademisk forskning ska
ha förmåner även i den kliniska, kirurgiska
utbildningen, var hans åsikt.
Han illustrerade med hur det går till på
hans egen klinik (Institutet för Klinisk och
Experimentell Kirurgi) där man målmedvetet har arbetat med dessa frågor.
– Till dags dato har kirurgerna kommit
upp i ett antal av 141 publikationer! Förhoppningsvis kommer det att bidra till att
säkerställa överlevnaden av den kirurgiska
vetenskapsmannen, avslutade Dr Menger.
gastrokuriren 4 · 2015

2-årsdata från Stockholm III

Johan Erlandsson presenterade en jämförelse
mellan preoperativa strålbehandlingsregimer
vid rektalcancer – Stockholm III-studien
– efter två års uppföljning. Det var första
gången som 2-årsdata presenterades.
Preoperativ strålbehandling vid rektalcancer minskar lokalrecidivfrekvensen med 50
%. Syftet med studien är att optimera fraktionering och tidsintervall mellan strålbehandling och kirurgi. Man har studerat tid
till lokalrecidiv, men även fjärrmetastaser,
överlevnad, strålningstoxicitet och postoperativa komplikationer.
– Studiedesignen var att patienter med
rektalcancer fick antingen kort strålning (5
x 5 Gy) och direkt kirurgi (operation inom
en vecka), kort strålning (5 x 5 Gy) och därefter vänta med kirurgi (operation efter 4 – 8
veckor) eller lång strålning (25 x 2 Gy) och
vänta med kirurgin 4 – 8 veckor, förklarade
Johan.
Slutsatsen av 2-årsdata var att preoperativ
strålning 5 x 5 Gy med fördröjd operation
gav en låg akut strålningstoxicitet och färre
postoperativa komplikationer, jämfört med
de två andra alternativen – men med ett likvärdigt onkologiskt resultat.
Risken för sekundär tumör efter strålbehandling

HE-COLOR II är en hälsoekonomisk studie
med syftet att jämföra kostnaderna mellan
öppen respektive laparoskopisk operation för
rektalcancer. Tidsperspektiven var 28 dagar
samt 3 år. Data från studien presenterades av
Eva Haglind, som ersatte Jacob Gehrman.
– Man fann högre kostnader för stomi i
laparoskopi-gruppen – men de beror på att

Johan Erlandsson

de lever längre. Den gruppen hade däremot
lägre kostnader för sjukskrivningar, sa Eva.
Den öppna tekniken var billigare vid en
jämförelse efter 28 dagar, men det var ingen
statistisk signifikant skillnad efter 3 år.
Anna Martling talade om risk för sekundära tumörer efter strålbehandling för rektalcancer. Syftet med studien var att studera
huruvida en ökad risk för en andra cancer
föreligger efter strålterapi för rektalcancer.
– Vi fann ingen ökad risk för sekundär
cancer hos strålade patienter overall – oberoende av uppföljningstid, och utanför eller
innanför strålningsfältet, sa Anna.
I en subanalys av de 5 RCT fanns en liten
ökad risk (1.3 gånger) för sekundär cancer
utanför strålningsfältet.
– Vi kan också säga att män som strålbehandlas har en 30 % underrisk för att insjukna i prostatacancer under uppföljningen.
Så risken för en sekundär tumör bör inte vägas
in i behandlingsbeslutet, summerade Anna.
Per Lundblad
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Internationella leverkongressen
2015
Under slutet av april varje år hålls den Internationella Leverkongressen (ILC). Det
är European Association for the Study of
the Liver – EASL – som arrangerar den. År
2015 genomfördes mötet för 50:e gången
– och det var staden Wien som stod som
värd för jubileet.

I

sitt välkomstanförande under öppningsceremonin konstaterade Prof Marcus
Peck, EASLs Generalsekreterare, att
utvecklingen under de 50 år som gått sedan
ILC arrangerades för första gången har varit
extraordinär.
– Vid vårt möte i Marburg, Tyskland år
1966 – som ägde rum exakt detta datum,
den 23:e april – så var det kanske 50 personer närvarande. Idag har vi 10 127 besökare

Marcus Peck

registrerade. Det är mycket nära det antal
som kom till ILC i London förra året (10
638), och som var rekordstort, sa Prof Peck.
Analyser av genom bidrar till förståelse av
mutationsprocesserna

En studie som presenterades under den
första dagen handlade om en genetisk testmetod som kallas exom-sekvensering. Studien visade att denna teknik kan användas
för att förstå hur och när carcinogena mutationer förekommer hos patienter med hepatocellulär cancer (HCC) – det är möjligt att
identifiera specifika molekylära profiler. Man
hoppas att dessa profiler ska kunna hjälpa till
att identifiera patienter som skulle ha fördel
av specifika anti-cancerbehandlingar.
Genom att använda exom-sekvensering,
identifierade man i studien förhållandet
mellan miljöpåverkan som tobaksrök och
alkoholkonsumtion med mutationsmönster
vid HCC. Studien fastställde även gener och
banor som förändras i olika kliniska stadier.
Av de åtta mutationssignaturer som identifierades i studien, var två nya.
– Mutationssignaturer hjälper oss att förstå
den biologiska historien av cancer, och kan
möjliggöra att vi kan skilja mellan pågående
mutationsprocesser och historiska sådana.
Det hjälper oss att identifiera potentiella nya
targets för anti-cancerbehandlingar, sa Prof
Jessica Zucman-Rossi.

– Hepatocarcinogenes är en flerstegsprocess, vid vilken precancerösa lesioner till slut
kan ombildas till levercancer. Analyser av
genom – som exom-sekvensering – innebär
att vi bättre kan förstå mutationsprocesserna
bakom utvecklandet av cancer. Denna detaljerade kunskap hjälper oss sedan att nysta
upp dessa processer och på så sätt optimera
en individanpassad vård, kommenterade
Prof Peck.
Förhöjd risk av annan cancer vid Hepatit
C?

Forskarna bakom en annan studie som presenterades, pekade på möjligheten att en extrahepatisk manifestation av HCV (Hepatit
C Virusinfektion) kan vara en förhöjd risk
för cancer.
Studien syftade till att beskriva frekvensen av alla cancersjukdomar i en kohort med
HCV-patienter, och jämföra den med en
icke smittad population. Exempel på typer
av cancer som är kända för att vara associerade med HCV är non-Hodkins lymfom,
njur- och prostatacancer och levercancer.
En retrospektiv studie vid Kaiser Permanente, USA, genomfördes. Man registrerade
alla cancerdiagnoser hos patienter över 18 år,
med eller utan HCV under åren 2008 – 2012.
Under studiens tidsperiod registrerades 145
210 patientår i HCV-kohorten och 13 948
826 patientår i icke-HCV kohorten.
I HCV-kohorten noterades 2 213 cancerdiagnoser (1 524/100 000) under femårsperioden, och 1 654 (1 139/100 000)
cancerdiagnoser när man exkluderat levercancer. I icke HCV-kohorten fann man 84
419 cancerdiagnoser (605/100 000) under
samma femårsperiod och 83 795 (610/100
000) när levercancer exkluderats.
Fynden styrker teorin

Om man tar hänsyn till all cancer, så var
frekvensen 2.5 gånger högre i HCV-kohorten; när levercancer exkluderats var frekvensen fortfarande nästan 2 gånger så hög.
– Våra resultat pekar på att cancerfrekvensen är förhöjd i kohorten med HCV-patienter, jämfört med icke-HCV kohorten – både
när man räknar in, eller tar bort levercancer,
sa Lisa Nyberg, studiens huvudförfattare.
Hon tillade att dessa fynd styrker teorin
gastrokuriren 4 · 2015
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att hepatit C är associerat med en förhöjd
risk för cancer.
– Ändå måste man vara försiktig med
tolkningen av våra resultat, eftersom studien
också visar att andra faktorer – confounders
som alkoholmissbruk, tobak, fetma och diabetes påverkade resultatet.
Dr Laurent Castera, Vice Secretary i
EASL, kommenterade:
– Dessa data adderar till de bevis vi redan
har och som länkar hepatit C till en ökad
risk för cancer. De understryker även att det
fortfarande är en lång väg kvar tills dess att
vi förstår denna komplexa och förödande
sjukdom.
Förhöjd alkoholkonsumtion – den vanligaste orsaken till cirrhos

Alkoholinducerad leversjukdom (ALD) är
en stor orsak till alkoholrelaterad mortalitet,
och att hjälpa patienter med ALD att sluta
dricka är ett primärt mål för behandlingen.
Vid kongressen presenterades en studie
som visade att Baclofen har en positiv påverkan på alkoholkonsumtionen och även för-

bättrar leverfunktionen och reducerar skador
på levern.
Studien mätte effektiviteten och tolerabiliteten för Baclofen när det gäller att vidmakthålla abstinensen för denna svårbehandlade
patientgrupp. Man ville även avgöra om
detta resulterade i en reduktion av leverskador.
Resultaten visade lovande utfall för dessa
patienter och hjälpte dem att reducera sitt
drickande, samt en förbättring av leverfunktion och ett lägre fysiskt beroende. En randomiserad kontrollerad studie (RCT) behövs
nu för att bekräfta nyttan av Baclofen för
denna patientgrupp.
För hög alkoholkonsumtion är också den
vanligaste förkommande orsaken till cirrhos.
Nya data som presenterades vid kongressen
visade att incidensen för cirrhos orsakad av
alkohol ökar med 11.3 % om en man ökar
sin konsumtion från två glas om dagen med
ytterligare ett, och kvinnor om de ökar från
ett glas till två.
Studien satte fokus på att kliniska studier
tyder på att det är en hög daglig konsumtion
som är den starkaste prediktorn för alkoholrelaterad cirrhos. Enligt data från WHO
orsakar alkohol cirka 6 % av dödsfallen globalt – majoriteten av dessa sker pga. alkoholrelaterad cirrhos.
AUD associerat med högre risk för mortalitet

En annan studie visade att skadligt alkoholbruk (AUD = alcohol use disorders) medför
en högre mortalitetsrisk för bakgrundsbefolkningen än den som råder för patienter
med HCV.
Studien fann att kronisk HCV-infektion

12

har en begränsad effekt på mortaliteten, om
inte patienten också har andra allvarliga
komorbiditeter som HIV-infektion, cancer
eller kronisk njursjukdom.
– Det finns ett epidemiologiskt släktskap
mellan kronisk HCV och AUD, sa Michaël
Schwarzinger.
Tillsammans med Prof Vincent Mallet förklarade han att de med studien ville undersöka AUDs roll som confounder för allvarlig
komorbiditet och hur AUD påverkar prognosen för HCV-patienter i verkliga livet.
Mellan 2008 och 2012 följde man samtliga
patienter (28 953 755 vuxna) som lades in
på sjukhuset Metropolitan France. 1 506 453
av dessa dog på sjukhuset. Kronisk HCV
konstaterades på 112 146 av de inlagda patienterna (0.39%) och AUD hos 705 259 (2.44%).
De fann att kronisk HCV för det mesta
var associerad med en högre risk för mortalitet när patienten även hade annan allvarlig
komorbiditet. Om annan komorbiditet inte
förelåg, förklarades det prognostiska värdet
av HCV för mortalitet av AUD. Dessutom
fann de att AUD var associerat med en högre
mortalitetsrisk hos alla patienter på sjukhuset.
– Dessa resultat visar att AUD är en mer
exakt indikator för mortalitet vid kronisk
HCV-infektion, och understryker behovet av
att uppmuntra till att sluta med alkohol och
att vidmakthålla abstinens för dessa patienter, sa Prof Tom Hemming Carlsen, medlem
av EASLs vetenskapliga kommitté.
Fokus på fettlever

Non alcoholic fatty liver disease (NAFLD)
hade en central roll under ILC 2015.
De fyra stadierna av NAFLD är steatos
(eller enkel fettlever), non alcoholic steatohepatitis (NASH), fibros och cirros.
En studie från England hade samlat data
från över 900 000 patienter som processades
för att identifiera patienter med NAFLD,
NASH och NAFLD cirrhos. Kardiovaskulära komorbiditeter kodades, och deras prevalens blev analyserade över 14 år.
Resultatet var att under denna 14-åriga studieperiod så var chansen att dö för patienter
med NASH 50 % högre än för patienter med
NAFLD.
– NAFLD är erkänt som en riskfaktor för
kardiovaskulär sjukdom. Våra resultat föreslår att NASH medför en ännu högre risk.
Studien ger oss viktig ny kunskap om mortalitet och bördan av kardiovaskulär sjukdom
hos patienter över hela spektrat av NAFLD,
konkluderade Dr Jake Mann.
Dr Laurent Castera kommenterade:
gastrokuriren 4 · 2015
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– Vid NAFLD byggs fett upp i levern som
i sin tur kan orsaka inflammation och till
slut leda till permanent ärrbildning. Studien
illustrerar tydligt sambandet mellan stadium
av NAFLD och en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom och död. Det är därför nödvändigt att vi kan identifiera individer i tidigt
stadium av NAFLD, så de kan behandlas
med diet och livsstilsinterventioner innan
deras tillstånd blir potentiellt dödligt!
Lovande resultat för örtmedicin

NAFLD har betydelse för utveckling av
koronar ateroskleros, och i sin mer allvarliga form kan sjukdomen gynna utveckling
av kranskärlförkalkning (CAC).
En studie demonstrerade att effekten av
NAFLD varierar signifikant, beroende på
graden av CAC vid baseline. För dem som
inte hade CAC, påverkade NAFLD signifikant utvecklandet av ateroskleros. Men
hos patienter som hade CAC vid baseline,
påverkade inte NAFLD sjukdomens fortskridande.
Resultat från en dubbelblindad, placebo-kontrollerad studie på silymarin – som
härstammar från växten mjölktistel – visar
att denna örtmedicin kan ha effekt på
NASH. Det visade en interimanalys som
presenterades på ILC.
Totalt hade 64 patienter (silymarin 30 och
placebo 34) med biopsi-konstaterad NASH
slutfört studien vid tiden för interimanalysen. Resultaten visade en signifikant skillnad och förbättring av fibros efter 48 veckors
behandling med silymarin.
Viktigt genombrott i behandling av NASH

Liraglutide – ett läkemedel godkänt för be-

handling av diabetes typ 2 – kan visa sig
vara ett lovande behandlingsalternativ även
för NASH. Resultaten av en RCT (LEAN)
redovisades, och liraglutide mötte där den
primära endpointen som bestod i histologisk rensning av NASH, och en reduktion i
progressionen av fibros.
– Fastän NASH är en vanlig orsak till
kronisk leversjukdom, finns det ännu inga
licensierade läkemedel för att behandla sjukdomen, sa Dr Matthew Armstrong.
Han ansåg därför att resultaten från
LEAN-studien är ett viktigt genombrott och
pekar mot ett potentiellt behandlingsalternativ för NASH.
– Vi behöver nu en Fas III studie för att
bekräfta denna potential för den här typen
av läkemedel – glucagon-like peptide-1 analoger – som ett giltigt behandlingsalternativ
för dessa patienter.
Förbättringen av NASH i den här studien
är mycket uppmuntrande, ansåg Prof Philip
Newsome.
– I Europa är prevalensen för NASH ungefär 5 %, så vi välkomnar denna forskning. En
utveckling av området kan hjälpa miljontals människor som påverkas av sjukdomen,
summerade Prof Peck.
Bröd med terapeutisk verkan

Ytterligare ett diabetesläkemedel visar sig
kunna ha effekt på NASH och NAFLD. Det
är remogliflozin etabonate, som i kliniska
studier har visat sig signifikant påverka insulinkänslighet och betacells-funktion, såväl
som att reducera kroppsvikt och nivåer av
alaninaminotransferas (ALT).
I prekliniska studier har det visats att
remogliflozin etabonate signifikant reduce-

Marcelo Naviera

rar ansamling av fett i levern och orsakar
en reduktion av nivåer av cirkulerande markörer för oxidativ stress. Till skillnad från
andra läkemedel i denna klass (SGLT2-inhibitorer), har remogliflozin etabonate en
inre antioxidant aktivitet, som kan reversera
steatohepatit och den oxidativa stress som
är associerad med utvecklandet av NASH.
Alginat är polysackarider extraherade
från brunalger som inte kan smältas i övre
GI. Alginat kan hämma pankreatisk lipas,
och på så sätt reducera matsmältning och
absorption av fett. En studie visade att bröd
berikat med alginat kan inhibera fettupptag
och cirkulerande lipider hos patienter med
NAFLD.
Resultaten demonstrerade att brödet
minskade matsmältningen av fett med upp
till 31 %. Det är den första studien som påvisat detta för människor.
Angeläget behov av att utbilda befolkningen

Så många som hälften av alla individer som
är infekterade med viral hepatit har upplevt
att de är diskriminerade. En fjärdedel säger
att familjemedlemmar har undvikit fysisk
kontakt med dem, sedan de fått reda på att
de har infektionen.
Dessa fakta avslöjades i en patientunder14
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testning, behandling och vård, summerade
Prof Peck.
Goda resultat för patienter med dekompenserad cirrhos

Michael Mann

Fred Poordad

sökning som presenterades vid kongressen.
Forskning som letts av Hälsoministeriet i
Brasilien hade tillfrågat 1 217 personer som
var infekterade med hepatit B eller C i
Europa och Amerika vi ett webbaserat verktyg.
– Få studier har utvärderat omständigheterna och graden av stigma och diskriminering som råder för de som lever med viral
hepatit. Det här är en av de första studierna
som lyssnar på patienterna, sa Dr Marcelo
Naviera som arbetar vid det brasilianska
ministeriet.
Han kunde också berätta att av de 73.7
% som berättade om sin infektion för sina
vänner, så beskrev nästan hälften (49.6%)
att de upplevde diskriminering och att 23.8
% inte längre blev inbjudna till sociala sammankomster och händelser.
Stigmata och diskrimineringen baseras
ofta på missförstånd om hur viruset sprider
sig. Diskrimineringen skadar inte bara de
som diagnostiserats – det kan även avskräcka
andra från att låta testa sig, och därmed
hindra att de kommer under behandling,
fortsatte Dr Marcela.
– Det finns alltså ett angeläget behov att
utbilda den allmänna befolkningen om
hepatit, för att på så sätt bryta denna stigmatisering och på så sätt riva barriärer för
gastrokuriren 4 · 2015

De revolutionerande nya läkemedlen mot
hepatit C hade naturligtvis en framträdande
roll vid kongressen.
Under öppningsceremonin höll Prof
Michael Mann ett föredrag om en studie på
ledipasvir/sofosbuvir med ribavirin i 12 eller
24 veckor för patienter med HCV eftertransplantation.
Ledipasvir är en oral NS5A inhibitor som
tas en gång om dagen, sofosbuvir är en oral
NS5B inhibitor som också tas en gång om
dagen. Dessa två har kombinerats i en fixed
dose kombination (FDC).
I studien deltog 329 patienter vid 34 center
i 12 länder.
– Det var 168 post-transplanterade patienter med F0 - F3 fibros, eller tidig cirros och
160 patienter med dekompenserad fibros – 53
post-transplanterade, fortsatte Prof Mann.
Han rapporterade att ledipasvir/sofosbuvir
med ribavirin resulterade i en hög frekvens av
ett starkt terapisvar (SVR = sustained virological response) för HCV-patienter med
avancerad leversjukdom – oavsett transplantationsstatus.
– För patienter med genotyp 1, fann inte
studien några skillnader mellan 12 och 24
veckors behandling. Det var för få patienter med genotyp 4 för att göra meningsfulla
jämförelser.
Kombinationen var generellt säker och väl
tolererad av patienter med avancerad leversjukdom, pre- och post levertransplantation,
var Prof Manns konklusion.

Ny regim med potential att ytterligare
förkorta behandlingstiden

Grazoprevir är en HCV NS3/4A inhibitor,
och elbasvir en HCV NS5A inhibitor. Båda
tas oralt en gång om dagen.
Prof Fred Poordad presenterade en proofof-concept studie som syftade till att kombinera tre högpotenta direct-acting anitiviraler
(DAA) – grazoprevir + elbasvir + sofosbuvir
– var och en med olika mekanismer, för att
undersöka om terapitiden kan förkortas för
de vanligaste och svårbotade genotyperna 1
och 3, med och utan cirros.
– Vi fann att denna nya behandlingsregim kunde förkorta behandlingstiden till 8
veckor eller mindre för cirrotiska och icke
cirrotiska patienter infekterade med genotyp
1, berättade Prof Poordad.
Han tillade att även patienter med genotyp
3 fick ett bra terapisvar efter 8 – 12 veckors
behandling.
Läkemedelsinteraktioner online

Det är EASL som utfärdar rekommendationer för behandling av HCV i Europa, och
vid den årliga kongressen presenteras alltid
en uppdatering.
Prof Jean-Michel Pawlotsky var den som
gjorde det i Wien, och han började med att
definiera målet för terapin.
– Det är att eradikera HCV infektion för
att förebygga cirros, dekompensation av
levern och död, slog han fast.
Endpointen för behandling är odetekterbar HCV RNA i en känslig analys – mindre
än 15 IU/ml – 12 eller 24 veckor efter behandlingsstart.
Han talade också om de skillnader som
föreligger mellan olika länder i Europa, och
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hur EASL måste ha en medvetenhet om
dessa.
– EASLs uttalande över indikatorer för
behandling är: Samtliga behandlingsnaiva
och behandlingserfarna patienter med kompenserad eller dekompenserad kronisk leversjukdom relaterad till HCV, som är villiga att
låta sig behandlas och inte uppvisar någon
kontraindikation till behandling, ska övervägas för terapi!
För patienter som är co-infekterade med
HIV, är indikationerna för behandling identiska som för dem som enbart är infekterade
med HCV. Däremot måste man då ta hänsyn
till läkemedelsinteraktioner (DDI).
– De sammanställningar av det aktuella
evidensläget för dessa läkemedelsinteraktioner som tagits fram av Universitetet i
Liverpool, och som lätt kan läsas på www.
hep-druginteractions.org, är det verktyg
som EASL rekommenderar, fortsatte Prof
Pawlotsky.

Prof Pawlotsky slog också fast att interferonfria behandlingsregimer – oaktat kostnaden för dessa – är det bästa valet när de är
tillgängliga pga. deras virologiska effektivitet,
att de är lätta att följa och väl tolererade.
– Men alla patienter med kompenserad
eller dekompenserad cirros, samt post-transplanterade patienter utan kontraindikationer
för ribavirin bör behandlas med ribavirin
– oavsett vilken interferon-fri behandling
som ges.
Patienter med kontraindikation för ribavirin – eller de som inte tolererar ribavi-

rin väl – bör behandlas med dubbel så lång
behandlingstid, påpekade han.
EASLs rekommendationer för 2015 kan
enkelt läsas och laddas ner från EASLs
hemsida www.easl.eu. Klicka på Research
i menyn överst på sidan, sedan på Clinical
Guidelines och därefter slutligen på Recommendations on treatment of Hepatitis C.
Direktlänken är www.easl.eu/medias/cpg/
HEPC-2015/Summary.pdf.

Per Lundblad

Interferonfria behandlingsregimer rekommenderas

Tre direct acting antivirals (DDA) blev godkända under 2014: Sofosbuvir, en nukleotid
för alla genotyper, simeprevir, en NS3/4A
proteashämmare för genotyp 1 och 4 samt
daclastavir, en NS5A hämmare för alla
genotyper.
– DDA som blev godkända år 2015 är
sofosbuvir/ledipasvir för genotyp 1, 4, 5 och 6,
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir för genotyp
1 och 4 samt dasbuvir för genotyp 1, sa Prof
Pawlotsky.
EASLs rekommendationer baseras på
evidens från existerande publikationer och
presentationer eller – när ingen evidens
finns – medlemmarna i expertpanelens
egen erfarenhet och uppfattning. För varje
patientgrupp finns det olika alternativ. Dessa
alternativ bedöms som likvärdiga, och hur
de numreras indikerar inte någon inbördes
prioritering mellan dem, underströk han.
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SGF Nationella riktlinjer biosimilarer

SGF Nationella Riktlinjer 2015
på uppdrag av SGFs styrelse
Användning av infliximab-biosimilarer vid
inflammatorisk tarmsjukdom 2015-08-31
Kontaktperson:

Michael Eberhardson, docent, bitr överläkare, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset
Arbetsgruppens sammansättning:

Marie Carlson, Akademiska Sjukhuset,
Uppsala
Michael Eberhardson, Karolinska
Universitetssjukhuset, ordförande
Jonas Halfvarson, Örebro
Universitetssjukhus
Henrik Hjortswang, Linköpings
Universitetssjukhus
Jan Marsal, Skånes Universitetssjukhus Lund
Daniel Sjöberg, Falu Lasarett
Hans Strid, Södra Älvsborgs Sjukhus
Användning av infliximab-biosimilarer
vid inflammatorisk tarmsjukdom
SGF rekommendation:

•
•

•

•
•
•

•

Såväl Infliximab-biosimilarer som
infliximab kan användas vid nyinsättning hos infliximab-naiv patient.
Byte från välfungerande infliximab-behandling till biosimilar eller från välfungerande biosimilar till infliximab bör
undvikas till dess evidens föreligger för
detta. Om byte ändå utförs skall detta
ske under former som främjar kunskapsutvecklingen.
Infliximab-biosimilarer skall inte ges till
patient med otillräcklig klinisk effekt
eller allergisk reaktion vid tidigare
infliximab-behandling.
Välfungerande adalimumab- eller golimumab-behandling skall inte bytas till
infliximab eller infliximab-biosimilar.
Infliximab och infliximab-biosimilar
skall inte vara utbytbara med varandra
på apotek.
Behandling med infliximab-biosimilarer bör på samma sätt som infliximab
monitoreras avseende läkemedelskoncentration och vid behov antikroppsbildning om analysen finns tillgänglig.
Spårbarheten avseende infliximab och
infliximab-biosimilarer skall säkerställas
genom att batchnummer registreras vid
administrering av läkemedel.
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Introduktion - Biologiska läkemedel

I februari 2015 upphörde patentskyddet för
infliximab (Remicade®). Därefter har två så
kallade biosimilarer introducerats på den
svenska marknaden, Inflectra® (Hospira) och
Remsima® (Orion Pharma). Detta är ett policydokument avseende klinisk användning av
biosimilarer vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD, det vill säga Crohns sjukdom
och ulcerös kolit). Dokumentet skall ses som
en allmän vägledning och inte ett detaljerat
vårdprogram.
Biologiska läkemedel är substanser som
kommer från en biologisk källa. Många
biologiska läkemedel är kopior av molekyler som förekommer naturligt i kroppen,
exempelvis insulin, erytropoetin och antikroppar. Antikroppar är betydligt större och
mer komplexa än både vanliga läkemedel
(små organiska molekyler) och hormonella
substanser. Antikroppar kan för närvarande
endast återskapas av levande organismer och
tillverkningsprocessen benämns därför bioteknisk läkemedelsproduktion. Antikroppar
avsedda som läkemedel tillverkas av klonala
cellinjer och det rekombinanta proteinet
renas sedan i flera steg. Det innebär att det
kan förekomma viss variation över tid hos
det biologiska läkemedlet avseende molekylstruktur på grund av naturlig ”drift” i cellinjerna eller att något steg i reningsprocessen
ändras. Således kan olika tillverkningssatser
(batcher) av läkemedlet uppvisa små strukturella skillnader.
En biosimilar har utvecklats för att likna
ett sedan tidigare godkänt biologiskt läkemedel. Den är dock inte helt identisk med
originalläkemedlet till skillnad från generiska
läkemedel vars tillverkning kan kontrolleras
mer exakt. Således kan mindre skillnader
förekomma mellan biosimilaren och originalläkemedlet på grund av den biotekniska
tillverkningsprocessen och komplicerade
proteinstrukturen.
Avseende biologiska läkemedel för IBD är
det framför allt antikroppar mot det pro-inflammatoriska cytokinet TNF-α som har
använts sedan drygt 15 år. För närvarande
är tre antikroppar mot TNF godkända för
behandling av IBD i Sverige. Den första antikroppen för IBD var infliximab (Remicade®).
Den antigen-bindande delen av antikroppen

(25%) är från mus och resterande 75 % utgörs
av en human IgG1-molekyl. Därefter följde
lanseringen av adalimumab (Humira®) som
är en helt human IgG1-antikropp. Sedan
2011 finns även golimumab (Simponi®) för
behandling av ulcerös kolit, även denna 100
% human IgG1-antikropp.
Patienten kan utveckla egna antikroppar
som neutraliserar den tillförda TNF-antikroppen. Hos 3- 20% av patienterna bildas
tillräcklig mängd kroppsegna antikroppar
mot läkemedlet för att neutralisera läkemedlets effekt. Man måste då i regel byta
till ett annat biologiskt läkemedel, t ex från
infliximab till adalimumab eller golimumab,
vilket går bra eftersom de bildade kroppsegna antikropparna inte korsreagerar med
de andra preparaten.
Biosimilarer till infliximab

Patentskyddet i Sverige avseende infliximab
(Remicade®) gick ut i februari 2015 och
i nuläget finns en infliximab-biosimilar,
CT-P13, tillgänglig. Denna IgG1-antikropp
marknadsförs under olika namn (Remsima®
och Inflectra®) beroende på återförsäljare.
Inom snar framtid förväntas ytterligare
infliximab-biosimilarer finnas tillgängliga.
Det övergripande europeiska läkemedelsverket EMA (European Medicines Agency)
fastställde 2005 en särskild godkännandeprocess för biosimilarer, där det åligger producenten att framför allt kunna påvisa en
övertygande strukturell och farmakokinetisk
likhet mellan biosimilaren och originalläkemedlet. Kliniska studier har i denna process
en mer underordnad roll jämfört med godkännande av originalläkemedel. CT-P13 har
i prekliniska studier visats vara mycket lik
infliximab avseende molekylstruktur, bindning till TNF och Fc-receptorer, in-vitro biologisk aktivitet och farmakokinetik. Kliniska
studier hos patienter med reumatisk artrit
(RA) och ankyloserande spondylit (AS) har
genomförts och visat jämförbara effekt- och
säkerhetsdata med de originalstudier som
ligger till grund för godkännande av infliximab (Remicade®) vid RA respektive AS 1,2.
På grundval av att tillverkaren av CT-P13
kunnat visa övertygande strukturell likhet
med originalantikroppen och även visat
jämförbar klinisk effekt vid de ovan nämnda
19
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reumatologiska diagnoserna har EMA och
Läkemedelsverket enligt den så kallade extrapoleringsprincipen godkänt CT-P13 även
för övriga infliximab-indikationer trots att
inga kliniska studier publicerats. Således är
CT-P13 godkänt för Crohns sjukdom och
ulcerös kolit hos vuxna och barn utan att
några studier på patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar har slutförts.
Studier som avser att värdera den kliniska
effekten av CT-P13 vid IBD pågår och NORSwitch-studien i Norge utgör ett exempel.
Patienter behandlade med Remicade® för
reumatiska sjukdomar, psoriasis och IBD
randomiseras i denna studie till att fortsätta
med Remicade alternativt byta till CT-P13
och följs under ett år. Man planerar att inkludera 500 patienter och de första resultaten
kommer att publiceras under våren/sommaren 2016.
Spårbarhet

I den medicinska dokumentationen och i
kvalitetsregistret är det väsentligt att spårbarheten bevaras för att möjliggöra distinktion mellan originalpreparat och biosimilar.
Denna spårbarhet är en förutsättning för
ordnat införande av biosimilarer och SGF
anser att det bör finnas tydliga anvisningar
från berörda myndigheter om hur batchnummer för infusions- och receptläkemedel
skall registreras i den kliniska verksamheten
och kunna överföras till Läkemedels- och
Biverkningsregistren och det nationella kvalitetsregistret. Detta är en förutsättning för
en säker och ändamålsenlig användning av
biosimilarer och för att gällande EU-regelverk skall kunna följas.

tet Remicade® medför samma behandlingseffekt och biverkningsrisk vid IBD
och inflixmab-biosimilaren kan därför
användas vid nyinsättning hos infliximab-naiv patient.
Avseende kontraindikationer, screening
för tuberkulos och andra infektioner samt
dosering skall de riktlinjer och rutiner som
tillämpas vid Remicade®-behandling följas.
Vid insättning av infliximab-biosimilar bör patienten följas mycket noggrant
eftersom det enbart finns retrospektiva
observationella data. Kontrollerade studier
avseende klinisk effekt och biverkningsprofil
vid behandling med infliximab-biosimilar
för IBD har ännu inte publicerats. Det är
väsentligt att de specialister som behandlar
inflammatorisk tarmsjukdom med biosimilarer aktivt registrerar behandlingsdata via
det nationella IBD-registret, SWIBREG.
Detta möjliggör utvärdering av säkerhet och
nytta vid införandet av biosimilarer.

•

•

SGF motsätter sig varje form av utveckling,
upphandling och behandlingskrav som
skulle beskära möjligheterna att för den
enskilda patienten välja det läkemedel som
behandlande läkare bedömer ha störst sannolikhet att fungera effektivt och säkert för
denna individ.
Rekommendation avseende användning
av biosimilarer till infliximab vid IBD. Nyinsättning hos infliximab-naiv patient
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Såväl Infliximab-biosimilarer som infliximab kan användas vid nyinsättning hos
infliximab-naiv patient. Infliximab-biosimilarer har godkänd indikation för
induktions- och underhållsbehandling
vid Crohns sjukdom och ulcerös kolit
hos vuxna och barn. Expertgruppen
finner det rimligt att anta att likheten
mellan biosimilar och originalprepara-

•

Byte från välfungerande infliximab-behandling till biosimilar eller från välfungerande biosimilar till infliximab bör
undvikas till dess evidens föreligger för
detta. Om byte ändå utförs bör detta
ske under former som främjar kunskapsutvecklingen.
Det saknas ännu studier som bekräftar bibehållen effekt och tolerans vid
byte från en väl fungerande Remicade®-behandling till en biosimilar hos
IBD-patienter. Studieresultat från
en förlängningsstudie med byte från
Remicade® till biosimilar på AS-patienter har presenterats på Annual College
of Rheumatology-mötet 2013. Efter
avslutad originalstudie där man randomiserat AS-patienter till Remicade®
eller infliximab-biosimilar lät man de
patienter som fått Remicade® gå över
till CT-P13. Denna fortsättningsstudie
visade högre frekvens av biverkningar
bland de som bytte från Remicade till
CT-P13 kontra de som bara fortsatte
med CT-P13 (71,4% vs 48,9%). Detta
var en viktig anledning till att man startat NOR-Switch-studien. Samma signal
återfinns inte i motsvarande RA-studie,
men alla dessa patienter står samtidigt
på metotrexat 1,2.
Infliximab-biosimilarer skall inte ges till
patient med otillräcklig klinisk effekt
eller allergisk reaktion vid tidigare
infliximab-behandling.

Hos patienter som inte svarar på induktionsbehandling med infliximab (primär non-respons), förlorar tidigare uppnådd klinisk effekt (loss-of-respons)
eller uppvisar allergisk reaktion mot
infliximab rekommenderas inte byte
till infliximab-biosimilaren. På motsvarande vis rekommenderas inte byte
till infliximab hos patient som inte
svarat på induktionsbehandling, förlorar tidigare uppnådd klinisk effekt
eller uppvisar allergisk reaktion på
infliximab-biosimilar. Anledningen till
detta är inliximab-biosimilarens likhet
med originalläkemedlet. Eventuella
endogena antikroppar mot infliximab
korsbinder och neutraliserar även infliximab-biosimilarer 3. Antikropparna
korsreagerar däremot inte mot adalimumab eller golimumab.

Byte från adalimumab eller golimumab

•

Byte mellan infliximab och infliximab-biosimilar

Individualiserat behandlingsval

•

•

Välfungerande adalimumab- eller golimumab-behandling skall inte bytas till
infliximab eller infliximab-biosimilar.
Med rådande evidensläge rekommenderas för närvarande inte att man byter
en välfungerande adalimumab- eller
golimumab-behandling till en infliximab-biosimilar. Anledningen är att
den så kallade SWITCH-studien visade
sämre resultat i den patient-population
som efter minst sex månaders respons
på infliximab bytte till adalimumab
jämfört med den gruppen som fortsatte
med oförändrad infliximab-behandling
4. Samma förhållande antas föreligga
vid byte från adalimumab och golimumab till infliximab/infliximab-biosimilar. Om patienten förlorar tidigare
kliniskt svar eller utvecklar intolerans
mot adalimumab eller golimumab kan
byte till infliximab eller infliximab-biosimilar genomföras.

Byte mellan infliximab och infliximab-biosimilar på apotek

•

Infliximab och infliximab-biosimilar
skall inte vara utbytbara med varandra
på apotek. SGF anser att en biosimilar
inte är ett generiskt (identiskt) läkemedel och skall därför inte vara utbytbart
på apoteket, vilket även stöds av Läkemedelsverkets instruktioner avseende
biosimilarer.

Läkemedelsmonitorering

•

Behandling med infliximab-biosimilarer bör på samma sätt som infliximab
monitoreras avseende läkemedelskongastrokuriren 4 · 2015

gastrokuriren 1 · 2015

21

SGF Nationella riktlinjer biosimilarer

centration och vid behov antikroppsbildning om analysen finns tillgänglig.
Monitorering av läkemedelsnivåer och
eventuell utveckling av kroppsegna antikroppar mot biosimilaren bör utföras
där dessa analyser finns tillgängliga.
Koncentrationen av biosimilaren i blodet mäts precis innan nästkommande
infusion, dvs dalvärde. Om nivån av
biosimilaren är omätbar vid tiden för
nästa infusion bör koncentrationen av
eventuella antikroppar analyseras.
Spårbarhet

•

Spårbarheten avseende infliximab och
infliximab-biosimilarer skall säkerställas
genom att batchnummer registreras vid
administrering av läkemedel. Behandling med biosimilar liksom all övrig biologisk behandling skall registreras med
preparatnamn i SWIBREG. Batchnummer skall registreras i journalen och om
möjligt även i SWIBREG för att öka
spårbarheten och därmed säkerheten.

Referenser
1.

2.

3.

4.

Park W, Hrycaj P, Jeka S, et al. A randomised,
double-blind, multicentre, parallel-group, prospective study comparing the pharmacokinetics,
safety, and efficacy of CT-P13 and innovator
infliximab in patients with ankylosing spondylitis: the PLANETAS study. Ann Rheum Dis.
2013;72(10):1605-1612.
Yoo DH, Hrycaj P, Miranda P, et al. A randomised, double-blind, parallel-group study to demonstrate equivalence in efficacy and safety of CT-P13
compared with innovator infliximab when coadministered with methotrexate in patients with
active rheumatoid arthritis: the PLANETRA
study. Ann Rheum Dis. 2013;72(10):1613-1620.
Ben-Horin S, Yavzori M, Fudim E, et al.
Cross-immunogenicity: antibodies to infliximab
in Remicade-treated IBD patients similarly recognize the biosimilar Remsima. OP314. UEGW,
Vienna; 2014.
Van Assche G, Vermeire S, Ballet V, et al. Switch
to adalimumab in patients with Crohn’s disease
controlled by maintenance infliximab: prospective
randomised SWITCH trial. Gut. 2012;61(2):229234.

Hur säkerställer du att dina patienter tar sitt läkemedel på rätt sätt?
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RESESTIPENDIER SGF

Resestipendier Svensk
Gastroenterologisk Förening SGF

SGF utlyser stipendier till Kongressresor under 2015 och 2016

Härmed ledigförklaras stipendier från
SGF. Stipendierna är avsedda för resor
till vetenskapliga kongresser inom
verksamhetsområdet och på som mest
12 000:-.
Vem kan söka?

Aktiv medlem i Svensk Gastroenterologisk Förening SGF.
Ansökningsförfarande

Skriftlig ansökan på högst en A4-sida
med planerad kongressresa, målsättning med resan och kostnadskalkyl
av den planerade resan. Till ansökan
bifogas ett kort CV inklusive medlemsnummer i SGF på högst en A4-sida.
Utdelning

Beslut tas löpande i samband med
SGFs ordinarie styrelsemöte. Sökande
meddelas mailledes.
Stipendiet utbetalas mot insänd
reseräkning med verifikationer. SGF
emotser en kort reseberättelse av stipendiaten
Ansökan

Ansökan skall skickas med e-post till
SGFs vetenskapliga sekreterare Björn
Lindkvist på adressen:
bjorn.lindkvist@vgregion.se
Välkommen med din ansökan!
Styrelsen SGF
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Ett forskningsstöd genom Bengt Ihre Research Fellowship ger
stöd till en läkare och klinisk forskare efter disputation att med
handlednings- och forskningsresurser kunna utföra kliniska
Bengt
Ihre på
Research
Fellowship
studier
sin hemklinik
i samarbete med de inom Fellowshipprogrammet relaterade universiteten och etablerade nätverk.
Fellowshipet inkluderar även personlig utveckling, ledarskap och
gemensamma vidareutbildningsaktiviteter. Stipendieprogrammet
individualiseras efter sökande och kan komma att inkludera
del av lön samt finansiera de till projektet knutna kostnaderna
såsom statistikkonsult-tjänster, etiktillstånd, laborativa resurser
och analyser, forskningssköterskor, med mera som krävs på plats.
Projektperioden är två år.

• Personlig motivering till sökt Fellowship

(inkl. kontaktuppgifter till två referensper
Kort CV (max 2 sidor)
Forskningsprogram (max 5–10 sidor inklu
innehålla rubrikerna: Projekttitel, Vetenska
Övergripande mål, Frågeställning, Bakgru
Etiktillstånd, Budget, Framtidsplaner.
Resursintyg från verksamhetschef (exem
Ansökan skickas elektroniskt i PDF-format s
info@ihrefellowship.se
Läs mer om programmet och ansökan på

•
•

Presentationer av
•
Bengt Ihre Research Fellowship

Andra tillsättningen av Bengt Ihre Research Fellowship är nu avklarad.

V

i har den stora glädjen att nedan
presentera de fyra mycket meriterade fellowship-innehavarna för
tidsperioden 2015-2017. För att läsa mera
om Fellowshipet var god gå in på www.ihre
fellowship.se
Nästa ansökningsomgång har deadline 1
februari 2016, var god se annons i nästa nummer av Gastrokuriren.

4.indd 1

Josefin Segelman
Josefin Segelman är kolorektalkirurg och
överläkare på Ersta sjukhus i Stockholm.
Forskningen bedrivs vid Institutionen för
molekylär medicin och kirurgi, Karolinska
Institutet.

J

ag försvarade min avhandling 2012 ’Colorectal cancer – Aspects of multidisciplinary
treatment, metastatic disease and sexual
function’. Därefter har därefter haft en fortsatt forskningsaktivitet med min tidigare
huvudhandledare Anna Martling och med
nya samarbetspartners.
Huvuddelen av min forskning handlar
om kolorektal cancer, med tonvikt på epidemiologi och funktion. Tidigare studier har
visat att strålbehandling och bäckenkirurgi
vid rektalcancer försämrar sexuell funktion
hos män men detta är mindre studerat hos
kvinnor. Strålbehandlingen kan påverka produktionen av könshormoner i testiklar och
ovarier, vilket i sin tur kan försämra sexuell
funktion och psykologiskt välbefinnande.
Uppföljning och behandling av sexuell dysfunktion hos denna patientgrupp varierar
stort och är ofta bristfällig. Män behandlas
ibland med fosfodiesteras-5 (PDE-5) hämmare på begäran, men testosteronsubstitution är ovanligt. Premenopausala kvinnor
som strålbehandlas erhåller ibland östrogensubstitution. PDE-5 hämmare har visat
god klinisk effekt hos män med erektil dysfunktion efter behandling för prostatacancer.
26
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Vid behandling av kvinnor har befintliga
studier visat varierande resultat. En positiv
effekt har rapporterats i synnerhet för kvinnor med underliggande sjukdomstillstånd
såsom multipel skleros, diabetes, ryggmärgsskada eller bruk av antidepressiva läkemedel.
Tillsammans med bl a Christian Buchli,
Karolinska, bedriver vi en multicentrisk,
prospektiv, observationell studie avseende
sexuell funktion, välbefinnande och hormonnivåer hos kvinnor och män med
rektalcancer. På fem centra inkluderades
2008-2014 140 kvinnor och 170 män med
rektalcancer stadium I-III för longitudinell
uppföljning under två år. Preliminära data
visar att ca 50% av kvinnorna och över 70%
av männen var sexuellt aktiva före och ett år
efter behandling av rektalcancer. Hos sexuellt

aktiva kvinnor ökade andelen med sexuell
dysfunktion från 48% till 74% ett år efter
operation. Hormonanalys pågår. Andelen
män med måttlig eller svår erektil dysfunktion ökade från 30% före behandlingen till
59% ett år efter operation. Hos strålbehandlade män ökade andelen med subnormala
testosteronnivåer från 7.5% till 15% under
första året av uppföljningstiden. Resultaten från den observationella studien utgör
grunden för den planerade randomiserade
interventionsstudien.
I den senare avser vi att studera huruvida
tidig intervention med intag av PDE-5 hämmare i lågdos under cancerbehandling kan
påverka sexuell funktion hos kvinnor och
män med rektalcancer stadium I-III. Det
är en randomiserad, dubbel-blind placebokontrollerad studie. Det primära utfallet
är sexuell funktion, mätt med etablerade,
validerade frågeformulär. Enligt powerberäkningen och beaktandes bortfall beräknas
160 kvinnor och 160 män inkluderas för
att kunna besvara frågeställningen. För att
uppnå detta planeras studien som en multicentrisk studie på flera centra i Sverige och
även i Danmark.
Målet med de aktuella studierna är att öka
kunskapen rörande sexuell funktion, livskvalitet och hormonnivåer efter preoperativ
strålbehandling och kirurgi hos män och
kvinnor med ändtarmscancer. Det specifika
syftet med interventionsstudien är att klargastrokuriren 4 · 2015
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göra om tidigt insatt läkemedelsbehandling
och sexuell rehabilitering kan förbättra sexuell funktion hos denna patientgrupp. Därigenom kan omhändertagandet förbättras
beträffande psykosexuell prevention, -information, -rehabilitering och – intervention.
Utöver ovanstående arbetar jag med andra
projekt. Ett belyser könshormoner som
riskfaktor för kolorektal cancer. Tillgängliga data (kohort-, behandlings-, in vitro -,
molekylärbiologiska- samt djurstudier) talar
för att hormonella faktorer spelar roll för
utvecklingen av kolorektal cancer, men den
bakomliggande mekanismen är inte klarlagd
och data är delvis motsägelsefulla. Med hjälp
av flera nationella register (Patientregistret,
Cancerregistret, Dödsorsaksregistret och
Befolkningsregistret) närmar vi oss frågeställningen från ett epidemiologiskt perspektiv.

Vi identifierar kohorter som av olika skäl
har påverkade nivåer av könshormoner, och
jämför deras risk för kolorektal cancer med
den hos bakgrundsbefolkningen. Aktuella
grupper är bl a kvinnor som genomgått
ooforektomi, kvinnor som behandlats för
bröstcancer och personer med genetiska
rubbningar i könskromosomer.
Ett annat av mina projekt handlar om
individuell prediktion av metakron peritoneal carcinomatos efter kurativ operation av
kolorektal cancer. Vi har utvecklat en modell
som ger patientens individuella risk för peritonealt recidiv efter operation för kolorektal
cancer stadium I-III. Modellen kan underlätta beslut om uppföljning och behandling.
Hos högriskpatienter kan secondlook kirurgi
övervägas, för tidig diagnostik av peritoneal
carcinomatos, och därmed större möjlighet-

er till kurativ behandling med cytoreduktiv
kirurgi och hyperterm intraperitoneal kemoterapi. En färsk validering av modellen i en
extern kohort visar en mycket hög generaliserbarhet.
De huvudprojekt jag arbetar med innebär
ett multicentriskt samarbete mellan flera kliniker i Sverige och även utomlands. Stödet
genom Bengt Ihre Research Fellowship
ger en unik möjlighet att fortsätta bedriva
forskningen integrerat med min kliniska
verksamhet. Vidare hoppas jag att det till
Fellowshipet knutna nätverket kommer ge
nya möjligheter till ytterligare samverkan
och samarbete med forskargrupper runt
om i Sverige.
Josefin Segelman

Staffan Wahlin
Staffan Wahlin är överläkare på sektionen
för hepatologi vid Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset. Forskningen bedrivs vid institutionen för Medicin,
Huddinge.

E

fter att ha prövat mig fram med två
projekt inom två olika leversjukdomar blev ett möte på akutmottagningen med en man med den ovanliga
sjukdomen erytropoetisk protoporfyri, EPP,
avgörande för starten av min forskarkarriär.
Så mycket var okänt kring sjukdomen att
jag valde att fördjupa mig i den. Jag skrev
min avhandling om EPP men har senare
också studerat akut intermittent porfyri, AIP.
Porfyriforskningen har hela tiden haft leversjukdom, levermalignitet och levertransplan-

gastrokuriren 4 · 2015

Staffan Wahlin

tation som primärt fokus även om det också
blivit några populationsstudier. Flera studier
på EPP & AIP återstår att slutföra: delstudier
på hepatocyter och på levervävnad.
Parallellt med intresset för porfyrisjukdomarna så har senaste åren ett akademiskt
arbete med autoimmun leversjukdom vuxit
fram. Tillsammans med en kollega i Turkiet
har jag successivt byggt upp en samarbetsgrupp med kollegor från flera länder: MALDASG, The Multinational Autoimmune
Liver Disease Academic Study Group. Inom
gruppen har vi främst samlat patientserier
med ovanliga diagnoskombinationer och
behandlingar vilket resulterat i 12 publikationer och ytterligare ett par som är i slutfas.
Min ansökan om att bli Bengt Ihre research fellow baseras på ett nytt forsknings-

spår: epidemiologisk forskning inriktad på
medicinska leversjukdomar. Ursprungsidén
väcktes av bristen på svensk epidemiologisk
information om de autoimmuna leversjukdomarna. Jag avser nu ta ett större grepp
genom att i olika steg samla bred information för olika delprojekt. Jag har bildat en
grupp som kommer att arbeta med detta
och hoppas framöver att ansluta ytterligare
forskarstuderande.
Vi har startat med delprojekt som baseras
på den databas som omfattar 2,2 miljoner
invånare inom Stockholms Läns Landsting.
I ett senare steg kommer vi att samla nationell epidemiologisk information för ett antal
olika diagnoser. Projektet kommer engagera och bära frukt under flera år framöver.
Utöver strävan att besvara akademiska diagnosspecifika frågeställningar så kommer extraherad information att bidra till förståelse av
vårdkonsumtion och till bättre planering för
det sannolikt ökande antalet patienter med
vårdkrävande medicinska leversjukdomar.
En tid som Bengt Ihre fellow möjliggör
förverkligande av detta projekt och slutförande av övriga pågående projekt. Som
fellow ser jag också fram emot att utveckla
mitt forskningsnätverk och diskutera möjliga
samarbeten. Många angelägna frågor väntar
på en möjlighet att studeras.

Staffan Wahlin
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Kalle Landerholm
Jag arbetar vid Kirurgkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och tillhör
sedan ett par år kolorektal-sektionen. Det
finns mycket goda möjligheter att bedriva
klinisk forskning i Jönköping där regionens forskningsenhet Futurum är ett stort
stöd.

M

in forskning har tidigare framför
allt handlat om neuroendokrina
tumörer i tunntarmen (SI-NETs,
tidigare carcinoider) – både innan och efter
disputationen 2011. Det har då rört sig om
såväl epidemiologiska studier som studier
av histopatologiska markörer. Bland annat
visade vår populationsbaserade studie en
högre incidens än vad som angivits från
andra västländer, och liksom på annat håll
fann vi en stadigt ökande incidens under
senare decennier. Vi beskrev den första familjen i världen med SI-NET i tre rakt nedstigande led, vilket mer eller mindre bevisar
förekomsten av en ärftlig variant. Vi visade
vidare att peptiden CART uttrycks i vissa
neuroendokrina tumörer, och att förekomst
av CART i SI-NET är associerat med sämre
överlevnad.
Det blir förhoppningsvis fler studier om
denna intressanta sjukdom i framtiden, men
mitt huvudsakliga fokus inom forskningen
kommer framöver att ligga på olika aspekter av IBD. Närmast innebär det epidemiologiska studier av två skilda områden; dels
cancer och dels fertilitet och graviditetsutgång vid IBD.
IBD kan öka risken att drabbas av tarmcancer och tidigare forskning har visat att
det är inflammationen i sig som bidrar till
cancerutveckling. Med förbättrad medicinsk
behandling kan inflammationen numera
effektivare begränsas, och det finns förhoppningar att detta också ska minska risken för
framför allt kolorektal cancer. Vi undersöker därför risken för kolorektal cancer hos
IBD-patienter jämfört med bakgrundsbefolkningen över tid. På samma sätt planerar
vi att undersöka risken för cancer i tunntarm,
analcancer och extraintestinala tumörer. Vi
studerar också överlevnaden i kolitassocierad kolorektal cancer, som trots regelbundna
undersökningar av tarmen tidigare visat sig
sämre än i sporadisk cancer.
Fertiliteten hos kvinnor med IBD har inte
ansetts vara generellt nedsatt, men kirurgisk behandling av IBD har däremot varit
kopplat till lägre fertilitet i tidigare studier.
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Kalle Landerholm

Vad gäller IBD-sjukdomens inverkan på
utgången av graviditeter är tidigare forskningsresultat delvis motstridiga, men talar
bland annat för högre frekvens av missfall
under aktivt skov och vid Crohns sjukdom
för ökad risk för prematuritet, låg födelsevikt
och förlossning med kejsarsnitt.
Det vetenskapliga underlaget vad gäller
fertilitet och utgången av graviditet hos kvin-

nor med IBD är dock begränsat eftersom
de flesta tidigare studier varit små och utan
tydlig kontrollpopulation. Som en del av
vårt projekt studerar vi fertilitet, utfall av
graviditet och förlossning hos alla kvinnor
i en stor svensk IBD-kohort och hoppas att
bättre kunna belysa detta angelägna ämne.
Vi har hittills funnit att fertiliteten överlag
är nedsatt för kvinnor med Crohns sjukdom,
medan kvinnor med ulcerös kolit föder barn
i samma omfattning som kvinnor utan IBD.
Arbetet utförs i samarbete med kirurg- och
forskarkollegor i Jönköping och Linköping,
vilket innebär en stor gemensam kompetens
inom fältet. I gruppen finns bland andra
Roland Andersson och Pär Myrelid, dessutom två doktorander med fokus på varsitt
av de båda områdena.
Jag ser nu mycket fram emot att få ta del av
det namnkunniga nätverket och workshops
inom Bengt Ihre Research Fellowship.
Kalle Landerholm
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Olov Norlén
Olov Norlén är 34 år och kirurg på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Forskningen
bedrivs vid Institutionen för Kirurgiska
Vetenskaper vid Uppsala Universitet.

S

törre delen av min arbetstid ägnar
jag åt kliniskt arbete som kirurg med
fokus på patienter med neuroendokrina tumörer, samt diverse operationskrävande diagnoser i binjurar, thyroidea och
parathyroidea. Resterande del upptas av
forskning rörande endokrina sjukdomar i
allmänhet och neuroendokrina tumörer i
synnerhet. Min specialistexamen i kirurgi erhöll jag 2012 efter fem års ST fördelade
mellan kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Ersta sjukhus i Stockholm.
Mitt första forskningsprojekt inom endokrinkirurgi påbörjade jag som läkarstudent
2004. Även om detta projekt aldrig slutfördes

Olov Norlén

övertalades jag av mina handledare på kirurgiska institutionen vid Uppsala Universitet;
professor Peter Stålberg samt professor Per
Hellman, att starta ett par nya projekt hösten
2009 och jag disputerade slutligen i januari

2013. Avhandlingen fokuserade framför allt
på resultat och prognostiska faktorer efter
kirurgi av primärtumörer, levermetastaser
och peritoneal carcinos på neuroendokrina
tunntarmstumörer. Vi visade även på en
möjlig genetisk aberration kopplad till förekomst av just peritoneal carcinos hos dessa
patienter.
Efter disputation bar det i juli 2013 iväg
till Sydney, Australien för ett års kliniskt fellowship i endokrinkirurgi där opererande
varvades med genomförande av både kliniska
och translationella projekt. Detta år drev eller
medverkade jag till 15 studier i det endokrinkirurgiska fältet. Studierna inkluderade b.la
testande av en ny immunohistokemiskmarkör för parathyroideacancer, en randomiserad studie av optimalt insufflationstryck vid
binjurekirurgi och två prospektiva studier
rörande ev nytta av nervmonitorering vid
thyroideakirurgi respektive preoperativt UL
vid vissa specifika knölar i thyroidea. Utöver
detta utförde vi ett ett antal retrospektiva
studier; exempelvis så undersökte vi utfall
av parathyroideakirurgi beroende på operationsmetod, utfall av olika metoder för lymfkörtelutrymning vid thyroideacancer, och
utfall efter cytologi av tumörer i thyroidea.
Efter min hemkomst september 2014 har
jag återfallit till den neuroendokrina banan
och mina nuvarande projekt är till viss del
sprungna ur mitt tidigare doktorandarbete.
De påbörjade eller planerade projekten
involverar framförallt prognostiska faktorer,
behandling och kirurgiska resultat av olika
neuroendokrina tumörtyper från vår institutions patientkohort. Utöver detta undersöker vi ifall specifika genetiska markörer är
kopplade till prognos och sjukdomsförlopp
samt eventuellt behandlingssvar av utvalda
cytostatika, framförallt hos en subgrupp av
patienter med neuroendokrin tunntarmstumör och peritoneal carcinos.
Vår forskargrupp har tillgång till en till
antalet unik patientkohort och tumörbiobank vilket möjliggör genomförandet av flera
intressanta och angelägna studier på neuroendokrina tumörer. Att erhålla ett Ihre Fellowship ger mig personligen avsevärt bättre
förutsättningar att driva igenom flera av våra
pågående eller planerade projekt vilket förstås är otroligt roligt.

Olov Norlén
gastrokuriren 4 · 2015
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Fecal Calprotectin
The usefulness in special clinical situations and issues on the sampling procedure
Anders Lasson: Medicinkliniken,

Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
anders.lasson@vgregion.se
Disputation: 28 november 2014 vid
Sahlgrenska Akademin, Göteborg
Huvudhandledare: Docent Hans Strid
Biträdande handledare: Docent Per-Ove
Stotzer
Opponent: Professor Jørgen Jahnsen,
Akershus Universitetssykehus, Oslo

F

ör att korrekt handlägga patienter med
de kroniska inflammatoriska tarmsjukdomarna ulcerös kolit (UC) och
Mb Crohn (CD) måste sjukdomsaktiviteten,
d v s den inflammatoriska aktiviteten, bedömas regelbundet. Endoskopisk undersökning, framför allt koloskopi, inkluderande
slemhinneprov för histologisk bedömning,
är idag standardmetod för detta. Koloskopi
kan dock vara omständigt för patienten och
är resurskrävande för sjukvården. Därför har
alternativa metoder för bedömning av sjukdomsaktivitet använts genom åren. Bland
blodanalyserna är det framför allt akutfas-proteinet CRP som fått störst rutinmässig klinisk användning, medan kliniska score
(CDAI, HBI, Mayo score etc) ofta använts i
kliniska prövningar. Jämfört med endoskopisk aktivitet visar det sig dock att såväl CRP
som kliniska score ofta undervärderar sjukdomsaktivitet vid såväl UC som CD.
Under senare år har målet för behandlingen av patienterna med dessa sjukdomar skärpts från att tidigare varit att uppnå
symptomfrihet, till att nu vara en utläkt
slemhinna. En utläkt slemhinna minskar
nämligen risken för symptomatiska återfall,
behov av sjukhusvård, operativa ingrepp
samt långtidskomplikationer1. Ett känsligare och för mag-tarm kanalen specifikt
test för värdering av sjukdomsaktivitet är
därför nödvändigt. Det har visats att kvantifiering av fekalt kalprotektin, ett protein
som huvudsakligen härrör från neutrofila
granulocyter, är en känsligare markör för
sjukdomsaktivitet vid såväl UC som CD.
Fekalt kalprotektin korrelerar bättre med
den endoskopiska bilden än tidigare använda
metoder och testet har snabbt fått stor spridning i klinisk praxis2. Idag används fekalt
kalprotektin huvudsakligen i samband med
32

diagnostik, för att värdera sjukdomsaktivitet,
utvärdera behandling samt för prognostisk
bedömning.
Mål

Den övergripande målsättningen med studierna i denna avhandling var att bedöma
nyttan av att analysera fekalt kalprotektin
för att styra uppföljning och behandling av
patienter med ulcerös kolit och Crohn´s
sjukdom, för att uppnå långvarig remission.
Studierna hade följande målsättningar:
• Att bedöma olika aspekter av provtagningsförfarandet, för att möjliggöra en
standardisering.
• Att avgöra om fekalt kalprotektin kan
användas som markör för endoskopiskt
återfall av Crohn´s sjukdom ett år efter
ileocaekal resektion.
• Att testa hypotesen, att behandling baserad på regelbunden monitorering av
fekalt kalprotektin kan öka sannolikheten för långvarig remission hos patienter
med ulcerös kolit.
• Att evaluera om nivån av fekalt kalprotektin ger prognostisk information hos
patienter med nydiagnostiserad ulcerös
kolit.
Delarbete I

I första delarbetet tog 18 patienter med aktiv
UC två avföringsprover i samband med
varje tarmtömning under 2 dygn, totalt 287
prover3. I en dagbok noterades tidpunkt för
tarmtömningarna, förekomst av blod, samt
avföringens konsistens. Koncentrationen av
kalprotektin i två prover tagna i samband
med samma tarmtömning visade god korrelation (ICC=0.79), vilket bekräftar tidigare
erfarenheter, att ett slumpmässigt taget prov
ger tillförlitligt resultat. Variationen av kalprotektin mellan proverna tagna i samband
med tarmtömningar under en och samma
dag var dock mycket stor hos många patienter (medianvärdet för variationskoefficienten
var 52%). Hos 1/3 av patienterna var värdet
i något av proverna så lågt (< 250 µg/g) att
inaktiv sjukdom kunde misstänkas, samtidigt som andra prover under samma dag
visade på höga koncentrationer av kalprotektin. Ett nytt och viktigt fynd var att koncentrationen av kalprotektin var högre ju
längre tid det var mellan tarmtömningarna
(Figur 1). Vi noterade vidare att koncentrationen av kalprotektin sjönk i genomsnitt

Figur 1. Korrelationsanalys mellan fekalt kalprotektin och tid mellan tarmtömningar hos
en patient med aktiv ulcerös kolit.

Figur 2. Koncentrationerna av fekalt kalprotektin hos 30 patienter ett år efter ileocaekal
resektion för Crohn´s sjukdom. Endoskopisk
remission (n=17) definieras som Rutgeerts´
score i0-i1 och recidiv (Recurrence) som score
i2-i4.
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28% om provet förvarats i rumstemperatur
under 7 dygn, medan koncentrationen var
oförändrad efter 3 dygn.
Delarbete II

Det andra delarbetet baserades på 30 patienter med Crohn´s sjukdom som genomgått
ileocaekal resektion under senaste året4.
Fekalt kalprotektin togs en gång per månad
fram till ett år efter operationen, då en
koloskopi genomfördes för att bedöma anastomosområdet enligt Rutgeerts´ score. Ur
figur 2 framgår att det inte var någon statistiskt signifikant skillnad i kalprotektinvärde
mellan de som hade ett endoskopiskt recidiv
(score i2-i4) jämfört med de som inte hade
ett endoskopiskt återfall [median (IQR):
227 (120-1066) µg/g vs 189 (75-364) µg/g;
p=0.25]. Det var dock få patienter (n=3)
som hade ett tydligt recidiv (i3-i4) medan
10 patienter klassificerades som i2. Däremot
var det få patienter med kalprotektin < 100
µg/g som hade ett endoskopiskt recidiv,
vilket talar för att en koloskopi skulle kunna
undvikas hos dessa.
Delarbete III

I en randomiserad, kontrollerad, prospektiv
studie användes fekalt kalprotektin för att
monitorera 91 patienter med UC en gång
per månad under 18 månader5. Vid inklusion
var alla i klinisk remission (Mayo score≤2).
Såvida kalprotektin var högre än 300 µg/g i
ett prov under studiens gång fick patienterna
i behandlingsgruppen (n=51) lämna ytterligare ett prov inom en vecka och om det höga
värdet bekräftades, höjdes dosen av pågående
underhållsbehandling (5-ASA preparat). Den
höga dosen av 5-ASA preparatet bibehölls
under minst 3 månader men tills kalprotektin var < 200 µg/g.
Andelen patienter som återföll i sin
sjukdom jämfördes med en kontrollgrupp
(n=40). Det var dock ingen statistisk skillnad mellan grupperna. Däremot var andelen
patienter som insjuknade i ett skov signifikant lägre bland de som verkligen genomförde doshöjningen av 5-ASA medicinen,
jämfört med patienterna i kontrollgruppen
som hade kalprotektin >300µg/g (Figur 3).
Detta är den första studie där kalprotektin prospektivt monitorerats för att styra
behandlingen vid UC.
Delarbete IV

I det fjärde delarbetet evaluerades fekalt kalprotektin som prognostisk markör hos 69
patienter som nyligen insjuknat i UC6.
Patienterna följdes under tre år. Tre månader
efter insjuknandet kontrollerades kalprotekgastrokuriren 4 · 2015

tin och då var 87% i klinisk remission. Kalprotektin vid tre-månaders uppföljningen
var signifikant lägre för patienterna med ett
lindrigt sjukdomsförlopp under 1 år såväl
som 3 år, jämfört med de som hade återkommande skov under motsvarande period.
Bästa gränsvärde för att skilja patienter med
ett lindrigt förlopp jämfört med de som
drabbades av återkommande skov var 169
µg/g för första året och 262 µg/g för tre år
(Figur 4).
Figur 3. Andelen patienter som insjuknade i
ett skov bland de som verkligen genomförde
doshöjningen av 5-ASA medicinen, jämfört
med patienterna i kontrollgruppen som hade
kalprotektin > 300µg/g.

Konklusion

Resultaten i denna avhandling möjliggör
ett första steg till att standardisera provtagningsförfarandet då fekalt kalprotektin ska
analyseras. Vidare bör kalprotektin kunna
användas för att selektera patienter till
koloskopi 1 år efter ileocaekal resektion för
Crohn´s sjukdom. Behandling av patienter
med asymptomatisk ulcerös kolit, men med
ökad risk för ett skov, baserat på förhöjt kalprotektin, är ett helt nytt koncept och en ny
dimension i omhändertagandet av patienter
med inflammatorisk tarmsjukdom. Denna
behandlingsstrategi bör också undersökas
hos patienter med nydiagnostiserad ulcerös
kolit, eftersom ett förhöjt värde redan tidigt
i förloppet innebär en ökad risk för återkommande skov.
Avhandlingen finns tillgänglig i sin helhet:
http://hdl.handle.net/2077/36736

Figur 4. Kaplan-Meier kurvor som visar tidtill-recidiv för patienter med ulcerös kolit i relation till fekalt kalprotektin 3 månader efter
sjukdomsdebut.
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Facklig sekreterare
Karolinska US, Huddinge
171 76 Solna
08-585 800 00
marjo.kapraali@karolinska.se

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

Ulrik Lindforss
Redaktör
Gastrocentrum Kirurgi
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Solna
08-585 800 00
ulrik.lindforss@ki.se

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

gastrokuriren 4 · 2015

37

SYMPOSIUM KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

38

gastrokuriren 1 · 2015

SVERIGES YNGRE GASTROENTEROLOGER
SYG´s STYRELSE 2015

Bäste SYG-medlem
Alla medlemmar önskas välkomna tillbaka efter semestrar och till en höst med
många aktiviteter!

H

östen började för oss med SGFs
styrelseinternat på Västanå slott
där SYG var närvarande. Här diskuterades framtiden för SGF och SYG i
mycket vackra miljöer ifrån sent 1500-tal.
Bland annat planerades framtiden för de
olika utskott SGF kommer att utforma och
vi i SYG, även representera. Likaså vill man
utveckla Gastroskolan med ett mer löpande
kurskoncept inom specifika fält, där man
skall i bästa mån täcka målsättningarna för
ST- läkare inom Gastroenterologin. Detta
blir ett arbete som utbildningsutskottet nu
har fått i uppdrag att realisera till 2016. SYG
är representerat i detta utskott.
Under hösten har vi inte bara planerade
möten inom de olika utskotten men även
inom SYG styrelsen. En gång årligen, till
hösten, möts SYG- styrelsen för att diskutera
och rapportera ifrån de olika utskotten samt
planera SYGs framtid. Detta är en fantastiskt
trevlig tillställning, inte bara informativt och
engagerande men även väldigt socialt.
Att dela erfarenheter är ändå en av STläkarnas bästa informationskällor och därför
är det ytterst viktigt att det finns sådana
forum för att ST- läkare skall kunna mötas
för att göra just det. Detta skapar inte bara en
öppnare och gemytligare atmosfär kollegor
emellan, men i slutändan även ett kontaktnät
som förbättrar kompetens, arbetsmiljö och
vården av våra patienter.
I Västra Götaland hålls det kurser varje år
som har fått namnet ”GaST i Väst”. Under
en heldag, ett par gånger per halvår, möts
yngre gastroenterologer och får av våra äldre

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

specialister föreläsningar om det senaste
inom olika fält. Att inom regioner hålla
utbildningsdagar för ST- läkare är att bra
sätt att få ett ansikte på dem kollegor man så
ofta ser i journaler och remisser, såhär bygger
vi broar.
I detta nummer kommer vår vice-ordförande Ghazaleh berätta om erfarenheten de
flesta av oss delar; att randa sig på medicin. En tid under vår karriär där man både
kan känna sig något splittrad och få en viss
separationsångest till gastroenterologin, men
även få en fantastisk möjlighet att inte bara
få lära sig om andra internmedicinska fält,
att bli bredare i sin kompetens, men även
få en inblick i andra klinikers arbete och
organisation.

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

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

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

Sök medlemskap

Tveka inte att höra av er till oss på info@syg.
se och för er som ännu inte är medlemmar,
sök medlemskap via hemsidan http://www.
svenskgastroenterologi.se/ansökan-om-medlemskap Medlemskapet kostar 100 kr per
år och betalas till Plusgirokonto 468310-8.
Märk inbetalningen med ditt namn.

Ernesto von Greiff
(ledamot)
ST-läkare
Medicinkliniken
Västerviks Sjukhus
Östra Kyrkogatan 48
593 81 Västervik
	
  

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

	
  

Valeria Castro

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

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

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

Hårt arbetande SGF- styrelsemedlemmar.
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Och då startar randningen…
Efter att ha jobbat en längre tid på Gastrocentrum på Karolinska Universitetssjukhuset initialt som underläkare och sedan
som ST-läkare blev det, som för många
andra, tid att börja randa sig.

J

ag har nu börjat randa mig på kliniken
för akut internmedicin som förutom
jourer på akuten, som jag redan var van
vid, också innebär arbete på akut internmedicinsk avdelning, intermediäravdelning och
akut kortvårdsavdelning.
Från att ha jobbat på en väldig subspecialiserad klinik där man behandlar patienterna
med dyra biologiska preparat, tar ställning
till behandling av hepatocellulära cancrar
och levertransplantation och endoskopi,
var omställningen till att börja tänka brett
igen och börja tänka på vad som faktiskt är
normala tillstånd en omställning. Att det inte
kommer finnas någon uppföljning på den
egna kliniken är också något som man också
måste anpassa sig till. Dock tar det inte lång
tid innan man lärt sig rutinerna och kommer
in i arbetet.
Att komma ut att randa sig är väldigt nyttigt då man förutom bredda sina kunskaper också kan får insikt i hur olika kliniker
jobbar och kan ta med sig positiva strukturer
tillbaka till sin egen klinik. En sådan struktur
som jag har fått möta är undervisningsandan som finns på akutkliniken på Karolinska
Huddinge och detta verkar ske spontant men
är egentligen inkorporerat med de dagliga
morgonmöten där fall tas upp och senaste
rönen diskuteras. Vi har något liknande på
Gastrocentrum också där vi tar upp patienterna på avdelningen och diskuterar handläggning i grupp samt också tar upp knepiga
patientfall och diskuterar kring detta.
En annan sak som är intressant är att
som ST inom en viss subspecialitet får man
många frågor kring gastroenterologiska fall.
Exempelvis har jag flera gånger agerat som
gastrokonsult för mina kollegor och jag har
själv konsulterat andra ST-läkare från andra
subspecialiteter på randning. Detta ger ett
fantastiskt kunskapsutbyte på ett naturligt
och trevligt sätt och är gynnar patienterna
på plats.
Att börja randa sig kräver att man tidigt i
sin ST-plan har en tanke på vad randningen
kommer leda till och vilken kunskap som är
viktigt att ta med sig till sin hemmaklinik
40

Nya Karolinska i Solna

och för sin framtida specialitet, något som
inte alltid är tydligt i delmålen från socialstyrelsen.
Alla ST-läkare har som en del av sin utbildning krav från Socialstyrelsen att randa sig på
olika kliniker för att bredda sina kunskaper
och ta steget närmare specialiteten man har
valt. Inom de internmedicinska specialiteterna kommer det att bli förändringar då
olika subspecialiteterna kommer bli egna
grenspecialiteter. För gastroenterologins del
kommer det att innebära en 5-årig utbildning utan krav på dubbelspecialitet. Delmålen är i detalj ännu inte fastställda men
är på gång. Oavsett detaljer så kommer vi
läkare att fortsätta byta arbetsstationer och
vi kommer aldrig vara fullärda!
Socialstyrelsens Publikation

Läkarnas specialisttjänstgöring - målbeskrivningar 2015: www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-4-5

Ghazaleh Mohammadian
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FSGS´s STYRELSE 2015

Bästa medlemmar!
Hösten är som vanligt full med aktiviteter. I skrivande stund har jag just återvänt
från två intensiva dagar med FSGS i Stockholm och Borås.

D

etta årliga återkommande internat
med styrelsen i FSGS är oerhört
värdefullt då vi alla får en möjlighet att träffas. I år låg ett stort fokus på
den nationella kompetensbeskrivningen för
sjuksköterskor inom gastroenterologi och
hepatologi i Sverige. Det är ett fantastiskt
arbete och en stor eloge till arbetsgruppen.
Styrelsen i FSGS har nu godkänt komptensbeskrivningen och med hjälp av Svensk sjuksköterskeförening (SSF) går vi nu vidare. Vi
är även väldigt glada att vi i FSGS har fått
ihop ett levernätverk och där representanter
för detta nätverk nu arbetar för att få till
stånd en utbildningsdag inom leverområdet
under 2016. Du kan läsa mer om levernätverket i detta nummer av Gastrokuriren.
FSGS fortsätter sitt samarbete med SEGP
och våra två föreningar arrangerar även i höst
en utbildningsdag tillsammans med Tillotts
Pharma AB. Syftet med utbildningen är att
förmedla grundläggande kunskaper kring
IBD. Denna fortbildningsdag kommer att
gå av stapeln i Linköping den 30 september.
I år är det extra roligt då det är 63 anmälda
sjuksköterskor! Den 1-2 oktober är det en två
dagars teamutbildning i Stockholm tillsammans med sjuksköterskorna Susanna Jäghult,
Katarina Pihl Lesnovska och gastroenterologen Margareta Danelius och som arrangeras

av AbbVie AB. Syftet med utbildningen är
att inspirera och ge verktyg till IBD-team att
förbättra och effektivisera omhändertagandet av IBD-patienter genom ett personcentrerat teamarbete. Då undertecknad deltog
i pilotutbildningen så måste jag få säga att
det är två spännande dagar! I november är
det Highlights 2015 som går av stapeln på
tre olika platser i Sverige (Stockholm 25/11,
Göteborg 25/11 och Lund 26/11). Detta är en
utbildning där varje föreläsare ansvarar för
vad som enligt dem varit årets Highlights
inom respektive område. Det är ett utmärkt
tillfälle att bli uppdaterad på vad som hänt
under det gångna året inom endoskopi,
IBD, IBS, lever, nutrition och omvårdnad.
Jag hoppas att vi ses!
Till sist, njut av hösten – den är full av
fantastiska färger, dofter och svamp! Regnet
i sommar har gynnat svampskörden och
svampplockning som är en utmärkt avkoppling! Vi i FSGS önskar er en fortsatt trevlig
höst!

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

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

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

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

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

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

Ann Tornberg

vice ordförande

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

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

Maria Hjorth
(suppleant)
Mag-tarmmottagningen
Falu lasarett
791 82 Falun
maria.hjorth@ltdalarna.se

Foto: Åsa Jirvelius
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Personcentrerad vård - Vad innebär
det och vem vinner på det?
Idag pratas det mycket om personcentrerad vård. Det råder dock många olika uppfattningar om vad det egentligen innebär.
Vad är nytt med detta? Jobbar vi inte redan personcentrerat?

S

anningen är att i Sverige arbetar vi i
väldigt liten utsträckning personcentrerat men väldigt många hävdar nog
att de gör det. Inställningen blir ofta ”Så
där har vi jobbat länge”. Studier har visat
att individer som inte kommer till planerad behandling eller undviker att söka vård
har mer negativa erfarenheter av vården och
erfarenheter av att vårdens inriktning varit
mer organisationscentrerad än personcentrerad. Att inte bli sedd som en person med
individuella behov och unika bekymmer, att
få otillräcklig information, att inte bli uppmärksammad och lyssnad på har visat sig
leda till osäkerhet i mötet med sjukvårdspersonalen och ett missnöje med vården.
Personcentrerad vård är en av sex kärnkompetenser som anses nödvändiga för att
bedriva en god och säker vård och är kompetens som alla professioner inom sjukvården
behöver ha. Övriga kompetenser är förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, samverkan i team, säker vård, evidensbaserad
vård och informatik. Arbetet med att ta fram
kärnkompetenser har bland annat utgått från
kartläggningsstudier i USA som gjordes i
syfte att finna orsaker till återkommande
avvikelser i vården. För att hälso- och sjukvården ska klara sitt uppdrag måste planering
och utförande av vård byggas upp så att den
tar hänsyn till de behov och önskemål som
enskilda patienter och närstående har. Detta
förutsätter att patienten själv, i möjligaste
mån, är delaktig.
Vad innebär personcentrerad vård?

I Sverige har vi under många år jobbat
mycket på att bli duktiga på att snabbt
ställa diagnos och sätta in behandling. Vi
har dock glömt bort att göra patienten delaktig i denna process. Vi har blivit mer och
mer processinriktade och detta försvårar den
individuella aspekten. Patienterna är inte ett
gemensamt kollektiv som kan behandlas på
samma sätt. Även om de har samma diagnos.
Begreppet patient är en roll medan begrep44

pet person handlar om identitet. Patient
är en roll som jag kan ta, något utbytbart,
medan person är något som är unikt och
oersättligt. Personcentrerad vård innebär
att vi ser att det finns en människa bakom
sjukdomen. En människa med känslor,
tankar, erfarenheter, kunskaper, traditioner
och värderingar. Personcentrerad vård utgår
ifrån patientens upplevelse av situationen
och individens förutsättningar, resurser och
hinder. Varje enskilt möte med en patient
är just ett enskilt, unikt möte som inte kan
standardiseras. Varje möte är unikt och ska
leda till behandlingsrekommendationer som
är anpassade till just denna patient. För att
komma fram till rätt behandlingsrekommendationer måste man utgå från patientens
behov och resurser. Men man måste också
ta hänsyn till patientens upplevelse och tolkning av vad sjukdom och hälsa är och utgå
ifrån det. Sjukvårdspersonalens tankar kring
behandlingsutgång kan vara helt olika från
patientens. Personcentrerad vård innebär
att patienten blir en partner med sjukvårdspersonalen och alla beslut angående vård,

behandling och rehabilitering tas i samråd
och en personlig, individuell vårdplan upprättas gemensamt. Patienten får både rättigheter men också ansvar när det gäller sin
egen vård.
Partnerskap, patientberättelsen och
dokumentation

I personcentrerad vård ingår tre nyckelbegrepp - partnerskap, patientberättelsen och
dokumentation.
Sjukvården behöver se patienten som en
aktiv partner, med den nödvändiga kunskap
och kompetens om sin situation och hur det
är att leva med sjukdomen. Patienten ska
dock inte klassas som en kund där sjukvården ska leverera helt efter patientens önskemål. Sjukvården å sin sida har en kunskap
om sjukdomen mer generellt. Partnerskapet innebär ett gemensamt ansvar och båda
parter måste respektera varandras kunskap.
Partnerskapet betyder att man delar information och beslutsfattande i en delaktighet
som även kan inkludera närstående.
Det krävs god kunskap om personen och
gastrokuriren 4 · 2015
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hans/hennes behov, synsätt, intressen, vanor
och prioriteringar för att kunna bedriva personcentrerad vård. Den kunskapen får vi
genom patientberättelsen.
Den kan lära oss uppfatta, tolka och
förstå patientens symtom, behov och resurser. Patientberättelsen skapas genom samtal
mellan patient (och/eller anhörig) och sjukvårdspersonal. Samtalet kan uppstå vid olika
tillfällen – till exempel i samband med rond,
måltid, hjälp med påklädning, vid inskrivning. Det viktiga i samtalet är att fokusera
på patientens upplevelse och tolkning av sina
symtom och hur de påverkar hans/hennes
liv. Det blir här också viktigt att ta reda på
vilka resurser patienten har. Personens livssituation och villkor ska sättas i centrum för
vårdprocessen och INTE sjukdomen och
diagnosen.
Patientberättelsen måste sedan dokumenteras i patientjournalen. Detta görs i form
av en individuell vårdplan. Denna kan ses
som ett slags kontrakt mellan patient och
sjukvården.
Ofta kännetecknas vården av korta möten.
Ett stort ansvar ligger då på vårdpersonalen
att ändå kunna se och möta hela personen,
inte bara sjukdomen och det kliniska tillståndet.
Hur kan det se ut i praktiken?

Många upplever sig inte ha tid att arbeta
personcentrerat. Men personcentrerad vård
behöver inte betyda att alla samtal alltid
behöver ta längre tid. Det handlar istället
mycket om hur samtalet läggs upp och vilka
frågor som ställs. En patient som kommer
till akutmottagningen med bröstsmärtor får
frågan av sjuksköterskan: ”Vill du berätta för
mig varför du sökte till sjukhuset?” Istället
för att beskriva sina symtom berättar patienten istället om de problem hon hade i sin
vardag och vilken förtvivlan hon kände för
att hon inte klarade av dem. Det visade sig
senare att det var just detta som var det viktiga och orsaken till hennes symtom. Hjärtat
var inte problemet. Att starta ett samtal på
detta sätt kan ge väldigt mycket information. Be patienten berätta varför han/hon
sökt eller fråga dem vid ronden eller mottagningsbesöket ”Hur mår du idag?”
Vid information om provsvar, behandling
eller liknande är det värdefullt att be patienten sammanfatta det ni pratat om. Sjukvårdspersonalen kan ställa frågan ”Vad var
viktigast för dig under vårt samtal idag?” På
detta sätt får man enkelt en tydlig feedback
av samtalet. Behövs ett uppföljande samtal?
gastrokuriren 4 · 2015

Har något nytt lyfts som behöver undersökas
ytterligare?
Vid mottagningsbesök, utskrivningssamtal
eller liknande har sjukvårdspersonalen oftast
några punkter som ska tas upp med patienten. Men patienten har oftast också några
punkter som han/hon vill lyfta. Berätta för
patienten vad som står på din agenda men
fråga också vad som står på dennes agenda.
Börja sedan med patientens punkter. Genom
att patienten har fått svar på det som har
varit angeläget för honom/henne så är det
sedan lättare att ta till sig informationen från
sjukvårdspersonalen.
Viktigt med utbildning

Det är viktigt med utbildning inom dessa
områden för sjukvårdspersonalen. Utbildning i samtalsmetodik är väldigt värdefullt i
arbetet med att gå över till ett personcentrerat förhållningssätt. Det är extra värdefullt
om alla eller så många som möjligt på en
arbetsplats genomgår en sådan utbildning så
att alla arbetar åt samma håll och kan stötta
varandra. Det tar tid att förändra ett förhållningssätt och det är lätt att ramla tillbaka i
gamla vanor. Man behöver också systematisera dokumentationen för att säkerställa
kvaliteten på partnerskapet. Varje möte är
som tidigare beskrivits unikt och kan inte
standardiseras. Men själva planeringen och
dokumentationen kan systematiseras.
En övergång till ett personcentrerat förhållningssätt ställer höga krav på sjukvårdspersonalen, men det ställer även höga krav
på patienterna. Båda parter kan vara fästa
vid den rådande medicinska kulturen och
omställningen kan vara svår. Ersättningssystem och andra institutionella ramar kan
också ytterligare försvåra. Personcentrerad
vård är inget man ägnar sig åt när man har
tid, utan ett systematiskt och genomgående
arbetssätt som kräver att man planerar, integrerar och kvalitetssäkrar övergången till personcentrerad vård.
Vinster

Centrum för personcentrerad vård vid
Göteborgs universitet (GPCC) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med övergripande syfte att stödja och genomföra
personcentrerad hälso- och vårdforskning.
Forskning om personcentrerad vård visar
att den mertid som eventuellt tas betalar
tillbaka sig flera gånger om i form av kortare vårdtider och högre tillfredsställelse
hos patienterna. Flera studier är pågående
men några har avslutats. En studie visar att

patienter med kronisk hjärtsvikt och som
fick personcentrerad vård rapporterade en
högre grad av trygghet i relation till tillstånd
och behandling samt att vårdtiden minskade
med en tredjedel. En annan studie visade
att äldre patienter med höftledsfraktur och
som fick personcentrerad vård blev bättre
smärtlindrade jämfört med kontrollgrupp,
fick färre medicinska komplikationer, hade
en 50 % reduktion i antal vårddagar samt en
40 % reduktion i vårdkostnader jämfört med
traditionell vård.
Att anta ett personcentrerat förhållningssätt innebär att man ser patienten som en
kapabel person med resurser och förmågor.
Personcentrerad vård ger också en mer effektiv hälso- och sjukvård.

Susanna Jäghult

Leg sjuksköterska, Med Dr
Medicinkliniken Danderyds sjukhus
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Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

FSGS startar Hepatologinätverk
Under sista åren har intresset ökat bland
sjuksköterskor för att förbättra slutenoch öppenvården för patienter med leversjukdom. Dessa patienters sjukdomssituation är komplicerad och som komplement till den medicinska behandlingen
kan sjuksköterskans omvårdnadsinsatser
förbättra patientens dagliga liv.

P

å flera håll i Sverige har Leversjuksköterskemottagningar startat med fokus
på att tidigt upptäcka försämring av
sjukdomen och motverka att patienten
behöver läggas in på vårdavdelning. Sjuksköterskemottagningarnas upplägg och ansvarsområden varierar mellan olika sjukhus,
gemensamt är att de bedrivs i tätt samarbete
med patientens ansvariga läkare.
Inom grundutbildningen till sjuksköterska ges en grundläggande kunskap om
leversjukdomar. Efter grundutbildningen
har sjuksköterskor som möter patienter med
levercirros på vårdavdelning eller öppenvård
ett behov av påfyllnad av specifik kunskap
om leversjukdomar och levercirros för att
erhålla fördjupad kunskap och kunna
erbjuda patienten evidensbaserad omvårdnad. Kunskap kan erhållas genom utbildning
eller diskussioner mellan kollegor.

Vid den första nätverksträffen identifierades ett behov av skriftligt informationsmaterial riktat till patienten. Ett önskemål
var en nationellt gällande patientinformation
som skulle kunna anpassas till olika enheter. Maria Hjorth, Falun, och Carola Fagerström, Linköping, påbörjade efter gruppens
önskemål ett arbete med att översätta och
bearbeta en patientbroschyr från en amerikansk studie. Nätverket kommer därefter att
erbjudas delta i granskningen av materialet.
Kostnadsfri utbildningsdag

För att bemöta behovet av fortsatt utbildning
för sjuksköterskor kommer FSGS genom
Maria Hjorth, Falun, och Marie Andersson, Borås, att arbeta fram material för en

utbildningsdag. Den första utbildningsdagen
kommer att genomföras hösten 2016 som en
kostnadsfri utbildningsdag för FSGS medlemmar, förhoppningen är att den ska bidra
med kompetensutveckling för sjuksköterskor
nya inom leverområdet såväl som sjuksköterskor med längre erfarenhet. Mer information
kommer att skickas ut via mail samt annonseras under FSGS hemsida.
Om du har frågor om hepatologinätverket
kontakta gärna Marie Andersson eller Maria
Hjorth i FSGS styrelse.

Marie Andersson
Maria Hjort

Hepatologinätverk

För att utöka samarbetet mellan olika
verksamheter och uppmuntra till utbyte
av erfarenheter mellan leverintresserade
sjuksköterskor har FSGS under 2015 startat ett Hepatologinätverk. Nätverket riktar
sig till sjuksköterskor medlemmar i FSGS
som möter leversjuka patienter i sitt arbete
i öppenvård, slutenvård inom gastroenterologi, infektion eller transplantation. Målet
är att erbjuda tillfällen för utbyte av erfarenheter i samband med Stockholms levervecka
och Gastrodagarna samt att arrangera ett
utbildningstillfälle varje år under hösten.
Förhoppningen är att en nätverksgrupp
skall bidra till en mer jämlik vård över landet
för den leversjuke patienten. Under våren
2015 har två nätverksträffar arrangerats i samarbete med Norgine Sverige AB. Dessa två
möten har samlat totalt ca 40 intresserade
sjuksköterskor. Fokus har varit att diskutera nätverkets syfte och målsättning samt
inhämta önskemål om fortbildning inom
området.
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Hej alla medlemmar!
Jag hoppas att sommaren har varit bra,
vädret till trots och att alla har fått sin
välbehövliga semester. Nu är det dags
för hösten, då mörkret smyger sig på men
också olika event bjuds oss.

L

inköpingsdagen var den 30 september och vi kommer att få en rapport
därifrån lite senare i höst. ESGENA
kongressen under UEGW i Barcelona har
också precis varit och de som varit på den
kommer med sina reseberättelser i kommande ”kurirer”.
6-7 november är det Endoclub-Nord i
Hamburg. Se fler event ute i Europa på vår
hemsida www.segp.nu under fliken kalender.
Den 10 och 11 december är det nätverksträff i
Varberg för endoskoperande sjuksköterskor
och därifrån kommer vi också få en rapport
men den får vi vänta på till nästa år. I detta
nummer däremot finns det två reseberättelser, från några av de som fick utbildningsbidrag/resebidrag till Svenska gastrodagarna
och varit i studentstaden Uppsala. I nästa
nummer blir det fler berättelser därifrån.
Det börjar bli dags att tänka på att söka
rese/utbildningsbidrag till nästa års event.
NECCO/ECCO hålls i Amsterdam 16-19
mars 2016. Kungshusen har även nästa år
(2016) ett inovationsstipendie, Getinges
kurs i Endoskopihygien under våren både i

Getinge och Stockholm, Svenska gastrodagarna hålls i Visby 11-13 maj.
I rutan nedan står vilka utbildningsbidrag
som finns att söka nu. På vår hemsida www.
segp.nu finns kriterier och ansökningsblankett.
Nytt från i år är att du måste ha varit
betalande medlem i ett år för att för första
gången vara behörig att söka. Har du fått
rese/utbildningsbidrag förut måste tre förflyta som betalande medlem innan du är
behörig att söka igen.
Jag önskar alla en skön höst och hoppas
att många har möjlighet att åka på något av
höstens event.
Med vänlig hälsning

Åsa Jirvelius

sekreterare i SEGP

Grattis!
Styrelsen har glädjen att denna gång
tilldela utbildningsbidrag för SADEmötet i Stockholm 2016 till: Mariette
Wirheim från Falköping och Silva Flemark från Ängelholm.

SEGP´s STYRELSE 2015
Ordförande:
Ingrid Karström
Endoskopimottagningen
Centralsjukhuset
291 85 Kristianstad
Tel: 044-309 1400
Ingrid.m.karstrom@skane.se

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

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

Kassör:
Agneta Schedin
Gastromottagningen
GastroCentrum Omvårdnad
Karolinska Universitetssjh, Solna
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 730 78
Fax: 08-517 738 68
agneta.schedin@karolinska.se
Ledamot:
Helena Risvall
Endoskopienheten
Sunderby sjukhus
97180 Luleå
0920-283305

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

Det var inga sökande
till Getinges kurs
i Endoskopihygien denna
gång.

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

Foto: Åsa Jirvelius
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Föreläsningar och mingel
på Gastrodagarna i Uppsala
Jag fick i år möjliget att åka till Gastrodagarna i Uppsala, tack vare SEGP:s resestipendium, vilket jag är mycket glad och
tacksam för.

J

ag jobbar som forskningssjuksköterska
på gastromottagningen vid Karolinska
i Solna. Det är en stor mottagning som
innehåller både endoskopienhet, dagvård,
IBD-mottagning, hepatolog-mottagning,
mottagning för ärftlig cancer, PEG-mottagning och så vi; forskningen som jobbar och
har patienter över hela fältet.
Vi anlände till Uppsala under onsdags förmiddagen och gick genast till den centralt
belägna kongresshallen. Efter att Wilhelm
Graf hälsat oss välkomna, så startade vi med
hedersföreläsning i ämnet Acute on Chronic
Liver Failure (ACLF) av prof. Rajiv Jalan
från London. Där visade han hur man ser
skillnaden mellan en försämring av kronisk
leversjukdom (decompensation) och ett
akut tillstånd ovanpå en tidigare lugn kronisk sjukdom (ACLF) De hade definierat
flera score-system för att åtskilja tillstånden,
vilka hade tydliga skillnader i prognos och
mortalitet.
Efter lunch blev det en för mig ganska ny
sjukdom Eosinofil Esofagit. Det var både
öron-, lung-allergiläkare och gastroenterolog
som gav sin syn på saken. Det börjar ofta
med att en matbit fastnar i halsen och är
en slags födoämnesallergi. Den ger symtom
när allergenet kommer i kontakt med matstrupsslemhinnan.
Viktigt att alltid ta biopsier från både övre
och nedre delen av matstrupen vid misstanke, med frågeställning; eosinofiler ? Det
behövs också en allergiutredning. Behandlas
med kortisonspray som sväljes och ofta även
PPI.
På kvällen var det trevligt mingel i
utställningslokalen och många av oss fortsatte kvällen på ett närliggande etablissemang.
Torsdagen började vi med erfarenheter av
Vedolizumab (Entyvio) och en rapport om
första året med Screesco (tarmcancerscreeningsstudien). På kvällen var den pampiga
middagen på Uppsala Slott. God mat, tjusigt
serverad och underhållning som gav både
gastrokuriren 4 · 2015

öronen godis och fick skrattmusklerna att
jobba. Därefter skakade vi ned alltihopa i
dansen till ett mycket bra band.
På fredagen lyssnade vi på ett mycket
intressant föredrag om endometrios. Det
är så vanligt som 1:10 kvinnor ! Det kan
påverka tarmfunktionen och är ofta kopplat
till IBS-besvär.
Det var späckade, mycket intressanta
dagar. Det enda vi saknade var pennor och
anteckningsblock.

Ingrid Ackzell

Forskningssjuksköterska
Gastrocentrum
Karolinska sjukhuset i Solna

Foto: Åsa Jirvelius
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Dags att söka resebidrag
till nästa års event
NECCO/ECCO i Amsterdam
16-19 mars 2016

Sista ansökningsdatum 15 november
Getinges kurs Endoskopihygien

Våren 2016 i Stockholm och Getinge.
Datum kommer senare i höst.
Sista ansökningsdatum 15 november
Svenska Gastrodagrna i Visby
11-13 maj 2016

Sista ansökningsdatum 31 januari
Kungshusens stipendium- för utveckling
av ide´ 10 000 kronor

Se speciell flik på vår hemsida för mer information och kriterier
Sista ansökningsdag 30 april
Tänk på att ansökningen måste göras personligen och kan ej överlåtas

Gå in på vår hemsida www.segp.nu där
hittar du kriterier och anmälningsblankett,
där finns även en mall till hjälp när du skriver
din reseberättelse.
Välkomna med era ansökningar!

Gör skillnad
människor
för för
killnad
flykt.
skorpåpåflykt.
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Röda Korset finns på plats i krigets Syrien och vid Medelhavets stränder. Vi delar ut mat,
vatten, babypaket, sovsäckar, tvål och erbjuder sjukvård, stöd och tak över huvudet. Vi

Röda Korset finns på plats i krigets
Syrien och vid Medelhavets stränder.
Vi delar ut mat, vatten, babypaket,
sovsäckar, tvål och erbjuder sjukvård,
stöd och tak över huvudet. Vi finns
även på asylboenden i Sverige. Ditt
stöd behövs och gör skillnad. Sms:a
AKUT FLYKT till 72 900 och skänk
100 kr, swisha valfritt belopp till
123 555 77 64 eller skänk pengar
via redcross.se
Genom att skänka en gåva godkänner du att Röda Korset
får kontakta dig. Vi följer personuppgiftslagen.
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Reseberättelse från
Gastrodagarna 2015
Jag heter Elisabeth Mönhage och arbetar
som sjuksköterska på endoskopienheten
på SÄS Borås. Där har jag arbetat sen
2002. Varit i vården sen 1970. Först som
biträde, därefter som undersköterska och
till sist sjuksköterska.

V

i flyttade in på vår nybyggda enhet
2010. Under nybyggnationen satt jag
med i bryggkommittén tillsammans
med en kollega. I egenskap av apparatansvarig fick jag dessutom vara med att bestämma
vilken utrustning vi skulle ha. Vilket var ett
intressant arbete. Tog mycket tid i anspråk,
men det var det värt. Då vi flyttade in i mars
det året, vill jag påstå, att vi var den modernaste endoskopiavdelningen i Sverige. Att
vara apparatansvarig är ett ansvarfullt uppdrag då vi har en stor och dyr maskin-och
instrumentpark.
Vi åkte tre sjuksköterskor från vår klinik,
varav en är skoperande sjuksköterska.
För att få åka på Gastrodagarna var vi
tvungna att söka stipendie. Jag hade turen att
bli tilldelad SEGP:s stipendie. Varit medlem
i föreningen sen jag började inom detta
område. Att jag ville åka just i år, var att jag
fann ett intressant program och att det var
längesen sist. Kände också att jag behövde
uppdatera mig på vad nytt som kommit ut
på marknaden. Dessutom har jag aldrig satt
min fot i Uppsala, vilket skulle visa sig att
jag gått miste om en vacker stad.
Onsdag

Åkte tåg från Borås tidigt, tidigt på morgonen. Från Herrljunga till Stockholm åkte
vi med den nya aktören på tågmarknaden
MTR Express. Mycket bra. Modernt.
Bekväma säten, trevlig personal och god
mat. Framför allt billigt. Kan rekommenderas. Efter två byten anlände vi Uppsala
lagom till lunch.
Lyssnade på två föreläsare från Uppsala
som talade om Portal hypertension, vilken
roll har HVP och när man ska ta ställning
till TIPS.
Därefter valde vi att gå på Endokrina
tumörer i mag-tarmkanalen. En intressant
föreläsning om en patientgrupp som man
kanske inte tänker så mycket på.
Minglade på kvällen. Tog fel på tiden så vi
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kom lite sent, men det var trevligt ändå. Vi
hade en privat kulturvandring, tillsammans
med personal från mag-tarm mottagningen
i Borås efter det vi lämnat Kongresshallen, i
gamla delen av Uppsala.
En i gänget har bott i Uppsala och är väl
bekant med staden. Eftersom, i vart fall jag,
inte har varit i Uppsala tidigare, var detta en
intressant rundvandring. Avslutade kvällen
på ett ställe utmed Fyrisån.
Därefter tillbaka till hotellet och en välbehövlig vila efter en lång dag.
Torsdag

Upp tidigt och iväg till kongresshallen. Uppsala bjöd på ett varmt och soligt väder.
Var på en mycket givande föreläsning om
PSC (Primär Skleroserande Colangit).
En kvinnlig (Annika Bergqvist) fantastiskt
bra föreläsare, var en av tre föreläsare.
Hon hade förmågan att helt fånga ens
uppmärksamhet, i varje fall min. Kanske inte
minst för att det är ett ämne som jag finner
intressant. Undersökning vid denna diagnos
är ERCP, vilket vi sysslar dagligen med på vår
enhet, ihop med MR. Dessa undersökningar
görs upprepade gånger.
Vid ERCP tas borstprov. Inga biopsier tas
om man vill ge kombinationsbehandling.

ERCP vid denna patientgrupp är mycket
riskfylld. De visar en inspelad undersökning,
från Karolinska, där man med hjälp av Spyglas går upp i gallvägarna och tittar.
Med en sådan teknik ser man precis som
på vanlig endoskopi, alltså inte via rtg-bild.
Den film de visar ser man att patienten
har vegetation i gallvägarna. Eftersom vi
gör dessa undersökningar hos oss emellanåt,
känner man igen det man ser, vet hur det ska
se ut när det är normalt och kunde i detta
fall själv upptäcka fynd i form av vegetation
i gallgångsväggen, som i detta fall. Känns
tillfredsställande.
Därefter var det rapport om SCREESCO.
Vår enhet är med i studien och då vill man, så
klart, veta hur det gått under det första året.
Det presenterades ingen sammanställning
direkt, för det var lite för kort tid för att
kunna dra några slutsatser.
Var ändå en intressant session.
Ovanliga diagnoser som orsak till magtarmproblem, den var välbesökt.
Väggarna var tapetserade av åhörare och
det var också folk utanför dörrarna, som
därför fick stå öppna. Det var den föreläsning
som gav mest skratt. En riktigt rolig föreläsare och dessutom intressant. Han talade
om diagnoser som jag aldrig hört talas om.
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T.ex. migrän i magen. Kanske är det bara jag
som är så okunnig? Han lade också vikt vid
att noga läsa journalen från början om man
inte får någon bukt med patientens problem.
Kanske har något viktigt fallit bort på vägen.
Efter att ha varit inne i det fina vädret hela
dagen fortsatte kulturvandringen där den
avslutades dagen innan. Ett snabbt besök
i domkyrkan. Anledningen till det var att
det pågick en mässa och därför fick man
inte gå runt och titta. Hamnade därefter i
Pelle Svanlöskvarteren. Var lite kul för att
för många år sen kallades en kollega och jag
för Bill och Bull, dock inte längre.
Åh, det var så många fina gamla hus. Det
ligger mig varmt om hjärtat med gamla hus.
Det är ett av mina intressen, det andas historia. Att de vackra glaslamporna utanför
ingångarna till husen var hela, förvånade
mig. Tog en fika på ett anrikt cafe´. Därefter en stunds avkoppling på hotellet innan
middagen.
Middagen serverades på Uppsala slott.
Det var en festlig tillställning. Många tjusiga människor i feststämning. Maten åtnjöts
i stora salen. Den serverades av ett tjugotal
unga högtidsklädda servitriser och servitörer.
Mycket stiligt. De stod vid ändan av varje
bord och började att servera samtidigt, som
på en given signal. Proffsigt! När desserten
kom in, marscherade de in och serverades
med sprakande pjäser.
Rena Nobelfesten! Konferencier var en

mycket underhållande man, välkänd i hela
Uppsala. Han kom någonstans uppifrån
landet från början. Han var en hejare på rim
och hur han fick ihop alla rim var beundransvärt.
Många skratt blev det också. Musikunderhållningen stod en trio av musikanter
för. Efter middagen blev det dans. Dansbandet spelade covers på kända låtar. Tänk
vad mycket som har tillspelats i dessa lokaler
och nu fick vi vara i denna historiska miljö.
Efter några svängom på dansgolvet blev
det promenad tillbaka till hotellet och
sängen. Behöver väl inte säga att jag sov gott
den natten?
Fredag

Uppe tidigt igen. Faktiskt inte så himla trött.
Vi hade hört att en av våra doktorer skulle
infinna sig på Fria föredrag. Aha, pristagare?
Var ju absolut tvungna att gå dit. Tycker
att dessa korta föredrag var intressanta, en
del mer än andra. Så är det väl alltid förstås. Givetvis fick Anders Lasson pris för
sitt framförande. En fribiljett till nästa års
Gastrodagar i Visby. Inte illa!
Efter kaffet lyssnade jag på Endoskopisk
behandling av strikturer i mag-tarmkanalen. Vi sysslar med dilatationer hos oss och
därför känns det naturligt att välja just denna
föreläsning. Föreläsaren illustrerar med ett
gummiband vad som sker vid en dilatation.
Det blir en radiell kraft och man använder

sig inte av mer kraft än nödvändigt. Man
använder avlånga ballonger och perforationsrisk föreligger alltid. Vidden för fast föda är
13 mm. Bäst resultat får man vid Schatski
och Webs.
Komplikationer: perforation, blödning,
bakteremi-endokardit. Perforationsrisken
är högre vid långa, trånga och kurviga
strikturer. Rekonstruktion är sista utvägen,
innebär stor kirurgi och hög morbiditet.
Sammanfattningsvis: krävs tålamod, alltid
syrahämmande (vid övre mag-tarmkanalen)
och steroider.
Alla dagar

Vandring bland alla poster var det speciellt
en som fångade mitt intresse. Den visade
att förekomsten av helicobakter pylori har
minskat. Varför kan man inte förklara. I vart
fall inte i den studien. Samtidigt undrade
man över om det är lyckat att ta bort dessa
bakterier.
Många utställare hade samlats. Det hade
satts ihop en tipspromenad bland utställarna
med 34 frågor. Till viss del nyheter för oss.
Företag som visade upp sina senaste endodiskdesinfektorer och torkskåp, var på plats.
Tittade på detta med stort intresse, eftersom
jag sitter som representant i upphandlingsgruppen i VG-region. Ska träffa dessa personer efter semestern då de ska presentera
sina produkter för projektgruppen. Det var
mycket bra att se maskinerna ”live”, så att
säga.
Hade även under dagarna fullt sjå med
tipspromenaden. I och med detta blev det
att man pratade och blev visad av vad som
finns på marknaden. Det svåraste var nästan
att se om man hade fyllt i alla svaren. Det var
tätt mellan raderna. Den tid som jag lade ner
på dessa frågor gav dock resultat. Jag VANN!
Jag som aldrig brukar vinna något. Priset var
en Ipad mini, inte dåligt va?
Vad jag saknade (säkert fler än jag) var
något att anteckna på. Pennor fanns det
dock gott om hos i stort sett alla utställare.
Vi var två glada pristagare från Borås som
åkte tåg hem efter långa och givande dagar
i Uppsala. Känns också skönt att veta att vi
ligger i framkant med vår verksamhet.
Tack till SEGP för stipendiet som gjorde
det möjligt för mig att åka på dessa intressanta dagar, även till anestesikliniken som
betalade överskjutande del.

Elisabeth Mönhage

Sjuksköterska, endoskopin, SÄS Borås
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