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HANS HAR ORDET

Gastrovänner!
Årets svenska sommar har enligt statistiken varit den kallaste på hundra år. Trots
detta har jag haft en skön och avkopplande semester. Hoppas att ni också hunnit
ladda batterierna.

H

östens arbete för SGF inleddes den
4-5 september med det sedvanliga
internatet. Vi träffades i det natursköna Mullsjö, i skogarna mellan Västergötland och Småland.
Detta var det första arbetsmötet för Mattias
Block, ny vice ordföranden, Sven Almer, ny
ordförande för utskottet för luminal gastroenterologi och Hanns-Ulrich Marschall, ny
ordförande för utskottet för lever, gallvägar
och pankreas. Sven och Hanns-Ulrich lämnade en rapport om vad som genomförts i
utskotten och vad som planeras framöver.
Tyvärr lyckades inte FSGS och SEGP
bilda en ny gemensam förening i samband
med Gastrodagarna och har därför inga
adjungerade representanter i SGF’s styrelse
för närvarande. Föreningarna arbetar dock
vidare i arbetsutskotten inom SGF, med
Gastrodagarna och har spalter i Gastrokuriren.
Arbetet med en ny hemsida anpassad för
mobiltelefoner och surfplattor har pågått
under ledning av vår webbredaktör, Fredrik Hjern i samarbete med Mediahuset. Vid
internatet beslutades om att hemsidan skall
sjösättas så snart som möjligt. Den kommer
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förhoppnings att upplevas som mer lättläst
och användbar. Vi planerar dessutom att
koppla medlemsregister och ansökan om
medlemskap till hemsidan.
Strukturen kring framtagande och presentation av nationella riktlinjer har förbättrats
under de senaste åren. Vid internatet betonades rollen för de tre arbetsutskotten som
drivande vid framtagande och revidering av
nationella riktlinjer, som skall vara aktuella
och lättlästa. Vice ordförande har fortsatt det
övergripande ansvaret för riktlinjearbetet.
Kassören i SGF, Filip Sköldberg, redovisade en god ekonomisk situation för föreningen. Det har varit en viss variation i det
ekonomiska utfallet under de senaste åren.
En budgetering skulle underlätta det ekonomiska arbetet inom föreningen. Detta
diskuterades.
Från endoskopiutskottet meddelades att
man har bildat en arbetsgrupp för att ta fram
ett koloskopiregister i Sverige. Arbetet påbörjas under hösten och ett register kommer att
öka kvaliteten på svenska koloskopier.
Från SYG meddelades att styrelsen fått
nya medlemmar, se SYG sidan. Vidare har
man kommit överens med Mediahuset om
att de tar över administrationen av medlemsregistret.
Marjo Kapraali, ordförande i utbildningsutskottet, redogjorde för Gastroskolan och
dess kurser. Den ekonomiska hanteringen

kring kurserna har varit oklar. Ett förtydligande dokument skall tas fram och presenteras på hemsidan.
Under hösten finns det ett rikt utbud
av fortbildning inom gastroenterologi och
hepatologi, med UEGW i Barcelona som
det största mötet. Vidare information om
kurser och kongresser hittar ni i Gastrokuriren och på hemsidan. SGF arrangerar
med stöd av läkemedelsföretag åter den
populära svenskaftonen.
I detta nummer kan ni läsa intressanta
reportage från EASL i Amsterdam och från
kirurgveckan i Jönköping. Vidare presenteras viktiga artiklar om kvalitetssäkring inom
endoskopi.
Önskar er alla en härlig höst med svampplockning och andra aktiviteter.

Hans Strid

ordförande
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Kirurgveckan 2017
Den 22:a Kirurgveckan i ordningen gick
av stapeln i Jönköping mellan den 21:e
och 25:e augusti. Kolorektalprogrammet
genomfördes i år under de tre sista dagarna. Gastrokuriren var på plats för att rapportera om vad som avhandlades.

F

örsta symposiet i kolorektalprogrammet handlade om akut kolorektalkirurgi. Mirna Abraham Nordling
inledde med att tala om Kolonobstruktion
– stomi och stent.
Stomi förändrar en akut situation till en
elektiv

Majoriteten av akuta kolonobstruktioner
orsakas av kolorektal cancer, och upp till
20 % av patienter med koloncancer debuterar med akut kolonobstruktion, påpekade
Mirna.
– Kirurgi i samband med akut kolonobstruktion är förknippad med hög mortalitet
och morbiditet. Den viktigaste prognostiska
faktorn är radikal cancerkirurgi. Högersidig
kolonobstruktion kan ofta behandlas med
kirurgi i en seans, med direkt anastomos,
fortsatte Mirna.
Utredningen bör bestå i en datortomografi
av buk och thorax med intravenös och gärna
rektal kontrast.
– En stomi häver de akuta symptomen
och förändrar en akut till en elektiv situation. En flerstegsoperation med loop-stomi
och senare kirurgi rekommenderas, jämfört
med Hartmanns operation om det är komplicerad cancer, sa Mirna och beskrev olika
stomityper.
Stomi är att rekommendera när man inte
kan göra en bra canceroperation – dvs. när
man inte kan operera cancern med marginal
och dela kärlen centralt. Även när patientens
allmäntillstånd inte tillåter större kirurgi, när
neoadjuvant onkologisk behandling bör ges
samt vid rektalcancer, sammanfattade hon.
Stent kan användas som bridge to surgery

European Society of Gastrointestinal
Endoscopy (ESGE) har utfärdat kliniska
guidelines, där de slår fast att stent ej rekommenderas vid kurativ behandling av vänstersidig malign kolonobstruktion som bridge
to surgery.
– Dock skriver de att stent kan användas
som bridge to surgery hos patienter med flera
4

komorbiditeter, med hög risk för postoperativ mortalitet och/eller ålder över 70 år.
Stent rekommenderas vid palliativ malign
kolonobstruktion – men inte om patienten
ska erhålla angiogeneshämmare, som t.ex.
bevacizumab.
I sin sammanfattning underströk Mirna
att vid kolonobstruktion är en avlastande
stomi nästan aldrig fel, med undantag vid
ischemi eller perforation.
– Men gör aldrig primär anastomos på en
medtagen patient, var hennes sista budskap.
Patientfaktorerna avgör

Kenneth Smedh fortsatte med kirurgiska
strategier vid kolonileus.
– Det är många variabler som man måste
ta ställning till, konstaterade han.
Patienterna är ofta åldriga, har hög komorbiditet, nedsatt allmäntillstånd och funktionsstatus och har oftast avancerad cancer
och metastaser.
– Därför utgör kirurgi en stor utmaning
som kräver erfarenhet och gott omdöme –
och en förberedd handlingsplan, slog Kenneth fast.
Bedöm patienten tillsammans med erfaren anestesiolog – vad kan den här patienten
tänkas klara av – och ha samtal med patienten och dennes anhöriga. Detta är av största

vikt inför beslut om åtgärd.
Kenneth underströk också att det är viktigt
att man har tillgång till erfaren kirurg och
skopist.
Vid distal kolonobstruktion rekommenderade han att man avlastar med stomi,
eller eventuellt stent, och gör en sekundär
resektion.
– Det är sedan patientfaktorerna som
avgör om man gör Hartmanns operation,
eller en resektion med lavage, anastomos och
loop – alternativt en resektion med anastomos, summerade Kenneth.
"Börja med att titta på patienten"

Moderatorer för denna session var Torbjörn Holm och Folke Hammarqvist, och
Folke talade om trenden inom kirurgin i
Sverige, och betonade vikten av samarbete.
– Det ni har beskrivit här idag är vikten
av kommunikation – i förväg. Man behöver
även fundera över olika scenarier, sa Folke.
Torbjörn underströk att det är en stor
skillnad i överlevnad mellan akut och elektiv kirurgi.
– Vad det beror på vet vi egentligen inte.
Men det är viktigt att börja med att titta på
patienten – därefter på tumören och sedan
bestämma kirurgin. Det kan man göra vid
elektiv kirurgi, konstaterade Torbjörn.
gastrokuriren 4 · 2017
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Viktigt att informera om risker med koloskopi

Årets Bengt Ihre-föreläsning handlade om
hereditära och somatiska mutationer vid
kolorektalcancer. Moderator Anna Martling
ansåg att ämnet var väl valt.
– Ny kunskap och ny teknik påverkar
kirurgin, sa Anna och introducerade Prof
Gabriela Moeslein från Tyskland.
Gabriela inledde med den ärftliga risken
för kolorektalcancer. Hon fortsatte med att
beskriva arbetet med att identifiera gener
och hur Amsterdam-kriterierna fungerat
som hjälpmedel för detta.
– De hade dock dålig specificitet och sensitivitet, sa Gabriela.
Profylaktisk kirurgi är en trend som
kommer att bli allt starkare.
– Allt fler patienter kommer och säger "Jag
har den här genen. Vad ska jag göra"?
Att koloskopera patienter årligen innebär
också risker. Om man börjar med det på en
individ som är 25 år, kommer en av 20 att
drabbas av perforation.
– Och var fjärde individ över 60 års ålder
kommer att utveckla kolorektalcancer trots
dessa årliga undersökningar. Det är synnerli-

gen viktigt att man informerar patienter om
dessa fakta, sa hon.
Testa vid första koloskopin

I sitt föredrag underströk Gabriela att hereditär cancer är mycket vanligare förekommande än vad vi hittills trott.
– Högre än 12 % i oselekterade fall.
Familjär cancer är mer olikartad, multifaktoriell och underskattad.
– Vi kan inte göra så mycket med familjär cancer – men vi kan göra mycket med
själva herediteten! Familjehistorik är inte ett
bra verktyg, så den bör vi lämna bakom oss.
I stället behöver vi göra mer oselekterad, systematisk testning, slog Gabriela fast.
Hur ska då detta gå till? Hon refererade till
Storbritannien där man idag testar patienter
som opererats.
– Men då är det för sent för en kolektomi.
Därför anser jag att det är bättre att testa
med hjälp av biopsier – vid den inledande
koloskopin, vilket är både enkelt och billigt.
Det ultimata tillvägagångssättet vore att
testa blod med NGS (next generation sequencing) i en panel. Frågorna då är vilken
panel man ska använda, samt vilka gener

man ska leta efter, fortsatte hon.
– Men det är vad vi kommer att göra om 5
år, så varför inte starta det arbetet redan nu?
Gabriela avslutade med att det handlar
om att identifiera familjer där det finns en
hög risk – men att sedan behandla det man
finner med personligt anpassad terapi.
Precisionsmedicin

Prof Mef Nilbert, Lund, talade om precisionsmedicin. Hon beskrev skillnaden
mellan att man behandlar alla med samma
medicin, eller stratifierar behandlingen
genom att patienterna grupperas efter subtyp
av sjukdomen, demografi, kliniska egenskaper och biomarkörer.
– Nästa steg är personligt anpassad terapi.
Den är individuell för varje patient, och man
tar hänsyn till preferenser, kliniska egenskaper, patientens övriga medicinering, miljön,
patientens beteende och vanor samt biomarkörer, förklarade Mef.
Precisionsmedicin riktar sig mot cancercellens signaler, och behandlingen baseras
på mutation eller profil. Detta maximerar
chanserna för effekt, och minimerar risken
för ineffektiv terapi.
Mef visade också en förteckning över den
onkologiska pipelinen – som omfattar 700
preparat.
– Det kommer 10 nya läkemedel och 10
nya indikationer varje år! Men dessa är dyra,
så det krävs ett ordnat införande...
Hon avslutade med att uppmana alla att
försöka hitta riskgrupper och sedan stratifiera behandlingen.
Skillnad med FIT för kvinnor och män

Mirna Abraham Nordling
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Gabriela Moeslin

Det presenterades många studier i Jönköping. En av dessa hade undersökt Fecal
Immunochemical Test (FIT), som används
för att selektera patienter till screening för
kolorektalcancer (CRC).
– Det har visat sig ha lägre sensitivitet hos
kvinnor med avancerade adenom och CRC,
berättade forskarstuderande Hanna Ribbing
Wilén.
Studien hon presenterade hade undersökt
FIT-positivitet, koloskopifynd och positivt
prediktivvärde för män och kvinnor vid
CRC-screening av 60-åringar
– Vi fann att FIT-positiviteten och andelen
avancerade neoplasier är högre för män än
för kvinnor. Träffsäkerheten för avancerade
adenom är högre för män än kvinnor vid
cut-off på mindre än 40 mikrogram/gram.
Om lika många avancerade neoplasier ska
detekteras hos män och kvinnor, krävs cirka
30 % fler koloskopier, summerade Hanna
studiens fynd.
5
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Ökad risk vid appendektomi för gravida

Elin Moltubak, Jönköping, presenterade
en nationell registerbaserad studie över risk
för oönskat graviditetsutfall vid appendicit
under graviditet.
– Drygt 100 kvinnor per år i Sverige
appendektomeras under sin graviditet.
Men risken för dåligt graviditetsutfall är
dåligt studerad. Tidigare studier är baserade
på selekterade fall – eller har andra brister,
konstaterade Elin.
Med hjälp av data från Patientregistret
hade samtliga kvinnor som appendektomerats i anslutning till graviditet mellan 1973
och 2015 (5,249) i studien jämförts med en
kontrollgrupp där samtliga gravida kvinnor
som ej appendektomerats (3,563,684). Risk
för prematur förlossning, interuterin fosterdöd och perinatal mortalitet hos fallen
opererats med appendektomi under sin graviditet jämfördes med de icke appendektomerade kontrollerna.
– Sammanfattningsvis fann vi en ökad risk
för både neonatal mortalitet och prematur
födsel för de kvinnor som appendektomerats
under sin graviditet. Riskökningen i absoluta
tal är liten, och jämfört med tidigare studier

fann vi en lägre frekvens för neonatal mortalitet och prematur födsel, berättade Elin.
Hon avslutade med att påpeka att ytterligare analyser av materialet behövs – och
är på gång:
– Vi kommer att undersöka tidssammanhanget ytterligare.
IBD har inte mildare förlopp för äldre

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har i
vissa studier hävdats varit mildare om den
debuterar hos en patient som är äldre.
– Vi ville undersöka detta i en stor kohort,
sa Åsa Hallqvist Everhov.
Hon presenterade en studie om IBD hos
äldre – incidens, behandling och vårdutnyttjande i Sverige 2006 - 2014. Man hade
använt sig av data från befolkningsregistret,
patientregistret samt läkemedelsregistret.
– Vi fann att IBD med debut över 60 års
ålder inte är ovanligt.
Studien visar att äldre använde mindre
IBD-specifik öppenvård, men mer slutenvård, än yngre.
– Att de äldre i högre grad har sjukhusvård kan förefalla självklart. Men vi fann
också att äldre behandlades mer sällan med
immunosuppressiva läkemedel – men opererades oftare. De opereras även tidigare
jämfört med vuxna och barn. Emellertid
har de äldre mycket mindre perianal kirurgi
vid Crohns sjukdom, sa Åsa.
Slutligen konstaterade hon att studien inte
funnit något stöd för att IBD har ett mildare
förlopp hos äldre.
Samband mellan appendektomi och UC

Åsa Hallqvist Everhov

Mer om IBD: Appendektomi före 20 års
ålder minskar risken att utveckla ulcerös
kolit (UC). Ileorektal anastomos har också
visat sig skyddande – beror detta på appendektomin? Kan appendektomi påverka sjukdomsaktivitet?

– Är det så att appendix är ett immunologiskt aktivt organ, det finns studier som
tyder på det, frågade Pär Myrelid.
Han presenterade en nationell kohortstudie där man undersökt sambandet mellan
appendektomi och sjukdomsintensitet vid
ulcerös kolit. Patienter med UC-diagnos
åren 1964 - 2010 hade följts.
Studiens konklusioner var att appendektomi tidigt i livet och före utvecklandet av
UC är associerat med en lägre risk för kolektomi och UC-relaterad sjukhusvård.
– Men appendektomi för appendicit efter
UC-diagnos ter sig associerat med ett förvärrat sjukdomsförlopp med ökad risk för
kolektomi, summerade Pär.
Bäckenreservoar en säker operation

Korttids- och långtidsresultat av bäckenreservoarkirurgi presenterades av George
Dafnis. Den hade undersökt 124 konsekutiva bäckenreservoaroperationer (71 män och
53 kvinnor) kronologiskt genomförda av tre
kirurger på ett centra – Mälarsjukhuset i
Eskilstuna, där Georg är öl och sektionschef.
– Alla patienter som opererades från 1993
till 2012 inkluderades. Såväl tidig som sen
morbiditet evaluerades, sa George.
Han berättade att sårinfektion och högt
stomiflöde var de vanligaste komplikationerna. Totalt var siffran för alla komplikationer 20 %.
– Det var en låg frekvens av pouch failure – 2,4 %. Pouchit drabbade 33 % – men
det gick att konservativt behandla samtliga,
fortsatte han.
Konklusionen var att bäckenreservoar
utförd av erfarna högvolymskirurger är en
säker operation – associerad med en relativt
låg tidig morbiditet och en acceptabel sen
morbiditet.
I den påföljande frågestunden berättade
han att det varit svårt att få studien publicerad – resultatet var helt enkelt för bra!
– En reviewer hade sagt att "dit ska jag
skicka alla mina patienter", avslöjade George.
Fysisk aktivitet påverkar antalet komplikationer

När ska vi operera patienter som har behandlats konservativt för sigmoideumvolvulus?
Frågan var föremål för en retrospektiv journalgranskning, presenterad av Nils Johansson.
– Syftet var att granska behandlingen – och
utvärdera utfallet – hos patienter behandlade
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset mellan
åren 2000 - 2016, sa Nils.
Resultatet baserade sig på 168 patienter
med 453 vårdtillfällen. Slutsatsen blev att
6
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icke-operativ dekompression visade sig vara
framgångsrik.
– Men det är en hög risk för recidiv, tillade
han.
Det finns en hög risk för mortalitet vid
akut operation, men en femtedel av patienterna får inte recidiv efter den första episoden.
– Vi rekommenderar sigmoideumresektion efter den andra episoden, var Nils sista
slutsats.
Hanna Nilsson presenterade en studie som
undersökt om fysisk aktivitet, rökning och
alkoholkonsumtion påverkar postoperativa
komplikationer vid kolon- och rektalcancer.
Man hade undersökt utfallet av komplikationer 30 dagar efter kolorektalkirurgi.
– Den grupp patienter som var fysiskt
aktiva, hade en komplikationsfrekvens på
20 %. För de måttligt aktiva var motsvarande
siffra 40 % – och för de som var stillasittande
var siffran 60 %. Skillnaden mellan dessa tre
grupper var statistiskt signifikant – så vi kan
slå fast att fysisk aktivitet påverkar antalet
komplikationer, konstaterade Hanna.
Laparoskopisk lavage bättre än Hartmann

En session hade valt ut de tre bästa abstrakten som hade skickats in till kolorektalprogrammet på Kirurgveckan. Först ut var
Christoffer Odensten, som hade undersökt
om profylaktiskt nät mot parastomalt bråck
har någon effekt.
Studien heter STOMAMESH, och är en
prospektiv, randomiserad, multicenter och
dubbelblindad studie där två grupper randomiserades till antingen med förebyggande
nät (114 patienter), eller utan (118 patienter).
– Hypotesen var att nätförstärkning kring
kolostomi minskar antalet parastomala
bråck, förklarade Christoffer.
Primärt mål var antalet parastomala bråck
i respektive grupp efter ett år. Sekundära mål
var tidiga och sena komplikationer.
– Varken när det gäller komplikationer
efter 30 dagar, eller frekvensen parastomala
bråck efter 1 år, fanns det någon signifikant
skillnad mellan grupperna, avslöjade han.
Studiens slutsats var att nät inte minskar
antalet bråck eller antalet postoperativa komplikationer.
– Däremot var det en längre operationstid
i nätgruppen, sa Christoffer.
Nästa abstrakt innehöll 24-månaders resultaten från studien DILALA – som jämfört
laparoskopisk lavage med Hartmanns operation. Det var Anders Thornell som presenterade dem.
– Det är en randomiserad, kontrollerad
gastrokuriren 4 · 2017

multicenterstudie med andel patienter som
genomgick en eller flera re-operationer som
primärt utfallsmått, berättade Anders.
Sammanfattningen blev att laparoskopisk
lavage medförde en signifikant minskad risk
för re-operation.
Prospektiv, populationsbaserad studie av
tarmresektat

Lymfkörtelstatus har stor prognostisk betydelse vid icke metasaserad rektalcancer.
– Av bl.a. onkologiska skäl, för att få med
fler proximala lymfkörtlar, utförs ofta en
central/hög ligatur av arteria mesenterica
inferior (IMA). Det finns emellertid inga
randomiserade studier som stödjer detta, sa
Catarina Tiselius.
Syftet med studien var dels att undersöka lokalisationen av positiva lymfkörtlar i
tarmresektat efter rektalcancerkirurgi – samt
betydelsen av central ligatur av IMA eller
perifer ligatur av arteria rectalis superior
(SRA).
Det var en prospektiv, populationsbaserad
studie av tarmresektat från patienter med
rektalcancer konsekutivt opererade i kurativt
syfte åren 2012 - 2015 i Region Västmanland.
Totalt inkluderades 151 patienter, (36 % kvinnor) med en medianålder på 72 år. Medelvärdet för patienternas BMI var 26,4.
– Vi fann att central ligatur av IMA eller
perifer ligatur av SRA inte påverkar lymfkörtelstatus, sa Catarina.
Kärllängden var beroende av BMI, fortsatte hon.
– I en tredjedel av fallen med positiva
lymfkörtlar var de lokaliserade i mesosigmoideum, och skulle följaktligen kunna
missas vid en alltför perifer ligatur av SRA,
summerade Catarina.

Christoffer Odensten

Catarina Tiselius

Ändrat randomiseringskriterium i
ALASCCA

En annan session presenterade studier som
just har påbörjats. Anna Martling inledde
med ALASCCA-studien, som hon karaktäriserade som unik, med potentiellt mycket
stort värde för patienten.
Det är en randomiserad, placebo-kontrollerad, multicenter studie avseende värdet av
behandling med acetylsalicylsyra (ASA) till
patienter med kolorektal cancer och mutationer i PIK3 signalvägen.
– ASA är världens mest välbeprövade läkemedel – och det är billigt, sa Anna.
Hypotesen i ALASCCA är att patienter
med diagnostiserad kolorektalcancer (CRC)
med somatiska mutationer i PIK3-signalvägen har en kraftigt förbättrad överlevnad

Anna Martling

om de adjuvant behandlas med lågdos ASA.
Flera tidigare utförda studier indikerar detta.
Man ska i ALASCCA därför följa antalet
återfall i CRC efter tre års behandling med
ASA eller placebo. Studien startade i våras,
och 27 kliniker i Sverige, Norge och Danmark deltar.
– Vi har ändrat randomiseringskriterium
av patienter med rektalcancer. Vi missar
många patienter med rektalcancer på grund
av att stadium ändras efter förbehandling –
9
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så följande protokolländring är genomförd:
Randomisera alla patienter med rektalcancer
och mutation oavsett stadium I - III, berättade hon.
Anna avslutade med att understryka att
studien genererar uppbyggd infrastruktur,
samt skapar en forskningsresurs för framtida
studier inom CRC-fältet.
Behandlingsstrategier för komplicerad
divertikulit

Mellan 20 och 38 % av patienter med perforerad divertikulit opereras akut. Abbas
Chabok berättade att den nordiska modellen
ofta innebär konservativ behandling.
– Operation sker vid hemodynamisk instabilitet, vid persisterande eller recidiverande
sjukdom, vid fistelsjukdom eller striktur med
symptom.
Han presenterade SCANDIV II, en prospektiv observationell, icke-interventionell,
multicenterstudie som börjar hösten 2017.
– Vi ska studera patienter med komplicerad divertikulit och följa typ av komplikation, andelen patienter som genomgår
kirurgi, typ av operation, komplikationer
till behandlingen och andelen med permanent stomi. Livskvaliteten ska också studeras
för samtliga inkluderade patienter, sa Abbas.
Syftet är att utvärdera behandlingsstrategierna, förloppet vid olika strategier samt
livskvaliteten.
– Inklusion sker under 1 år, och uppföljning under 3 år. 20 centra i Sverige och
Norge har anmält sitt intresse.
Sist ut var Maziar Nikberg som berättade
om HAPIrect: Hartmann eller abdominoperineal excision (APE) med intersfinkterisk
dissektion vid rektalcancer – en multicentrisk randomiserad studie avseende postoperativt förlopp.
– Hypotesen är att intersfinkterisk APE
ger mindre bäcken- och perianal morbiditet. Studien avser att ta reda på om den nya
behandlingsmetoden är minst lika bra, eller
bättre, än den operation som vanligen utförs
(Hartmann) på patienter med ändtarmscancer där en permanent stomi är nödvändig,
förklarade Maziar.
Den primära effektvariabeln är postoperativa kirurgiska komplikationer inom 30
dagar. 155 patienter ska ingå i varje grupp,
och 15 sjukhus i Sverige deltar.
Radikal resektion vikigaste faktorn

Nästa session fortsatte med presentationer
av avslutade studier. Karin Westberg talade
om lokalrecidiv av rektalcancer.
– Det är ett allvarligt tillstånd med dålig
prognos. Radikal kirurgi förbättrar överlev10

naden, men endast 35 % av patienter behandlas med kurativ intervention.
Studien hon presenterade var en nationell
kohortstudie som syftade till att undersöka
eventuella skillnader i behandlingsintention mellan regioner och tidsperioder samt
patienternas prognos.
Man hade även delat in undersökningen
i tre tidsperioder utifrån datum för diagnos
av lokalrecidiv (1995 - 98, 1999 - 2002 samt
2003 - 2007).
– Vi fann inga statistiska skillnader i
behandlingsintention eller radikalitet mellan
regioner eller tidsperioder. Icke-centralt
belägna tumörer hade signifikant ökad risk
för icke-radikal resektion (R1/R2). Radikal
resektion (R0) visade sig vara den viktigaste
faktorn för överlevnad, sammanfattade Karin
studiens resultat.

Maziar Nikberg

Stor underrapportering

Martin Rutegård talade om en jämförande
studie i svenska Kolorektalcancerregistret
om klassificering av anastomosläckage efter
främre resektion.
Han presenterade ISRECs (Institut Suisse
de recherche expérimentale sur le cancer)
definition för gradering av anastomosläckage, och frågan som den studie han beskrev
hade ställt var: Hur väl stämmer Svenska
kolorektalcancerregistrets registrering av
anastomosläckage med denna definition?
Författarna hade använt sig av data från
registret samt journaldata från 15 svenska
sjukhus.
– Underrapporteringen av anastomosläckage efter främre resektion i svenska Kolorektalcancerregistret är stor, berättade Martin.
Han påpekade att detta får konsekvenser
för forskningen kring läckage – framför allt
effekter av läckage underskattas.
– ISRECs definition skulle kunna införas
i registret, avslutade han.

Hanna Ribbing Wilén

Stockholmsresultat om att avvakta kirurgi

Anna Martling beskrev begreppet watch
and wait.
– Rent konkret är watch and wait en
organbevarande behandling till patienter
med rektalcancer efter neoadjuvant (kemo)
radioterapi och kliniskt komplett remission,
sa hon.
Det är en liten selekterad grupp där
patienterna är välinformerade och motivegastrokuriren 4 · 2017
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sig vara en riskfaktor för både framtida
inläggning och ileuskirurgi, konstaterade
Maziar.
Ingvar Sverrisson presenterade en studie
som hade undersökt lokalrecidiv, överlevnad och postoperativa komplikationer hos
patienter med rektalcancer som tidigare hade
strålats för prostatacancer. Det var en nationell registerstudie.
– De strålade patienterna hade en högre
risk för lokalrecidiv, men inte en högre komplikationsfrekvens, berättade Ingvar.
Minskad risk för recidiv

Ingvar Sverrisson

I Stockholm sedan 2015 har 45 patienter
blivit bedömda på remiss, och 31 patienter
skrivits in i programmet – 13 kvinnor och
18 män.
– Resultaten så här långt – med kort uppföljningstid och få patienter – är att vi haft
en patient som utvecklat återväxt. Ingen
har utvecklat fjärrmetastaser. Vi ser ett ökat
intresse och nöjda patienter, konstaterade
hon.
Radiologen är viktig för att hitta patienterna, och det är viktigt att alltid undersöka
patienterna före kirurgi, efter neoadjuvant
behandling.
– "Near-complete" respons är en utmaning – då gäller det att ha is i magen och
reevaluera. Däremot är biopsier av ringa
värde, sa Anna.
I sin sammanfattning konstaterade hon
att avvakta kirurgi hos en selekterad grupp
patienter är möjligt, och att resultaten från
Stockholm är i linje med internationella
data.
– En nationell implementering är påbörjad 2017/18. Fortsatta studier är nödvändiga,
summerade Anna.
Strålbehandlade patienter har ökad risk
för ileus

rade. De erbjuds avvakta kirurgi och har ett
tätt uppföljningsprogram under lång tid.
– Om man ser en återväxt av tumören, går
patienten till kirurgi.
Det finns en ökande evidens för watch
and wait, och även en ökad efterfrågan från
patienter.
– Watch and wait är formaliserat i Stockholm sedan 2015. Det är ett centraliserat
omhändertagande, med ett standardiserat
behandlingsprogram, fortsatte Anna.
gastrokuriren 4 · 2017

– Ileus till följd av bäckenkirurgi förkommer
hos 10 - 15 % under 10 års tid. Cirka hälften
av dessa opereras, sa Maziar Nikberg.
Maziar presenterade en studie som hade
undersökt förekomst samt riskfaktorer för
ileus och ileusoperation efter bäckenkirurgi.
Man hade studerat 661 kurativt opererade
rektalcancerpatienter under åren 1996 - 2016.
– Vi såg ingen skillnad för främre resektion
jämfört med APE/Hartmann, rapporterade
han.
Studien hade funnit att strålbehandlade
patienter har en ökad risk för ileus.
– Re-operation p.g.a. komplikation visade

Vad är risken för recidiv idag efter radikal
koloncancerkirurgi? Har den minskat?
Frågan utgjorde rubriken för Erik Ostermans presentation.
– Det har skett stora förbättringar de
senaste åren när det gäller kirurgiska tekniker, framhöll han.
Studien hade använt sig av material från
svenska Koloncancerregistret för 19900
patienter, diagnostiserade mellan 2007 och
2014.
– Vi kunde konstatera en skillnad i kvalitet
mellan 2007 och 2014: Fler blev preoperativt
utredda, det var färre med liten marginal och
fler med adekvata lymfkörtelundersökningar,
berättade Erik.
Slutsatsen i studien – och alltså svaret på
frågan – blev att recidivrisken är låg och har
minskat, jämfört med angivna risker i guidelines.
– De riskfaktorer som används idag är fortsatt användbara, och kan definiera en grupp
patienter i stadie II där nyttan av cytostatika
rimligen inte överväger risken, konkluderade
Erik.
Laparoskopisk kirurgi att föredra vid CD

Laparoskopisk IBD-kirurgi var föremål för
en session under Kirurgveckans sista dag.
Dessa inleddes dock med en kort rapport
från ordföranden i Arbetsgruppen för Laparoskopisk Kolorektal kirurgi i Sverige, Peter
Mathiessen.
Peter visade data från Sverige 2016. Där
framgick att laparoskopisk kirurgi användes
i 39 % av fallen med koloncancer, motsvarande siffra för rektalcancer var 46 %.
– Det är inte så stora skillnader mellan
regionerna när det gäller att använda laparoskopiska ingrepp – det är större skillnader mellan olika sjukhus, konstaterade han.
Ökningen av minimalinvasiv kirurgi vid
kolorektal cancer de senaste åren har varit
snabb och Sverige har nu hunnit ifatt andra
länder i Europa.
Arbetsgruppen har satt upp ett mål för
11
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2017: Att både vid koloncancer och rektalcancer ska användandet av laparoskopi öka
till mer än 50 %.
Därefter var det Fredrik Hjern som stod
på talarlistan, och han talade om evidensen
för minimalinvasiv IBD-kirurgi.
– Patienter med IBD har en hög sannolikhet för kirurgi i ung ålder, och sedan upprepade operativa ingrepp. slog Fredrik fast.
Vid IBD har utvecklingen av minimalt
invasiva tekniker präglats av större försiktighet än vid andra kolorektala sjukdomar.
Detta har att göra med speciella, sjukdomsrelaterade faktorer.
Fredrik fortsatte med att visa data om
ileocaecal resektion vid Crohns sjukdom
(CD). Dessa visade att morbiditet, sjukhusvård och kostnaderna för ingreppet var lägre
än vid traditionell öppen kirurgi.
Organisationen ECCO har utfärdat ett
statement där de skriver att laparoskopi är,
när det är möjligt, att föredra vid kirurgi för
CD.
Få randomiserade studier

Fredrik fortsatte med akut kolektomi vid
medicinskt refraktär kolit. Även här anser
ECCO att – förutsatt att operatören har de
nödvändiga kunskaperna – laparoskopi är
förstahandsval av metod. Man påpekar även
att tekniken är associerad med en bättre bevarad fertilitet för kvinnliga patienter.
I sina konklusioner konstaterade Fredrik
att laparoskopisk kirurgi är möjlig vid primära, återkommande och komplicerade fall
av IBD.
– Men i jämförelse med laparoskopisk
kirurgi vid kolorektal cancer, är de randomiserade studierna få och antalet patienter i
studierna begränsat.
Frekvensen för återkommande CD är
dock densamma som vid öppen kirurgi –
vilket eliminerar oron för att man ska missa
ockulta segment i övre GI vid laparoskopi.
– För komplicerade fall är det viktigt att
man gör en noggrann selektion av patienter
tillsammans med högt kvalificerad endoskopisk expertis, var Fredriks sista budskap.
Innehållsrik verktygslåda

Den medicinska behandlingen vid ileocaecal
CD var ämnet för en förläsning av Michael
Eberhardson.
Han beskrev den "trappa" med behandlingssteg som man arbetar efter idag. Den
börjar med kortison och 5-ASA, fortsätter
med immunmodulerande läkemedel (azatioprine, metotrexat), därefter anti-TNF
(infliximab, adalimumab, golimumab) och
integrininhibitorer (vedolizumab), är det
gastrokuriren 4 · 2017

Anthony de Buck, Michael Eberhardson, Fredrik Hjern, Peter Mathiessen och Kalle Landerholm som
tillsammans med Peter var moderator för sessionen.

därpå följande steget. Trappan avslutas med
IL-antikroppen ustekinumab.
– Vi har alltså flera verktyg i vår verktygslåda, konstaterade Michael.
Men han underströk även att studier med
upp till 10 års uppföljning av patienter med
CD har misslyckats med att på ett övertygande sätt visa en minskning för behovet
av kirurgi.
– Data från Kanada, Storbritannien och
Ungern indikerar att frekvensen för kirurgi
var på nedåtgående redan innan eran med
biologiska läkemedel inleddes – och att den
har fortsatt att falla med denna behandling,
fortsatte Michael.
Patienter med inflammatorisk ileocaecal
CD utan överhängande obstruktioner svarar
bra på medicinsk behandling. Men kirurgi
ska alltid övervägas om de har obstruktiva
symptom, och inte har svarat på medicinsk
terapi.
Minimalinvasiv kirurgi alternativ till underhållsbehandling

Ska patienterna opereras tidigt eller sent?
Michael visade en studie där man jämfört
207 patienter med ileocaecal CD vid den
första resektionen. 83 av dessa gjorde operationen tidigt (vid diagnosen) och 124 patienter hade sen kirurgi (median 54,2 månader
efter diagnos). Genomsnittlig uppföljningstid var 12 år.
– De med tidig kirurgi var fria från återfall
i mycket högre utsträckning, och stod även
i mindre utsträckning på immunsupprimerande läkemedel.
I sin sammanfattning ansåg Michael att
extensiv kirurgi för att kontrollera symptom
skall försöka undvikas med samtliga tillgängliga medicinska verktyg.
– Mycket svårare är avvägningen mellan
begränsad kirurgi vid ileocaecal CD och
underhållsterapi med dyra och potentiellt

skadliga läkemedel, fortsatte han.
Enkel, minimalt invasiv kirurgi kan
betraktas som ett alternativ till underhållsterapi med intensifierat bruk av biologiska
läkemedel och/eller immunsupprimerande
läkemedel.
– Men glöm inte att skicka tillbaka patienten till oss efter kirurgin, avslutade han.
Sessionen avslutades med Anthony de
Buck, Kanada, som gav några tips och tricks.
Vid kolektomi ansåg han att en senarelagd
konstruktion av pouch (modifierad 2-stegs
eller 3-stegsprocedur) är troligen det bästa
alternativet.
– Kolektomi med Single incision laparoscopic surgery (SILS) är genomförbart, även
om det ställer krav, med möjligen ett bättre
utfall. Kompletterande proktektomi kan
också utföras med SILS, med hjälp av en
transanal access, sa Anthony bland annat.
Peritoneal metastasering

Veckan avslutades med en session med fria
föredrag.
– Det är våra sjukaste patienter vi ska tala
om här idag, sa Niklas Zar, som tillsammans
med Lars Österlund var moderator.
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KIRURGVECKAN PER LUNDBLAD

Malin Enblad talade om riskfaktorer för
peritoneal metastasering (PM) vid cancer i
appendix, kolon och rektum. PM upptäcks
ofta när tumörbördan motsvarar peritoneal
cancer index över 20.
– Appendix-, kolon- och rektalcancer
behandlas ofta olika, har olika tumörbiologi och "metastaseringsmönster, sa Malin.
Studien hon presenterade hade utgått från
Kolorektalcancerregistret, och hon förklarade att de hade skilt på patienter med cancer
i appendix, kolon och rektum.
– Vi fann att PM är vanligast vid appendixcancer och högersidig koloncancer, fortsatte Malin.
T4, mucinös cancer och aggressiva tumörkaraktäristika är associerat med PM vid
koloncancer.
– PM är ovanligt vid rektalcancer, men
mucinösa T4-tumörer är ett observandum,
avslutade Malin.
Paul Dranichnikov hade undersökt sen
morbiditet efter cytoreduktiv kirurgi och
hypoterm intraperitonal cytostatika-behandling för bukhinnespridda tumörer.
De hade kommit fram till att efter 6 månader hade 1,4 % av patienterna en hypertermisk
intraperitoneal chemoterapi (HIPEC)-relaterad mortalitet. 24 % reopererades inom 6
månader – 16 % under HIPEC-vårdtillfället
och 8 % inom 6 månader vid återinläggning.
8 % reopererades vid återinläggning.
– 23 % av patienterna återinlades inom
6 månader, varav en tredjedel ledde till reoperation inklusive nedläggning av stomi,
konstaterade Paul.
Patienter med T4 kan ha lika god prognos

Emma Rosander presenterade en studie om
multiorganresektion vid lokalt avancerad
koloncancer.
– 10 - 20 % av nyupptäckta kolontumörer
är lokalt avancerade, sa hon.
Arbetet hade skett med hjälp av nationella
kvalitetsregistret för kolorektal cancer och
en journalgenomgång av patienter mellan
2007 - 2014 på Karolinska Universitetssjukhuset som haft multiorganresektion p.g.a.
koloncancer eller T4-tumör.
Hennes slutsatser var att det är omöjligt att
radiologiskt eller kliniskt särskilja adherens
av tumörinfiltration eller inflammation.
– Det är viktigt med en radikal (R0) resektion av tumören en bloc med omkringliggande engagerad vävnad.
Emma avslutade med att påpeka att
patienter med T4 koloncancer kan ha lika
god prognos som patienter med mindre
utbredda tumörer.
14
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Femårsöverlevnaden för rektalcancer
stadium 4 är cirka 10 %, trots att fler kan
genomgå metastaskirurgi, sa Kevin Afshari.
– Är långtidsöverlevnad relaterad till
patientfaktorer, tumörfaktorer eller val av
behandlingsmodalitet, frågade han.
Kevin fortsatte med att presentera en
studie som syftade till att identifiera prognostiska faktorer hos patienter med rektalcancer med synkrona metastaser som
överlevt mer än 5 år.
Konklusionen var att det fanns ingen skillnad vad patientrelaterade faktorer beträffar.
– Långtidsöverlevare genomgår i högre
utsträckning strålbehandling mot primärtumören, och lokal radikal resektion av
primärtumören. De har också en mindre
tumörbörda, och genomgår i större utsträckning metastaskirurgi, rapporterade Kevin.
Palliativ radioterapi väl tolererad

Sista talaren i Jönköping var Jacob Ezra.
– Preoperativ radioterapi är väletablerad
vid kurativ behandling av rektalcancer, och
radioterapi används även palliativt. Men få
studier har utvärderat primär palliativ radioterapi, berättade han i sin inledning.

Jacob Ezra

Studien han presenterade hade utvärderat patientselektion, toxicitet och överlevnad
hos rektalcancerpatienter som erhållit primär
palliativt syftande radioterapi med 5x5 Gy.
Man hade använt ett lokalt prospektivt
rektalcancerregister i Västmanland, och gjort
en kompletterande journalgenomgång hos
både kirurgen och onkologin.
– Vi fann att palliativ radioterapi med 5x5
Gy tolereras väl med få sjukhuskrävande
komplikationer till följd av toxicitet. Trots
hög ålder och komorbiditet var överlevnaden hos patienter i stadie I - III som erhöll
palliativ radioterapi två år, sa Jacob.
Han avslutade med att påpeka studiens
begränsningar.
– Det var en liten studiekohort, kontrollgrupp saknades – och livskvalitet var inte
möjligt att analysera, förklarade han.
Och i och med detta var Kirurgveckan i
Jönköping över. Nästa år äger den rum 20
- 25:e augusti, och det är Helsingborg som
är värdstad.

Per Lundblad
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Welcome to the 2nd Nordic Endoscopic
Ultrasound (EUS) meeting!
Wednesday November 8

Thursday November 9

Day one: Travelling around the pancreas

Day two: The EUS journey from watching,
sampling to intervention

08.00-09.00

Registration and hands on training
Coffee and sandwich will be served i the
exhibition area.

09.00

Welcome
Per Hedenström, Björn Lindkvist and
Riadh Sadik

09.15-10.15

08.00-09.00

Exhibition and hands on training

09.00-09.45

Peter Vilmann: EUS sampling yesterday,
today and tomorrow
Moderators: Khanh Do-Cong Pham and
Per Hedenström

Marc Giovannini: The Pancreas as seen
by the eyes of the endoscopist (Normal
pancreas, inflammation, Lesions and
punctures.) Moderators: Björn Lindkvist
and Peter Thelin Schmidt

09.45-10.45

Abstract presentations
Moderators: Perttu Arkkila and
Francisco Baldaque Silva

10.45-11.00

Coffee break

10.15-10.45

Case presentations and discussion
Moderators Khanh Do-Cong Pham and Peter
Thelin Schmidt

11.00-12.00

Live cases
Moderators: Lars Aabakken and
Gabriele Wurm Johansson

10.45-11.00

Coffee break with hands on training

12.00-13.00

Lunch

11.00-12.30

Live cases (find the lesion cases).
Moderators: Lars Aabakken and Vangelis
Kalaitzakis.

13.00-14.00

Cases from EUS to cytology/pathology
Akif Demir and Riadh Sadik

12.30-13.15

Lunch and hands on training

14.00-14.30

13.15-13.30

2 Case presentations
Moderators: Fredrik Swahn and
Francisco Baldaque Silva

Marc Giovannini: EUS-guided Biliary
drainage is it the future?
Moderators: Lars Aabakken and Fredrik Swahn

14.30-14.50

13.30-14.45

Live cases
Moderators: Lars Aabakken and
Anders Sonden.

Discussion about the needs of EUS
performers in the Nordic countries
Moderators: Perttu Arkkila and Riadh Sadik

14.50-15.00

14.45-15.00

Coffee break and hands on training

Nordic EUS in Copenhagen 2018 and
Closing words
Peter Vilmann, Per Hedenström,
Björn Lindkvist and Riadh Sadik

15.00-16.00

Caroline Verbeke: The pancreas as seen
by the eyes of the pathologist
Moderators: Akif Demir and Riadh Sadik

16.00-17.00

Mingle with snacks in the exhibition
area and hands on training

19.00

Conference Dinner

Main exhibitors:
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Exhibitors:

This meeting is arranged by Mediahuset i Göteborg AB
For any questions, please contact Niklas Lundblad at
niklas@mediahuset.se or +46 (0)31 – 707 24 40

Supporters:

Endorsed by ESGE
Live cases & discussion
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Now with hands on training
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NY ORDFÖRANDE I SGF PER LUNDBLAD

Hans Strid - SGFs nya ordförande
Under Gastrodagarna i Göteborg tillträdde Hans Strid posten som ordförande för
SGF. Till vardags arbetar Hans på Södra
Älvsborgs sjukhus i Borås. Gastrokuriren
for dit för en kort intervju med honom.

D

et är på Mag-Tarmmottagningen
på sjukhuset som vi träffas. Hit
kom Hans för att göra sin AT
under början av 90-talet, och idag är han
kvar som specialist i gastroenterologi.
I Ulricehamn, som ligger knappt fyra mil
öster om Borås, bor Hans, som har fru och
tre utflugna barn.
Lärarbakgrund

Men vägen till mottagningen var inte spikrak
– istället gick den via katedern! Hans berättar
att han har ett förflutet som lärare.
– Jag har hela mitt liv varit intresserad av
idrott. Redan som student valde jag mellan
att bli läkare eller idrottslärare. Idrottsintresset tog överhanden och därför valde jag att
satsa på det, och läste till lärare med ämneskombinationen idrott och matematik, säger
Hans.
Efter drygt tre år i skolan, beslöt sig Hans
år 1986 för att återvända till universitetet –
och den här gången valde han att läsa medicin. Först studerade han i Göteborg och
sedan flyttade han till Lund där han också
tog sin examen.
– 1992 kom jag hit till Borås för att göra
min AT, fortsätter Hans.
Efter avslutad AT påbörjade han direkt
sin ST i internmedicin, med inriktning på
gastroenterologi.
IBD – ett spännande område

År 1999 var Hans färdig specialist i gastroenterologi.
– Det finns ett praktiskt inslag i gastroenterologin som var en av orsakerna till att
jag lockades till specialiteten, förklarar han.
Fyra år senare disputerade Hans. Avhandlingen handlade om Mag-tarmsjukdom hos
patienter med kronisk njursvikt – förekomst
och patofysiologi.
– Jag fortsatte med min forskning, och
blev docent år 2011 och jag har varit huvudhandledare två gånger, berättar Hans.
Forskningen har till stor del kommit att
handla om inflammatorisk tarmsjukdom
(IBD).
gastrokuriren 4 · 2017
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– Det är ett spännande område – ett stort,
brett och aktivt forskningsfält där patienterna ofta är unga, förklarar han.
Intresset ledde även till att Hans var en av
de två svenska nationella representanterna
för den europeiska organisationen ECCOs
(European Crohn's and Colitis Organisation) under en sexårsperiod.
Under flera perioder har Hans arbetat vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
– Mellan 2010 och 2015 var jag på heltid i
Göteborg. Dessförinnan arbetade jag halvtid i både Göteborg och Borås under några
år – och ytterligare dessförinnan var jag i
Göteborg under två perioder.
Sedan 2015 är dock Hans tillbaka på Södra
Älvsborgs sjukhus på heltid. Han har en
FoU-tjänst på 20 %, och arbetar kliniskt 80 %
– med en modifikation:
– Jag får ägna viss tid åt ordförandeskapet
i SGF och arbetet med SWIBREG (svenska
IBD-registret, där Hans är utbildningsansvarig), påpekar han.
Fyra utskott i styrelsen

Vi frågar vad han som ny ordförande anser
är viktigt att fokusera arbetet i SGF på. Hans
har flera punkter på sin agenda.
– Vi håller på att göra om hemsidan, så att
den blir bättre strukturerad och lättare att
orientera sig i. Det ska bli enklare att hitta
riktlinjer – och just dessa utgör en annan
viktig del av det arbete vi ska göra.
Som bekant förändrade SGF sin struktur
i styrelsen, där man numera har fyra utskott:
Lever, gallvägar och pankreas är ett, Endosko-

piutskottet ett annat samt Utbildningsutskottet
det tredje.
– Det fjärde är Utskottet för luminal gastroenterologi, som jag fick i uppgift att starta
som vice ordförande, men avgick när jag tillträdde som ordförande i SGF. Posten har nu
tagits över av Sven Almer. Den nya organisationen trädde i kraft förra året. Att få igång
arbetet i de nya utskotten är betydelsefullt
för svensk gastroenterologi och hepatologi,
menar Hans.
En viktig uppgift som vice ordförande för
Hans var att strukturera arbetet med nationella riktlinjer och hur dessa presenteras på
hemsidan. Denna process påbörjades av förre
ordföranden, Marie Carlson.
Hans berättar även att ett annat fokus för
att SGFs styrelse är att få en bättre strukturerad ekonomisk hantering (ekonomin är
glädjande nog god), samt förbättra medlemsregistret och koppla det till den nya
hemsidan.
Forskningsaktivt länsdelssjukhus

Utöver IBD, har Hans även intresserat sig
för IBS – och framför allt för patienter som
befinner sig i gränslandet mellan de båda
sjukdomarna, alternativt lider av bägge.
– Mitt intresse för IBS väcktes när jag
arbetade i Göteborg tillsammans med
Magnus Simrén som är en av de världsledande forskarna på området.
Idag vet man att behandling av IBS
utgör en viktig hörnsten för att hjälpa dessa
patienter. Mekanismerna har varit föremål
för forskning som har gett gott resultat,
påpekar han.
– Dessutom arbetar jag mycket med prediktion inom IBD. I Borås/Göteborg följde
vi nydebuterade patienter med ulcerös kolit
– vid debuten, 3 månader senare och sedan
årligen. Nu genomför vi en 10-års uppföljning av dessa patienter.
Nationella studier som följer patienter
med nydebuterad IBD och IBD patienter
som startar biologisk behandling pågår sedan
några år.
– Vi är med även i dessa studier. Jag tycker
att vi här i Borås är väldigt forskningsaktiva
för att vara ett länsdelssjukhus, avslutar Hans
Strid.
Per Lundblad
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Internationella
leverkongressen 2017
Den Internationella Leverkongressen (ILC)
ägde rum i Amsterdam mellan 19:e och
23:e april. Kongressen ges varje år i olika
europeiska städer, och är organisationen
European Association for the Study of the
Liver (EASL) största möte, och samlar cirka 10 000 deltagare från en mängd olika
länder.

E

ASLs generalsekreterare Prof Laurent Castera, Frankrike, hälsade dem
alla välkomna.
Under själva öppningsceremonin berättade han om programmet, och framhöll särskilt de nya kliniska guidelines som EASL
tagit fram för hepatit B (HBV), hepatit C
(HCV), akut leversvikt (ALF). primär skleroserande kolangit (PSC) samt primär biliär
kolangit (PBC). Dessa presenterades under
särskilda sessioner senare under kongressen.
– 25 kliniska praktiska riktlinjer har publicerats av oss så här långt, och betydligt fler
är på gång, sa Prof Castera.
Ballongdilation bättre än stent

Under samma session presenterade Dr Cyril
Ponsioen, Amsterdam, en studie där man
jämfört behandling med stent med ballongdilation för dominanta strikturer vid PSC.
– 50 % av patienter med PSC kommer att
drabbas av dessa strikturer, påpekade han.
Det var en multicenter, randomiserad
studie där man jämfört de båda teknikerna
med hänsyn till effektivitet och säkerhet.
– Vi fann att den recidivfria överlevnaden
vid stentning och ballongdilation är jämbördig. Men även att stentning är associerat
med en mycket högre förekomst av procedurrelaterade allvarliga händelser. Så vår
konklusion är att för patienter med intakt
papill, är ballongdilation det bästa valet av
terapi, konstaterade Dr Ponsioen.
Osäkerhet om cancerrisk för nya läkemedel mot HCV

Behandling av hepatit C med så kallade
direct-acting antivirals (DAAs) har inneburit
en revolution när det gäller att framgångsrikt
behandla denna pandemiska sjukdom, som
är vanlig i stora delar av världen och en stark
riskfaktor för utveckling av levercancer. Om
sjukdomen behandlas och botas borde risken
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för levercancer minska. Men nu redovisas en
stor osäkerhet på denna punkt, om risken
finns kvar även efter behandling – eller om
den till och med kan öka.
Frågan debatterades livligt i Amsterdam.
Totalt presenterades åtta studier under
kongressen som undersökt detta, och som
kommit fram till motsägande resultat.
Dr Maria Reig presenterade en studie som
var ledd av henne och Dr Zoe Marino, båda
från Barcelona, vilken undersökt patienter
med Hepatit-C virus (HCV) och hepatocellulär cancer (HCC) och som hade blivit
botade från sin HCV-infektion – dvs. virus
hade eradikerats.
Studien fann att efter en mediantid på 12,4
månaders uppföljning efter behandling med
DAAs var frekvensen för återfall i HCC 31,2
procent. Av dem som fick behandling för
HCC vid återfall, hade 30 procent progredierat vid uppföljning efter sex månader.
Oväntat hög återfallsfrekvens

– Vår studie stödjer tidigare fynd av att det
är en oväntat hög återfallsfrekvens för HCC
associerad med DAAs, och att denna koppling kan resultera i ett mer aggressivt mönster
vid återfall samt en snabbare tumörprogression, sa Dr Reig.
Hon tillade att dessa data understryker
vikten av fortsatt forskning inom detta
område.
– Vi måste klargöra de mekanismer som
ligger bakom denna koppling mellan återfall
i levercancer och DAA-terapi.
En forskargrupp under ledning av Prof

Laurent Castera

Thomas Baumert, Strasbourg, hade undersökt huruvida HCV-infektion producerar
epigenetiska och transkriptionella förändringar som består efter att infektionen är
botad – samt om dessa förändringar är drivande för leversjukdom och HCC efter att
patienten är botad.
De hade funnit att dessa förändringar
endast delvis upphävs av DAAs och består
även efter att HCV är eradikerat, vilket tyder
på att dessa förändringar utgör en pådrivare
för levercancer efter att HCV-infektionen i
sig är botad.
Gruppen konkluderade att dessa fynd
öppnar för att utveckla nya biomarkörer
för att kunna identifiera patienter med en
hög risk för att utveckla HCC – och skapar
ett tillfälle för att utveckla nya strategier för
prevention av HCC.
gastrokuriren 4 · 2017
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att DAA-terapi för HCV signifikant minskar
styrkan av HCC-specifika CD8+ – men inte
CD4 – T-cellsvar hos cirrotiska patienter in
vitro.
– Som ett resultat av den påverkan terapi
med DAAs har på övervakningen av HCC av
CD8+ T-celler, så är en noggrann screening
och monitorering av HCC rekommenderad för cirrotiska HCV-patienter, trots att
man lyckats eradikera virus, var Dr Sekyeres
konklusion.
Guidelines för screening och övervakning
kanske måste skrivas om

förklaras med en kortare tid för uppföljning
och en högre ålder på patienterna, sa professor Dore.
En studie ledd av Hamish Innes, Glasgow, hade funnit att risken för levercancer
efter att ha uppnått SVR (sustained virological response = att virus inte kan påvisas
längre) inte var associerat med användandet
av DAAs – men istället med riskfaktorer vid
baseline.
Terapin minskar T-cellers styrka

Solomon Owusu Sekyere

Riskfaktorer vid baseline avgör risk

En systematisk genomgång, metaanalyser
och metaregressionstudie presenterad av
professor Gregory Dore, Sydney, visade
ett annat resultat. Den fann inga bevis för
högre förekomst, eller återfall, av HCC efter
behandling med DAAs, jämfört med den
tidigare interferonbaserade terapin. Totalt
var 41 studier – 26 på insjuknande i HCC
och 15 på återfall i HCC – för totalt 13 875
patienter, inkluderade.
I studier som utvärderat förekomst av
HCC var den genomsnittliga uppföljningen
kortare, och den genomsnittliga åldern högre
i DAA-studier, jämfört med studier på interferon. I studier som bedömt återfall i HCC
var den genomsnittliga tiden för uppföljning också kortare. Efter att ha justerat för
studiernas uppföljningstid och åldern på
patienterna, fann man inga bevis för att det
skulle råda någon skillnad i risk för HCC
eller återfall i HCC mellan de två terapierna.
– Vårt mål var att skapa klarhet i denna
fråga. Dessa data visar att den högre incidensen för HCC efter terapi med DAAs kan
gastrokuriren 4 · 2017

Under inledningssessionen i Amsterdam,
talade Solomon Owusu Sekyere, Hannover, om den inflammatoriska miljön hos
patienter med cirrhos och om denna miljö
är förändrad.
– HCC förekommer efter att man har
rensat bort HCV, men data i denna fråga är
så motsägelsefulla, konstaterade han.
Doktor Sekyere presenterade en studie
som hade som målsättning att undersöka om
immunövervakningen av HCC förändras av
att HCV botas.
Han berättade att undersökarna hade
funnit att terapi med DAAs mot HCV signifikant minskar förmågan till spridning hos
HCC-specifika CD8+ T-celler – och därmed
deras funktion – hos patienter med cirrhos.
Genom att jämföra dessa patienter med
friska individer kunde de se att serumkoncentrationer av ett varierande antal av SIM
(soluble inflammatory mediators) förändras
hos patienter med HCV-relaterad cirrhos.
– HCC-specifika T-cellsvar är lätt att
detektera hos patienter med levercirrhos,
jämfört med icke-cirrotiska patienter. Cirrotiska patienter som utvecklar HCC efter
terapi med DAAs uppvisar svaga HCC-specifika T-cellsvar innan behandlingen, förklarade Dr Sekyere.
Han fortsatte med att berätta att de funnit

En studie som letts av George Lau, Peking,
fann ingen ökning av incidensen för levercancer hos patienter som uppnådde SVR
vecka 12 efter insatt behandling med DAAs,
jämfört med peginterferon plus ribavirin.
Och en studie utförd av Dr Vincenza
Calvaruso med kollegor, Palermo, demonstrerade att patienter som uppnådde SVR
med DAAs hade en lägre risk att utveckla
levercancer när de jämfördes med en historisk kontroll av patienter med kompenserad
cirrhos som uppnådde SVR med interferonbaserad terapi. Dessutom hade man också
sett att de som uppnådde SVR med DAAs
hade en lägre risk att utveckla levercancer än
de patienter vars HCV-infektion inte blev
botad.
– Ett stort antal studier har sökt verifiera den potentiella associationen mellan
behandling med DAAs och en ökning av
återfall i HCC efter att patienten är botad,
konkluderade professor Francesco Negro,
Geneve.
Men i detta stadium – innan frågan är
helt utredd – finns ingen anledning att
ändra guidelines för behandling av HCV,
fortsatte han.
– Vi kan dock inte utesluta att vi kan
komma att behöva revidera våra rekommendationer för post-SVR övervakning för
specifika subgrupper av våra patienter.
Mortaliteten för hepatit ökar

Vid kongressen i Amsterdam lanserades
WHO Global Hepatitis report. Det är den
första rapporten från WHO där man har
validerade estimat över global och regional
sjukdomsbörda, mortalitet och incidens –
och bevakning av data över viktiga interventioner (som inkluderar testning och
behandling). Rapporten fokuserar på hepatit
B och C, som tillsammans står för 96 % av
all dödlighet i hepatit.
– Rapporten efterlyser ett brådskande
handlingssvar för viral hepatit – och den
visar också att vi fortfarande har en lång väg
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att gå, sa Dr Gottfried Hirnschall, Director
of Department of HIV and Global Hepatitis
Programme, WHO.
I rapporten slås fast att mortaliteten för
hepatit ökade med 1,34 miljoner dödsfall
under 2015. 257 miljoner människor levde
detta år med hepatit B (HBV), av dessa
befann sig 68 % i Afrika och området väster
om Stilla Havet. 71 miljoner var infekterade
med Hepatit C (HCV), och dessa är sprida
över samtliga globala regioner.
– När det gäller HCV så ser vi 1,75 miljoner nya infektioner årligen, för det mesta
beroende på dålig sjukvård och drogrelaterade injektioner, konstaterade Dr Hirnschall.
Han underströk också att det är ett problem med tillgången till mediciner.
– Endast 40 länder har så här långt anammat program för eliminering. Så jag säger det
igen: Vi har fortfarande en lång väg att gå!
Rapporten finns nu att hämta kostnadsfritt på internet. Gå till www.who.int/
hepatitis/publications/global-hepatitis-report2017/en/.
Samband mellan dålig munhälsa och
mortalitet vid cirrhos

Parodontit är en inflammatorisk sjukdom
framkallad av bakterier som påverkar tändernas vävnad. Sjukdomen karaktäriseras av
fickor runt tandroten som fördjupas p.g.a.
förlust av vävnad och leder till slut till tandlossning.
Ett antal studier har utvärderat en association mellan parodontit och hjärt-kärlsjukdom, cirrhos, kronisk njursjukdom, diabetes
och andningssjukdomar. Ett ökande antal
studier har även funnit att parodontit kan
påverka förloppet vid systemisk sjukdom.
Dålig oral hälsa och parodontit är vanligt
förkommande hos patienter med cirrhos.
Resultat från en prospektiv studie på patienter med cirrhos hade undersökt huruvida
detta påverkade risken för mortalitet.
– Vår studie visade just det – att svår parodontit är en prediktor för högre mortalitet
vid cirrhos, berättade Dr Lea Ladegaard
Grönkjaer, Danmark.
Hon förklarade att parodontit kan fungera som en ständig källa för oral bakteriell
translokation som i sin tur leder till ett ökat
antal komplikationer till cirrhos.
– Eftersom parodontit kan behandlas
hoppas vi emellertid att våra resultat kan
motivera flera studier på detta, påpekade hon.
Diabetes prediktor för svår leversjukdom

Enligt WHO är Europa den region i världen där man dricker mest alkohol. Därför
är alkoholinducerad leversjukdom (ALD) en
20

viktig fråga för Europa.
Samtidigt som många människor med en
konsumtion av mer än 60 g alkohol per dag
(vilket är en halv flaska vin eller mer än en
liter öl) kommer att utveckla fettlever, är det
endast en minoritet av dessa som utvecklar det mer allvarliga tillståndet alkoholisk
hepatit. Mellan 10 och 20 % kommer att
utveckla cirrhos.
Alkoholkonsumtion står för cirka 5,9 % av
alla dödsfall i världen.
En finsk studie som presenterades på kongressen hade undersökt vilka prediktorer som
var signifikanta för att utveckla allvarlig
leversjukdom hos individer som konsumerar stora mängder alkohol (mer än 201 g per
vecka för män och 140 g/vecka för kvinnor).
Med hjälp av data från Finska Hälsa
2000-studien – en nationell, representativ
kohort – hade man undersökt vilka metaboliska faktorer som bäst predikterade svåra
leverkomplikationer och klassificerat resultaten efter mängden alkohol som konsumerades. 6,732 individer utan känd leversjukdom
ingick i studien.
– Vi fann att abdominell fetma, insulinresistens, diabetes, höga lipider samt en hög
alkoholkonsumtion var de främsta prediktorerna för svår leversjukdom, berättade Dr
Fredrik Åberg, Finland, som var studiens
huvudförfattare
– Det är viktigt att man tar hänsyn till
dessa riskfaktorer som vi identifierat i framtida riskbedömningar, så att läkare kan identifiera och ge råd till de patienter som har risk
för att utveckla leversjukdom, summerade
han
Prof Philip Newsome, Storbritannien,
medlem i EASL Governing Board, instämde:
– Dessa data understryker den viktiga roll
som diabetes och metaboliskt syndrom har
när det gäller utvecklandet av leversjukdom
– och förstärker behovet av att fundera över

Gottfried Hirnschall

leversjukdom hos dessa patientgrupper, konstaterade Prof Newsome.
Kombinationsbehandling för PBC

Primär biliär kolangit (PBC) är en kronisk
autoimmun sjukdom som kan skada – och
på sikt förstöra – gallgångarna. Det är ett
inflammatoriskt tillstånd som kan leda till
cirrhos, leversvikt och cancer. Sjukdomen
drabbar oftast kvinnor i medelåldern och
kan progrediera "tyst" under flera år. Över
tid kan symptom som extrem trötthet och
klåda uppträda och som ofta leder till en
dålig livskvalitet för patienten
Det finns ingen kur för PBC, och det finns
ingen terapi som kan stoppa progressionen.
Men en stor del av patienterna svarar på
ursodeoxicholsyra (UDCA), som signifikant
kan förbättra leverfunktionen och sakta ned
nedbrytningen av gallgångarna såväl som
sjukdomsprogressionen.
Men 30 % svarar inte på behandling med
UDCA, och riskerar därmed att behöva en
levertransplantation. Ytterligare behandlingsmöjligheter för dessa patienter är därför
angeläget att finna.
En sådan möjlighet presenterades i Amstergastrokuriren 4 · 2017
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dam. Studien BEZURZO hade undersökt en
kombination av bezafibrat och UDCA. Den
presenterades av studiens huvudförfattare,
Dr Christophe Corpechot, Frankrike.
– Resultaten visar att denna kombination
tolererades väl, normaliserade prognostiska
biokemiska parametrar, förbättrade utmattning och klåda och förhindrade progression
av leverstelhet och ELF score – som i sin tur
utgör prediktorer för leversvikt och mortalitet, konstaterade Prof Corpechot.
Det var en randomiserad, dubbelblindad,
placebo-kontrollerad studie där 100 PBC-patienter med inkomplett terapisvar för UDCA
ingick.
– Den här studien är den första, stora randomiserade studien på fibrater i patienter
med PBC. Den förser oss med evidens för
att använda en kombination av fibrater och
UDCA för denna patientpopulation.
Prof Marco Marzioni, Italien, medlem av
EASL Governing Board, ansåg att studien
kan ha stor påverkan på det kliniska handläggandet av PBC.
– Studien visar att patienter som inte
svarar tillräckligt på UDCA kan uppnå en
god effekt med tillägg av bezafibrat, ett läke-

medel som redan används för behandling av
hyperkolesterolemi, påpekade han.
Lägre mortalitet med norfloxacin

En studie på norfloxacin under 6 månader
som behandling av patienter med ChildPugh klass C cirrhos var föremål för en föreläsning av Dr Richard Moreau, Frankrike.
– Vi ville på en stor serie av dessa patienter
studera effekten på överlevnad av att administrera norfloxacin. Det har i tidigare – små
– studier, förekommit olika uppgifter om
hur det förhåller sig med detta, förklarade
han.
Det var en nationell, randomiserad, dubbelblindad, placebo-kontrollerad studie där
18 center ingick och som var bekostad av
franska regeringen.
– 291 patienter ingick, och de randomiserades till norfloxacin eller placebo. Primärt
utfallsmått var överlevnad efter 6 månader.
Deltagande patienter fick inte ha stått på
terapi med läkemedel innehållande norfloxacin under den senaste månaden.
– Vi kunde konstatera att mortaliteten
efter 6 månader var signifikant lägre i den
grupp som erhöll norfloxacin, jämfört med
den grupp som fått placebo. Vi såg också att
norfloxacin reducerade risken för infektioner
– men inte för spontan bakteriell peritonit.
Norfloxacin hade inte heller någon effekt på
utvecklingen av andra leverrelaterade funktioner, summerade Dr Moreau.
Fibros avgörande faktor

Christophe Corpechot
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Avancerad fibros (F3) och cirrhos (F4) är de
viktigaste histologiska faktorerna som avgör
det kliniska utfallet vid non-alcoholic steatohepatitis (NASH). Men effekten av förändringar i histologin på progressionen av
sjukdomen är mindre känd. Tillgången på
data över utfall i avancerad NASH-relaterad
fibros är begränsad.

Det berättade Prof Arun Sanyal, USA,
som presenterade en studie där man undersökt associationen mellan leverhistologi och
sjukdomsprogression hos patienter med
NASH och avancerad fibros.
Till grund låg två andra studier – en på
patienter med F3 och en på patienter med
F4 – som avbrutits vecka 96 och där man
sedan slagit samman patientgrupperna för
denna studie.
– Under en tidsperiod på två år visade det
sig att cirka 25 % av patienter med NASH
och avancerad fibros progredierar till cirrhos,
berättade Prof Sanyal.
Den primärt avgörande faktorn för sjukdomsprogression är fibros och hur den förändras över tid, slog han fast.
– Övergripande Non-Alcoholic Fatty Liver
Disease Activity Score och hur det förändras
från baseline är inte signifikant!
Prof Sanyals konklusion var att data från
studien stödjer att fibros är ett acceptabelt
surrogat för endpoint – som kan användas i
kliniska studier på avancerad NASH.
Nytt immunonkologiskt läkemedel för
HCC

Levercancer är bland de ledande orsakerna
till cancerrelaterade dödsfall. Hepatocellulär
cancer (HCC) står för 90 % av nya fall av
levercancer, och primärt utvecklas HCC från
cirrhos.
– Sorafenib är för närvarande den enda
terapin vi har för patienter med avancerad
HCC. Men en majoritet av patienter progredierar även när de står på sorafenib, konstaterade Prof Bruno Sangro, Spanien.
Nivolumab – en PD-1 (PD = programmed death) receptor blockerande antikropp
– är ett immunonkologiskt läkemedel
som demonstrerat aktivitet och förbättrad
överlevnad för flera olika tumörtyper. Prof
Sangro var i Amsterdam för att presentera
data från CHECKMATE 040, den första fas
I/II studien på PD-1 hämmare för patienter
med avancerad HCC.
I sin konklusion kunde han konstatera att
för patienter med avancerad HCC, och som
tidigare behandlats med sorafenib, ökade
nivolumab överlevnaden och demonstrerade
varaktiga och hållbara terapisvar.
– Vi såg detta för HCV-infekterade och
HBV-infekterade samt för oinfekterade
patienter.
Säkerhetsprofilen för nivolumab var hanterlig, och inga nya säkerhetssignaler observerades.
– Dessa resultat tyder på att nivolumab är
ett värdefullt alternativ för behandling för
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patienter med HCC som progredierar på
sorafenib eller är intoleranta till det läkemedlet, summerade Prof Sangro.
FMT förbättrar kognition vid HE

Fekal mukosatransplantation (FMT) har
fått pånyttfödd uppmärksamhet vid många
olika sjukdomstillstånd. Vid kongressen presenterades en studie som undersökt FMT
för patienter som har hepatisk encefalopati
(HE).
HE definieras som ett spektrum av neurologiska eller psykiska störningar hos patienter med leversvikt och/eller portosystemisk
shuntning där annan orsak uteslutits. Symtomen kan variera från subkliniska störningar
till förvirring och koma.
Dr Jasmohan Bajaj, USA, presenterade en
randomiserad, klinisk studie som undersökt
säkerheten samt påverkan på levern och kognition av FMT vid återkommande HE.
– HE är ett allvarligt tillstånd, och den
ledande orsaken till återinläggning på sjukhus p.g.a. recidiv trots standardbehandling,
sa Dr Bajaj, som var studiens huvudförfattare.
Man använde sig av donatorer som utvalts
särskilt för att matcha den mikrobiotaprofil
som bedömdes vara den bästa. Dessa identifierades med Random Forrest-analys.
Forskarna randomiserade 20 män med
cirrhos som haft återkommande episoder av
HE innan studiestarten till antingen behandling med laktulos och rifamixin (standardbehandling) eller en bredspektrum-antibiotika
under 5 dagar plus FMT vid ett tillfälle.
Patienterna följdes sedan upp till 150 dagar
efter randomiseringen.
– Vår konklusion är att FMT från en
selekterad donator är säkert och associerat
med färre inläggningar på sjukhus – speciellt
relaterat till återkommande HE – samt ett
förbättrat utfall av kognitiva tester på cirrotiska patienter med återkommande HE,
sa Dr Bajaj.
FMT återställer antibiotika-associerad förlust av mikrobial diversitet och är inte associerad med infektioner, var en annan slutsats.
– Men det behövs fortsatta studier på
kvinnor, på patienter utan antibiotika före
behandling samt för dem som har en högre
MELD-score, avslutade han.
"En sjukdomsmodifierande behandling"

Humant albumin är ett relativt litet protein som syntetiseras av leverceller och som
har en avgörande betydelse för att reglera
vätskedistributionen i kroppen. Dessutom
har albuminmolekylen en funktion för att
rensa reaktivt syre och kväve, och binder och
22
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transporterar exogena och endogena giftiga
substanser.
På grund av en reducerad leverfunktion,
har patienter med cirrhos ofta låga albuminnivåer i blodet, och humant albumin har
under många år använts för att behandla
svåra komplikationer vid akut cirrhos.
– Det har länge saknats vetenskaplig evidens för behandling under lång tid med
humant albumin vid cirrhos med ascites,
berättade Prof Mauro Bernardi, Italien.
Studien ANSWER har nu klarlagt detta
förhållande, och den presenterades av
honom.
– ANSWER visar att humant albumin för-

Mauro Bernardi

länger överlevnaden och bidrar till att handlägga ascites, såväl som svåra komplikationer
av denna svåra sjukdom, fortsatte han.
Behandlingen reducerar även antalet
inläggningar och höjer patientens livskvalitet, och är generellt väl tolererad, tillade
Prof Bernardi.
– Så albuminbehandling till patienter med
dekompenserad cirrhos kan ses som en sjukdomsmodifierande behandling, sammanfattade han.

Per Lundblad
gastrokuriren 4 · 2017
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Kvalitetsdriven koloskopi
- ny journalmall med mätbara mått
Vid Endoskopicentrum på Danderyds
sjukhus genomförs cirka 3 000 koloskopiundersökningar varje år. För att säkerställa och höja kvaliteten på koloskopier har
kirurg- och urologkliniken utvecklat en ny
journalmall med mätbara kvalitetsmått.
Mallen kan importeras och användas även
av andra kliniker och enheter.

H

ur kan man i vården säkra att de
koloskopier som utförs är bra och
av hög kvalitet? Och vad är det
egentligen som är viktigt att mäta?
Frågorna blev startpunkten på ett omfattande kvalitetssäkringsprojekt på kirurg- och
urologkliniken på Danderyds sjukhus.
– Syftet var att få mätbara resultat på kvalitetsdata, kopplade till koloskopiundersökningar och att utifrån dess resultat utveckla
vården för en ökad kvalitet, säger Helen
Isberg, sjuksköterska och kvalitetsutvecklare.
Tillsammans med kollegan Åsa Gilstring,
sjuksköterska och endoskopist, har de lagt
ned ett omfattande arbete för att utveckla
den tidigare journalmallen till en strukturerad mall med formulärbaserad inmatning.
– Alla pratar om kvalitetsmått i vården,
men fortfarande är det mycket vi gör som
vi inte utvärderar och följer upp. Upptakten
till vårt arbetade startade i samband med att
polypvårdsprogrammet publicerades 2016.
Vi insåg att vi behövde få in det i journalmallen för att säkra att vi håller en hög kvalitet vid koloskopi. Och vi insåg också att vi
behövde själva ta initiativet och starta det
arbetet, säger Åsa Gilstring.
Objektiva mått

I det tidigare systemet för dokumentation
beskrevs kvalitetsparametrar, i den mån de
togs upp, enbart i löpande text/fritext. I vissa
fall innehöll journalen långa berättelser med
icke relevant information och användningen
av termer och begrepp kunde även vara högst
skiftande. Det gjorde det svårt att objektivt
värdera kvaliteten på utförda koloskopier.
– Vi dokumenterade diagnos och åtgärd,
men inte vad vi gjorde. Det var mycket relevant information som saknades. Vi byggde
därför om hela journalmallen. Vi visste vilka
kvalitetsmått vi ville få in i systemet och vad
det var vi ville mäta, säger Åsa Gilstring.
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Helen Isberg

Ett omfattande arbete tog vid i november 2016. Det handlade bland annat om att
standardisera termer och göra dem sökbara,
definiera begrepp och hitta en fungerande
struktur för journalmallen och för inmatning
av kvalitetsparametrar.
– Vi sneglade på hjärtkliniken som redan
gjort ett gediget arbete med att utveckla
en strukturerad journalmall och där kvalitetsdata överförs direkt till det nationella
kvalitetsregistret Swedeheart. Nu har vi
tyvärr inget nationellt kvalitetsregister för
koloskopi, men vi hoppas förstås att vi också
ska få ett sådant på sikt, säger Helen Isberg.
Samtliga kvalitetssökord är nu strukturerade och tvingande att fylla i av koloskopisten. Alla kvalitetsdata presenteras sedan i ett
statistiskt program (Qlikview) och därefter
får kliniken mätbara resultat på samtliga
kvalitetsdata.
– Vi får data i realtid och slipper därmed
vänta ett kvartal på resultaten. Dessa data
kommer nu att följas, sammanställas och
presenteras under 2017, säger Helen Isberg.

Åsa Glistring

ökar annars att man missar polyper.
På en större anslagstavla i korridoren på
kirurg- och urologikliniken visas nu jämförande skopistatistik för 2017 med tydlig
information om: aktuella väntetider, försenade skopier, kvalitetsmått, SVF/CRC,
produktionstal över olika åtgärder, skopiproduktion, Endoskopicentrets totala produktion, veckoproduktion och CRC-screening.
– Det är första gången vi i realtid kan se
vad vi gör och om vi når upp till kvalitetsmålen. Hittills har vi inte haft några avvikelser. Det här har betytt jättemycket för oss.
Vi känner oss stolta över resultaten och det
arbete vi gjort. Dessutom är våra sekreterare
väldigt nöjda, det har blivit mycket tydligare
och enklare för dem att dokumentera och
det går också mycket snabbare, säger Åsa
Gilstring.
Klinikens utvecklingsarbete kan även
gagna andra kliniker och enheter.
– Alla kan använda vår journalmall och
för de som har samma journalsystem, Take
Care, är det enkelt att importera den, säger
Helen Isberg.

Snabb feedback

Definierbara mått på högkvalitativ koloskopi
är: väl rengjord tarm, att hela tarmen blir
undersökt från blindtarm till anus, adekvat
tidsåtgång för inspektion av hela tarmen och
förväntad frekvens när det gäller upptäckt av
polyper (adenom).
– Undersökningstiden, när slemhinna
inspekteras från caekum till anus är viktig.
Den ska inte understiga sex minuter, risken

Checklista

På Endoskopicentrum har man även infört
en checklista, utarbetad av Hanna Dubois,
sjuksköterska på Endoskopienheten på
Huddinge sjukhus, för att standardisera den
information som patienten lämnar och även
den som ges före en undersökning.
– Vi har fått utbildning i hur man använder checklistan och därefter anpassat den
gastrokuriren 4 · 2017
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efter vår verksamhet, säger Åsa Gilstring.
I korthet går den ut på att en sjuksköterska säkerställer att det är rätt patient på
rätt plats, ställer frågor kring sökorsak, ger
en information om hur undersökningen
går till, ställer frågor kring läkemedel och
om patienten tar någon blodförtunnande
medicin eller är allergisk, och om patienten
önskar något lugnande eller smärtstillande
innan undersökningen börjar.
Syftet är att förenkla kommunikationen,
men också att öka säkerheten.

Fakta
•

•

•

Fotnot

I nästa nummer av Gastrokuriren (nr 5)
intervjuas Hanna Dubois om Checklistan
för säker och personcentrerad endoskopi.
Källa

Bretthauer Michael et al. ”Reporting system
in GI endoscopy”, Endoscopy 2016; 48
Eva Nordin
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•
•

Riktlinjer för dokumentation vid
endoskopi, enligt ESGE, European
Society of gastrointestinal endoscopy.
I endoskopiska journalsystem bör
data införas på ett strukturerat sätt,
och andelen data införd i fritext
minimerasSeparat datainförsel för kvalitetsuppföljning och forskningsändamål
bör undvikas.
Automatisk överföring av data för
dessa ändamål bör underlättas.
Dubbeldokumentation av endoskopist och assistent bör undvikas.
Tillgängliga data från utomstående
källor (administrativa och medicinska) bör kunna överföras automatiskt.

•

•
•
•

Information rörande histopatologi,
patientnöjdhet, komplikationer och
uppföljning bör lätt kunna föras in
i journalen.
Data bör med lätthet kunna dras
från journalen, och presenteras i ett
lättillgängligt format.
Separata sökfält bör finnas för vedertagna kvalitetsindikatorer.
Journalmallarna bör vid behov
kunna justeras beroende på organisationens behov.

Källa
Bretthauer Michael et al. ”Reporting system in GI
endoscopy”, Endoscopy 2016; 48.
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Vi ställer upp i alla väder.
Även när det är kav lugnt.

Vi är en ideell förening som räddar liv till sjöss, utan bidrag från staten. Så stöd oss genom att bli medlem. Som tack får du kostnadsfri hjälp vid t ex motorstopp eller roderhaveri – även när det är kav lugnt och ingen akut fara. Sätt in 700:– direkt på pg 90 05 00-0.
Du kan också anmäla dig på sjoraddning.se eller ringa 077 -579 00 90.
Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
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SAMMANFATTNING AV SGFs NATIONELLA VÅRDPROGRAM

Handläggning av varicer
i esofagus och ventrikel
Det nya vårdprogrammet är en omarbetad version av det tidigare programmet från 2009, på uppdrag av Svensk
Gastroenterologisk Förening. Syftet är
att presentera ett praktiskt användbart
instrument som hjälp i handläggningen
av vuxna patienter med gastrointestinal
blödning på grund av cirrotisk portal hypertension, inkl. primärprofylax av varicer
som inte blött.

M

ortaliteten vid akut varixblödning
ligger på 15-20 %. De senaste
decennierna har mortaliteten
sjunkit, tack vare förbättrad intensivvård,
vasoaktiva läkemedel, utveckling av terapeutisk endoskopi samt profylaktisk antibiotikaanvändning. Vid cirros utvecklar ca 7 %
av patienterna varicer varje år. Risken för
varixblödning ökar vid ökande varixstorlek,
leversjukdomens svårighetsgrad och förekomst av endoskopiska blödningsstigmata.
Tryckskillnaden mellan vv. hepaticae och
v. porta, den s.k. HVPG (hepatic venous
pressure gradient) är normalt 1-5 mmHg.
Ökning till 6 mmHg innebär portal hypertension som blir kliniskt signifikant vid 10
mm Hg, med risk för uppkomst av varicer.
Vid tryck överskridande 12 mm Hg finns det
risk för varixblödning.
Blödning från varicer vid levercirros är
sällan ett isolerat fenomen utan kan vara
associerat till infektion, encefalopati och
hepatorenalt syndrom. Omhändertagande
av patienter med varixblödning innebär
beredskap att diagnostisera och behandla
andra cirroskomplikationer än bara blödningen i sig.
Diagnostik och primärprevention

Patienter med nydiagnostiserad levercirros
skall genomgå EGD-skopi för att kartlägga
förekomst av varicer i esofagus och ventrikel.
Esofagusvaricer indelas i små och stora. Tidigare indelningar har varit mer detaljerade
men det har inte någon praktisk betydelse
för handläggningen. Små varicer definieras som raka < 5mm, övriga definieras som
stora. Storlek, slingrighet, röda fläckar (s.k.
red spots) och eller longitudinella röda stråk
(s.k. red wale marks) och blåskimrande varicer är riskfaktorer för blödning.
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Om man har tillgång till elastografi (Fibroscan) kan man avstå från gastroskopi-screening av varicer om leverstelheten är <20 kPa
och trombocytvärdet är >150 x 109/L i två
mätningar. Dessa parametrar kontrolleras
årligen och gastroskopi görs om gränsvärdena överskrids.
Patienter med levercirros som inte har
varicer bör genomgå gastroskopi vartannat
år om man har en aktiv leversjukdom (t ex.
pågående hepatit eller aktiv alkoholkonsumtion), och vart tredje år om leversjukdomen
är inaktiv eller utläkt (Figur 2).
Patienter med små esofagusvaricer utan
riskutseende och cirros Child-Pugh A kan
antingen behandlas med icke-selektiv betablockad (propranolol) eller så gör man kontrollskopi en gång per år hos dem med aktiv
leversjukdom. Om leversjukdomen är inaktiv räcker det med kontroll vartannat år. Vid
små varicer med endoskopiskt riskutseende
och/eller cirros Child-Pugh B/C rekommenderas propranolol.
Inför behandlingen med betablockad
kontrolleras EKG för att utesluta AV-block.
Dosen propranolol är vanligen 40 mg x 2,
men leversjuka patienter har ofta lågt blodtryck, varför man brukar starta med en lägre
dos, t.ex. 20 mg x2, och sedan titrera dosen
under några veckor så att pulsfrekvensen
reduceras med 25 % eller till lägst 55 slag per
minut.
Vid stora varicer har behandling med
propranolol eller endoskopisk bandligering (EBL) likvärdig förebyggande effekt
mot blödning. Kombinationsbehandling
med propranolol och EBL minskar inte
blödningsrisken ytterligare. Som alternativ
till propranolol kan karvedilol (en α1- och
β-blockerare) användas i låg dos (6,25-12,5
mg/dag). TIPS, skleroterapi eller isosorbidnitrat rekommenderas inte som primärprevention.
Vid gastriska varicer eller uttalad portal
hypertensiv gastropati (PHG) med hemorragiska inslag rekommenderas primärprofylax med propranolol. Vid samtidig refraktär
ascites bör propranolol avslutas om patienten
utvecklar njursvikt, hypotoni, varixblödning
eller spontan bakteriell peritonit.
Protonpumpshämmare kan öka risken för

Clostridium difficile-infektion och spontan
bakteriell peritonit, och rekommenderas
därför endast för behandling av magsår eller
refluxesofagit, och inte som behandling av
portal hypertensiv gastropati.
Akuta åtgärder vid varixblödning (Figur 1,
Tabell 2)

Akut gastrointestinal blödning hos patienter
med levercirros är ett livshotande tillstånd
som kräver akut handläggning. Patienten
bör få två perifera venösa infarter, eller en
CVK. Volymsubstitution ges med mål ett
systoliskt blodtryck kring 90-100 mmHg.
Hypotension ökar risken för njursvikt och
infektion. Ringer-Acetat eller glukoslösningar och blodtransfusioner kombineras för
att upprätthålla adekvat genomblödning av
vävnaderna och samtidigt hålla hemoglobinvärdet på 70-80 g/L. Vid högre Hb-värden
ökar risken för reblödning. Om patienten
överkonsumerat alkohol bör tiamin ges före
glukosinfusion.
Farmakologisk behandling startas omedelbart vid misstänkt varixblödning. I
första hand ges terlipressin, helst redan på
akutmottagningen och före endoskopi.
Behandlingen ska pågå i minst 24 timmar
efter att blödningen upphört och behandlats
endoskopiskt. Terlipressin är en vasopressinanalog som orsakar arteriell vasokonstriktion i splanknikus och minskar det portala
inflödet. Rekommenderad dos är 2 mg x 6
i.v. som ibland behöver reduceras till 1 mg x 6
p.g.a. smärtsam perifer vasokonstriktion. Vid
vikt <50 kg ges 1 mg x 6. Vid oklar hemostas kan behandlingen fortsätta i upp till fem
dagar. Om tillfredsställande hemostas uppnåtts med ligaturbehandling ges det i 24 h
efter endoskopin. Terlipressin bör undvikas
vid septisk chock, njursvikt (förutom hepatorenalt syndrom), svår kärlsjukdom/ischemi
och arytmier, särskilt förlängd QT-tid. Som
alternativ kan då oktreotid (en somatostatinanalog) ges. Oktreotid ges som bolusdos
(50 µg) följd av infusion (50 µg/h). Observera
att denna dos avviker från den som anges i
FASS. Gör en paus med betablockerare vid
samtidig behandling med terlipressin eller
oktreotid.
Alla patienter med levercirros och gastrogastrokuriren 4 · 2017
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intestinal blödning ska behandlas med antibiotikaprofylax, i första hand cefotaxim eller
ciprofloxacin, under 5-7 dagar. Initialt ges
intravenös behandling, med byte till peroral
behanding när blödningen är under kontroll.
Ta odlingar från urin, blod och ascites och
överväg lungröntgen.
Ventrikelsond kan vara till hjälp då man
snabbare upptäcker en pågående blödning.
Via sonden kan man även administrera
läkemedel. Att sätta ventrikelsond ökar inte
risken för varixblödning.
Vårdnivå

Patienter med varixblödning kommer
oftast in akut och bedöms på akutrummet.
I samråd mellan akutläkare, kirurg, gastroenterolog (eller erfaren internmedicinare) och
narkosläkare beslutas om fortsatt vårdnivå.
I de flesta situationer krävs IVA-vård, inte
bara p.g.a. själva blödningen och inför akut
skopi, utan även eftersom patienten behöver intensiv monitorering, bedömning och
behandling avseende hemodynamik, blödning, medvetandegrad och luftvägar, och
eftersom en försämring av tillståndet kan
kräva omedelbar åtgärd. När blödningen
avstannat och patienten stabiliserats är en
intermediärvårdsavdelning eller en specialiserad vårdavdelning möjliga alternativ.
Trombocytopeni och koagulopati

PK(INR) är ingen pålitlig markör för koagulationsstatus hos patienter med cirros,
Tabell 1. Indikationer och kontraindikationer för TIPS

eftersom både pro- och antikoagulatoriska
faktorer påverkas. Ofta föreligger också
ökad fibrinolys. I samband med blödning
kan dock PK(INR) stiga ytterligare. Enstaka
doser Konakion kan då ges för att ersätta
en ev. K-vitaminbrist, liksom om patienten
behandlas med warfarin. I övrigt föreligger
otillräckligt vetenskapligt underlag för att
rekommendera korrigering av koagulopati eller trombocytopeni. I klinisk praxis
övervägs ofta trombocyttransfusion vid
TPK <50, och plasma eller protrombinfaktor-koncentrat vid uttalad koagulopati och
INR-påverkan om blödningen är svårstoppad, särskilt vid Child-Pugh B-C. Man kan
också överväga att ge fibrinogen vid låga
värden (P-fibrinogen <1,5 g/L) vid svårstoppad blödning. Generellt rekommenderas
plasma eller protrombinfaktorkoncentrat vid
PK(INR) >1,8 inför ingrepp som medför en
låg blödningsrisk, eller INR >1.5 vid ingrepp
med hög blödningsrisk. Dock rekommenderas återhållsamhet med plasma vid portal
hypertension, eftersom det kan leda till ökat
portatryck. Tranexamsyra (Cyklokapron),
desmopressin (Octostim) och rekombinant
aktiverad faktor VII har inte någon dokumenterad effekt och rekommenderas inte.

(200 mg/ml, 100 ml efter varje 3-4 liter ascites som tappats). Enteral nutritionsbehandling är att föredra framför parenteral med
tanke på den lägre infektionsrisken, och bör
inledas efter att patienten varit blödningsfri i
24 timmar. Lågproteindiet rekommenderas
inte.

Övrigt

Endoskopiska kriterier för akut varixblödning är:
• Pågående blödning från varix.
• Varix med vit nippel eller koagler, eller
• Förekomst av esofagusvaricer i frånvaro
av annan blödningskälla.

Protonpumpshämmare behöver inte ges
före endoskopi, eftersom de saknar effekt på
mortalitet, reblödning eller behov av kirurgi.
Spänd ascites bör dräneras och albumin ges

Indikation för TIPS vid varixblödning
Behandling av refraktär blödning som inte svarar på endoskopisk och medicinsk behandling
Behandling av upprepade blödningar (≥2) i det akuta skedet trots endoskopisk och medicinsk behandling
Skall övervägas i det akuta skedet hos patienter med Child-Pugh klass C <14 poäng, eller Child-Pugh klass
B med pågående blödning vid endoskopin trots vasoaktiv behandling
Sekundärprofylax hos patienter som utvecklar recidivblödning trots endoskopisk och medicinsk
behandling
Sekundärprofylax efter blödning hos högriskpatienter
Absoluta kontraindikationer
Hjärtsvikt
Polycystisk leversjukdom
Okontrollerad sepsis
Uttalad pulmonell hypertension
Gallstas
Tricuspidalisinsufficiens
Relativa kontraindikationer
Hepatisk encefalopati
Levervenstrombos
Portavenstrombos
Svår koagulopati eller trombocytopeni (<20 x 109/L)
Måttlig pulmonell hypertension
HCC (centralt växande)
Child-Pugh klass C >13 poäng
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Endoskopi

Endoskopi ska utföras av kompetent skopist
och assistent, snarast möjligt om patienten är
instabil, men annars inom 24 timmar. Intubationsnarkos rekommenderas i de flesta
fall p.g.a. risk för aspiration. Erytromycin
250 mg i.v. ges 30 min före skopin för att
förbättra sikten.
Man börjar med en sedvanlig diagnostisk
EGD-skopi för att diagnosticera blödningskällan. Leta efter esofagusvaricer, gastriska
varicer, portal hypertensiv gastropati, ulcus
eller annan blödningskälla. Vid förekomst
av varicer i esofagus eller ventrikel, värderas storleken av dessa samt förekomst av vit
nippel, punktformiga rodnader, röda stråk
eller slingor samt blåskimrande varicer. Om
ingen annan blödningskälla kan påvisas,
betraktas stora varicer i esofagus som blödningskälla även utan pågående blödning.

Endoskopisk bandligering (EBL)

Endoskopisk ligaturbehandling (bandligering, EBL) skall användas i första hand för
åtgärd av esofagusvaricer. Vävnadsklister i
form av histoacryl kan användas som ett
andrahandsalternativ till EBL. Skleroterapi
med polidokanol (Aethoxysklerol) rekommenderas inte som förstahandsbehandling
eftersom det ger fler reblödningar, högre
mortalitetet och fler komplikationer, framförallt ett strikturer i esofagus, jämfört med
EBL. Skleroterapi kan dock vara lättare att
utföra än EBL vid pågående blödning om
sikten är dålig.
Vid EBL krävs noggrannhet när instrumentariet monteras så detta hamnar korrekt. Sugen sätts på maximal sugeffekt. Vid
pågående blödning placeras koppen med
centrum över blödningsstället. Lyckas inte
detta, eller om blödningsstället inte kan
identifieras startas ligaturbehandlingen så
långt distalt som möjligt vid eller nära den
gastroesofagala övergången och man arbetar
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i proximal riktning. Gå inte längre proximalt
än 5-10 cm. Var noga med att suga in varixen
helt och hållet i koppen innan bandet frigörs,
hela synfältet ska vara fyllt av varixen, s.k.
¨red-out¨. Har man väl startat proceduren
så undvik att avbryta innan bandet är satt.
Detta kan starta blödning eller försämra en
pågående blödning. Se till att nästa band
hamnar på annan varixstam på tillräckligt
långt avstånd från föregående band. Sätts
det för nära kan detta förhindra att varixen
sugs in tillräckligt. Sätt 5-6 band. Ingen förbättrad effekt har setts vid applikation av
ytterligare band
Vanliga komplikationer efter EBL är
retrosternal bröstsmärta, övergående dysfagi och feber. Allvarligare komplikationer är
bandrelaterade ulcerationer och bandorsakad
blödning (3,5 %) samt esofageala strikturer
(1,9 %). Komplikationer är också rapporterade efter behandling med Histoacryl. Den
mest fruktade är embolier av härdat klister
som inträffar i 0,2-0,7 % av behandlingarna.
Åtgärder vid terapisvikt eller reblödning

Terapisvikt innebär att hemoglobin sjunker >20 g/L inom 24 timmar, hematemes,
cirkulatorisk instabilitet, eller färskt blod
i ventrikelsond. Melena kan ses upp till 5
dagar efter en akut blödning utan att det
behöver betyda terapisvikt.
Som rescuebehandling eller som urakut
åtgärd vid massiv blödning från esofagusvaricer kan självexpanderande stent användas, alternativt akut ocklusion med ballong
(Sengstakensond eller Minnesotasond). För
massiv blödning från fundusvaricer som inte
går att hejda medikamentellt eller endoskopiskt kan ballongocklusion bli aktuell som
urakut åtgärd.
Sond. Sengstaken-Blakemore-sonden består av en slang med tre lumen varav ett går
till en längsgående esofagusballong och det
andra till en ventrikelballong. När man fört
ner sonden i ventrikeln blåses den distala,
250 ml stora, ventrikelballongen upp. Därefter lägger man ett visst drag på katetern så att
ballongen dras upp och komprimerar fundus
och gastroesofageala övergången. Ofta räcker
detta för att få blödningen att upphöra. I
annat fall fylls även esofagusballongen,
sondens läge kontrolleras radiologiskt, och
trycket i esofagusballongen monitoreras.
Tiden för kompression i esofagus bör helst
begränsas till <6 timmar, och aldrig >24
timmar. Komplikationer är aspirationspneumoni, slemhinne-nekros med ulcerationer
och risk för esofagusperforation.
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Tabell 2. Åtgärder vid akut varixblödning: checklista
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Akut bedömning enligt ABC-schema.
Sätt 2 st PVK. Pulsoximetri, syrgas, monitorering av hjärtrytm.
Påbörja vätskebehandling (initialt ges Ringer-Acetat).
Ta anamnes. Om det föreligger misstanke om varixblödning (känd levercirros, tidigare varixblödning,
tecken till leversjukdom) skall det behandlas som varixblödning
Inj. Terlipressin 2 mg i.v. ges omedelbart (t.ex. på akutmottagningen). CAVE ischemisk hjärtsjukdom.
Alternativ: Inj. Oktreotid i bolusdos 50 µg, sedan inf. 50 µg/h.
Påbörja antibiotikaprofylax: Inj. Cefotaxim 1 g i.v. alternativt Ciprofloxacin 400 mg i.v.
Bedöm vårdnivå, i normalfallet IVA-vård initialt för adekvat övervakning, säkerställa
vävnadsperfusion och stoppa blödning.
Blodprovskontroll: Hb, vita, CRP, TPK, Na, K, Kreatinin, Ca, Albumin, ASAT, ALAT, GT, ALP, Bilirubin,
PK (INR), B-glukos. Blodgrupp och bastest.
Sätt ventrikelsond
Täta kontroller avseende, puls (<100), blodtryck (c:a 100 mm Hg), syresättning (>95%),
urinproduktion (>20 ml/h), blödning, Hb, vakenhetsgrad.
EKG. Arteriell blodgas. Säkra blododling.
Blodtransfusion vid Hb <70 g/L och/eller profus blödning, med mål-Hb 70-80 g/L. Övertransfusion
försämrar prognosen.
Överväg KAD, U-odling och CVK.
Inj. Konakion 10 mg iv. Vid alkoholanamnes: Inj. Tiamin 100 mg (x 2-4).
Inj. erytromycin 250 mg iv. 30 minuter före gastroskopin för att tömma ventrikeln.
Akut gastroskopi (i intubationsnarkos och snarast möjligt om patienten inte är stabil efter initial
behandling, eller om det kommer färskt blod i sonden; annars inom 24 timmar).
Om gastroskopin visar pågående blödning, behandla esofagusvaricer i första hand med
gummibandsligering och gastriska varicer med Histoacrylinjektion. Om man inte lyckas stoppa
blödningen, överväg stentning (Danis-stent) alt. Sengstaken-sond och planera förnyad skopi dagen
efter. Överväg också TIPS om hemostas inte uppnås med medicinsk och endoskopisk behandling.
Om patienten har levercirros med Child-Pugh klass B med pågående blödning vid skopin, eller ChildPugh klass C (<14 poäng oavsett pågående blödning), ta ställning till TIPS inom de närmaste dygnen.
Överväg trombocyttransfusion vid TPK <50 x 109 om pågående blödning, samt inför invasivt ingrepp
med blödningsrisk. Vid warfarinbehandling ges protrombinkomplex enl. FASS. Var återhållsam med
infusion av plasma eller fibrinogen, men det kan övervägas vid uttalad koagulopati och
svårkontrollerad blödning eller inför ingrepp med blödningsrisk.
Vid hepatisk encefalopati (HE) eller om risken för HE bedöms som hög: 30-50 ml Laktulos i v-sond.
Vid spänd ascites: sätt ascitesdrän, uteslut spontan bakteriell peritonit.
Fortsatt vasoaktiv behandling (Glypressin 1-2 mg x 6 eller Octreotid 50 µg/h) i minst 24 timmar efter
att blödningen upphört och behandlats endoskopiskt.
Fortsatt antibiotikaprofylax (Cefotaxim 1 g x 2 i.v. eller Ciprofloxacin 400 mg x 3 i.v.) fram till
genomförd skopi. Övergång till T. Ciprofloxacin 500 mg x 2 p.o i sammanlagt 7 dagar när patienten
kan försörja sig per os.

Stent. Ett alternativ vid massiv blödning
från esofagusvaricer är självexpanderande,
heltäckt stent (SX-Ella Danis stent). Stentet ligger förladdat på ett 28 F (9,4 mm)
engångs-introduktions-instrument. Väl
nere i ventrikeln blåses en distal ballong
upp med 100-120 ml luft. Därefter retraheras instrumentet försiktigt tills det tar emot i
gastroesofageala övergången, varefter stentet
utlöses. Placeringen kan, enligt tillverkaren,
göras utan genomlysning eller endoskopi,
men många föredrar att kontrollera med
endoskopi efter att stentet lagts på plats.
Rekommendationen är att ta bort stentet
senast efter 14 dagar.
Kirurgi. Shuntkirurgi utförs idag väldigt
sällan vid enstaka enheter i landet. Akut
shuntkirurgi är effektivt för behandling av
blödande esofagusvaricer, då det medför en
omedelbar kraftig reduktion av portatrycket.
Shuntkirurgi praktiseras numera huvudsakligen främst i Kina och Indien.

Transjugulär intrahepatisk portosystemisk
shunt (TIPS). TIPS är ett effektivt sätt att
stoppa blödningen och ger hemostas hos 95 %
och reblödning hos knappt 20 %. Syftet med
att lägga en TIPS vid akut varixblödning är
att åstadkomma en sänkning av HVPG till
<12 mmHg, som är gränsen för uppkomst
av varixblödning.
Man bör överväga tidig inläggning av
TIPS hos patienter med akut varixblödning
och levercirros Child-Pugh klass C <14
poäng, eller vid Child-Pugh klass B med
pågående blödning trots vasoaktiv behandling. En meta-analys har visat att tidig TIPS
(inom 72 timmar) förebygger fortsatta blödningsrecidiv och kan förbättra överlevnad.
TIPS används också på patienter som
reblöder trots sekundärprevention med
medicinsk och endoskopisk behandling.
Indikationen för TIPS värderas av gastroenterolog/hepatolog i samråd med endoskopist
och interventionell radiolog som utför TIPS.
Diskussion om detta tas tidigt i förloppet för
gastrokuriren 4 · 2017
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men tolereras dåligt pga. hypotoni och andra
biverkningar. Det saknas kliniska studier
med karvedilol i sekundärprofylaktiskt syfte.
EBL är effektivare än sklerosering. EBL upprepas med cirka fyra veckors mellanrum tills
alla varicer som är av den storleken att de
kan ligeras är behandlade. Normalt behövs
det 2-4 omgångar. Intervall mellan sessioner på en månad är lika bra som två veckor.
Risken att patienten utvecklar nya varicer
med tiden är ca 50 %. Därför är det viktigt
att fortsätta med endoskopiska kontroller,
första gången efter 3 månader och sedan var
6:e-12:e månad. Patienter som inte tolererar
betablockerare skall erbjudas EBL medan
patienter som inte vill genomgå bandligering
skall behandlas med betablockerare.
Patienter som blöder trots sekundärprofylax skall erbjudas TIPS eller kirurgisk shunt
om det inte finns tydliga kontraindikationer.
Möjlighet till levertransplantation skall också
beaktas.
Gastriska varicer

skyndsam transport av patienten om denne
bedöms vara lämplig kandidat för TIPS.
Indikationer och kontraindikationer listas
i Tabell 1. Vid misstanke om portatrombos
kan DT- eller MR-angiografi göras. Vid
misstanke om högersidig hjärtsvikt och/eller
pulmonell hypertension bör ekokardiografi
göras innan TIPS. Med de nya polytetrafluoroethylen (PTFE)-täckta TIPS-stenten
har risken för restenosering minskat avsevärt
varför dessa stent alltid ska väljas. Flödet i
shunten kontrolleras med dopplerundersökning 4 veckor efter TIPS-inläggningen.

till peroral terapi (ciprofloxacin) kan göras
1-2 dygn efter framgångsrik endoskopisk
behandling. Behandla i sammanlagt 5-7
dagar. Iaktta fortsatt försiktighet med blodtransfusion (målet är B-Hb 70-80 g/L). Flytande peroral kost kan påbörjas efter 1 dygn
om inga tecken till pågående blödning ses.
Efter EBL görs reskopi endast om man
inte når hemostas eller vid reblödning.
Rutinmässig behandling med PPI kan inte
rekommenderas efter EBL.

Åtgärder efter endoskopisk behandling
av varixblödning

Som sekundärprofylax rekommenderas i
flera internationella guidelines en kombination av icke-selektiva betablockerare och
ligaturbehandling (EBL). Tillägg av långverkande nitroglycerin minskar blödningsrisken (men inte mortaliteten) ytterligare,

Fortsätt behandlingen med vasoaktivt läkemedel och antibiotika, samt ge laktulos.
Fortsätt den vasoaktiva terapin i minst 24
timmar. Byte av antibiotika från intravenös
gastrokuriren 4 · 2017

Sekundärprofylax av esofagusvaricer efter blödning (Figur 2 se sidan 36)

Om det är oklart om patienten blött från esofagusvaricer eller gastriska varicer, bör alltid
esofagusvaricerna behandlas först. Diagnostiken av gastriska varicer är endoskopisk.
Vid tveksamma fall används endoskopiskt
ultraljud. Blödningsrisken är 25 % inom 2
år. Riskfaktorer är varixstorlek, Child-Pugh
klass och punktformiga rodnader.
Den akuta behandlingen sker på samma
sätt som vid esofagusvaricer vad gäller
vasoaktiva läkemedel, antibiotika, och transfusionsmål. För endoskopisk behandling av
blödande fundusvaricer ska i första hand
vävnadsklister användas. Det finns två typer
tillgängliga i Sverige, Histoacryl och fibrinbaserade (Tissel®). Histoacryl är bäst studerat
och allmänt använt. Frekvensen av komplikationer vid behandling med Histoacryl är
låg men inkluderar allvarliga komplikationer som embolier till lungor eller hjärna.
Tissel® har längre härdningstid och troligen
sämre effekt. Ligaturbehandling är endast
möjlig vid vissa typer av gastro-esofageala
varicer. Om man inte lyckas nå hemostas
med endoskopisk behandling av blödande
gastriska varicer skall TIPS övervägas redan
efter det första endoskopiska behandlingsförsöket. Ett nytt behandlingsalternativ är
Balloon-occluded retrograde transvenous
obliteration (B-RTO). Vid denna teknik
används en ballongkateter som blockerar
shuntning av blod till ventrikeln. Därefter
emboliseras venerna till de gastriska varicerna.
Sekundärprofylax mot blödning från
37
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gastriska varicer inkluderar icke-selektiv
betablockad och Histoacryl, alternativt
TIPS. Histoacryl har visat bättre resultat
än betablockad. Komplikationsfrekvensen
var också lägre vid Histoacrylbehandling än
efter TIPS och Histoacryl bedöms vara mer
kostnadseffektivt.
Per Stål

docent, överläkare, Karolinska, Stockholm (sammankallande)
Daniel Klintman

med. dr., överläkare, Skånes Universitetssjukhus

Figur 2. Algoritm för kontroll och behandling av esofagusvaricer

Gastroskopi av alla med cirros

Om man har tillgång till elastografi behöver gastroskopi göras först när
leverstelheten är >20 kPa eller TPK <150 x 109/L (19).

Inga varicer
Ny skopi om 2 år vid aktiv
leversjukdom; resp. 3 år
vid inaktiv/utläkt
leversjukdom

Ny skopi om 1 år vid aktiv
leversjukdom; resp. 2 år vid
inaktiv/utläkt leversjukdom.

Vid små varicer med
endoskopiskt riskutseende, eller
vid Child B/C, överväg
propranolol

Antti Oksanen

överläkare, Karolinska, Stockholm

Om propranolol
väljs, titrera dosen
till 25%
pulsreduktion (>55
slag/min).

Christer Staël von Holstein

docent, GHP Gastro Center Skåne
Per-Ove Stotzer

docent, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Referenser

Garcia-Tsao G, et al. Portal Hypertensive
Bleeding in Cirrhosis: Risk Stratification,
Diagnosis and Management: 2016 Oracitce
Guidance by the American Association for
the Study of Liver Diseases. HEPATOLOGY, Vol. 65, No. 1, 2017.

Stora varicer

Små varicer

Tolereras

Tolereras inte

Fortsatt
propranololbeh.

Om stora varicer,
välj istället
ligaturbehandling
var 4-8:e vecka

Ej blött
Propranolol eller
ligaturbeh. var 4-8:e
vecka
(ligering så länge
behandling är
tekniskt möjlig =
”eradikering”)

Om ligatur-behandling
väljs, fortsätt var 4-8:e
vecka så länge
behandling är tekniskt
möjlig
(=”eradikation”)

Blött
Propranolol och
ligaturbeh. var 3-5:e
vecka
(så länge
behandling är
tekniskt möjlig =
”eradikering”)
Varicerna
”eradikerade”

Kontrollskopi
efter 3, 6, 12
månader,
därefter årligen

Kontrollskopi efter 2-3
månader, därefter var 6-12:e
månad

Övriga referenser finns i vårdprogrammet på
SGFs hemsida, www.sgf.se
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ENDOSKOPI FRÅGAN

Endoskopifrågan
Man i 40-års åldern som inkommer med
lågt HB, melena och hematemes.

G

astroskoperas upprepade gånger följande vecka då han har upprepade
episoder av dessa symtom. Ibland
är det helt rent i ventrikel och duodenum,
ibland fullt med koagler. Inte förrän vid sista
endoskopin hittas blödningskällan, i fundus.
Vad visar bilderna?
Svar: Se sidan 56

Läkemedel ger effekt om det används rätt – instruktionsfilm är bästa bruksanvisningen!

medicininstruktioner.se

Beställ kostnadsfria påminnelsekort via info@medicininstruktioner.se

Medicininstruktioner Sverige AB · 031-779 99 87

gastrokuriren 4 · 2017
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KURS

3rd Karolinska Lower GI Endoscopy
Course - 12-13 March 2018
Faculty

13.30 Oral presentation of best videos

13th March

Oliver Pech, Jurgen Pohl, Søren Mesisner,
Edgar Jaramillo, Maria Pelisse, Fatima Carneiro, , Miroslav Vujasinovic, Morteza Shafazand , P. Thelin-Schmidt, F. Baldaque Silva.

09.00 Introduction
09.10 What’s new from 2017
09.30 Snares: options and techniques.

12th March
10.00-12.00 Precourse Symposium

Ileocolonic insertion technique - colonoscopy without pain, variable stiffness, scope
guide, cap, water assistance.
Withdrawing technique and characterization of colonic lesions with conventional
chromoscopy, electronic chromoscopy, magnification.
12.00 Lunch, Visit to the posters
13.00-17.00 Live Endoscopy

Colonoscopy and enteroscopy: diagnosis and
therapeutics

09.50 New developments in polypectomy
and EMR.
10.10 Biopsies, polypectomy, piecemeal
EMR, ESD: the pathologist perspective
10.30 Coffee break

14.00 Endoscopic meatballs (short presentations with video) How to choose and
deploy clips. Endoloops: why and how?
Electrosurgical unit: what I need to know?
Type of solution for subepitelial injection:
does it matter? Cecostomy: when and how?
Stent placement: How I do it? APC/RFA:
how to choose probe and technique? Subepitelial lesions: unroofing or EUS?
15.20 Coffee break
15.40 Bleeding: clips, powder or coagula-

tion?

11.00 IBD surveillance: how I do it?
11.20 New developments of capsule endos-

copy in IBD

16.00 ESD: why and how we do it?
16.20 Final remarks & prizes for best poster

and communications

12.00 Lunch Visit to the posters

16.30 End of session

13.00 Oral presentation of best abstracts

CHECKLISTA FÖR SÄKER OCH PERSONCENTRERAD ENDOSKOPI
SAMMANFATTNING INFÖR UNDERSÖKNING

EFTER

Presentation

Indikation

Undersökningsfynd och Uppföljning

Alla i rummet presenterar sig för patienten
med namn och funktion.

Sjuksköterskan repeterar för patienten vilken
undersökning som ska göras och varför.

Endoskopist informerar patienten om
undersökningsfynd och uppföljning av t.ex.
prover.

Gemensam identitetskontroll

Hälsohistoria av relevans

Endoskopist och sjuksköterska kontrollerar
gemensamt patientens identitet mot
journalhandling (datorer).

Sjuksköterskan uppmärksammar patientens
personliga förutsättningar för undersökningen,
så som:

Kommunikation

-

Allergier

Säkerställ tvåvägskommunikation mellan
patient och personal. Vid behov, ta hjälp av
tolk, närstående eller tecken/kroppsspråk som
patienten kan använda sig av.

-

Antikoagulantia / blödningsrisk

-

Tidigare erfarenheter

Utrustning
Endoskopist kontrollerar att rätt utrustning är
framtagen, t.ex. typ av instrument, tillbehör
som förväntas behövas. Test av instrumentets
funktioner.

Ta hjälp av Hälsodeklarationen.

Förväntningar
Sjuksköterskan uppmärksammar patientens
funderingar/förväntningar inför
undersökningen.

Sedering
Sjuksköterskan uppmärksammar patientens
önskemål om sedering. Vid sedering
övervakas patienten med pulsoximeter,
och vb. blodtryck.
Fråga gärna ”är det något du vill tillägga?”

Vid sedering: rapportera vem som är ansvarig
endoskopist till sjuksköterska med ansvar för
övervakning av sederade patienter.
Sjuksköterska skriver ut och lämnar ”Patient
info efter…” till patienten.

Hantering av prover
Endoskopisten ansvarar för att skicka remiss
och skriva ut etiketter på endoskopirummet.
Prover märks upp av sjuksköterskan och tas ut
ur rummet före nästa undersökning.

Upplevelse
Sjuksköterskan frågar om patientens
upplevelse av undersökningen och journalför
detta, gärna med patientens egna ord.

Checklistan är framtagen av H. Dubois vid Endoskopienheten, K51, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. 2015. Senast reviderad 2017.

FÖRE

Checklistan är avsedd att användas som hjälpmedel i samband med undersökningar på endoskopimottagningar. Inför undersökningen har ett ankomstsamtal
med patienten hållits och viktig information insamlats. Sammanfattningen inför undersökningen ska hållas av sjuksköterskan till patienten medan
endoskopisten aktivt lyssnar. Patienten har chans att rätta felaktigheter och endoskopisten kan komplettera med frågor. Om någon annan i arbetsteamet är
bättre lämpad att hålla sammanfattningen är det inget hinder.
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152 86 Södertälje
08-550 247 09
marjo.kapraali@karolinska.se

Ledamot (ordförande SYG)

Staffan Wahlin

Hanns-Ulrich Marschall

Filip Sköldberg

Vetenskaplig sekreterare
Karolinska universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
staffan.wahlin@ki.se

Lever, gallvägs- och
pancreassjukdomar
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
hanns-ulrich.marschall@
vgregion.se

ST- läkare, doktorand
Gastrocentrum, Karolinska
Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm
ghazaleh.mohammadiankermani@karolinska.se

Kassör
Institutionen för kirurgiska
vetenskaper, Kolorektalkirurgi
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
filip.skoldberg@surgsci.uu.se

Gabriele Wurm
Johansson
Endoskopiansvarig
Endoskopienheten, Gastrokliniken
Skånes universitetssjukhus Malmö
205 02 Malmö
gabriele.wurmjohansson@skane.se
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Nils G. Kock Workshop
The Continent Ileostomy

14 – 15 mars 2018
Sektionerna för kolorektalkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra och
Linköping samarrangerar en internationell workshop där vi går igenom teori och
praktik vid anläggande och revisioner av kontinent ileostomi (Kock´s reservoar).
Tid och plats:
Målgrupp:
Innehåll:
Antal platser:
Pris:
Resa och boende:
Kursledare:
Kurssekreterare:
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Onsdagen den 14 mars: Experimentellt Biomedicinsk Centrum.
Torsdagen den 15 mars: Östra Sjukhuset.

IBD-intresserade kolorektalkirurger samt gastroenterologer.

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

Mattias Block, Göteborg och Pär Myrelid, Linköping.
lisbeth.i.larsson@vgregion.se, tfn: 031-343 44 26.
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SYMPOSIUM KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
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SVERIGES YNGRE GASTROENTEROLOGER
SYGs STYRELSE 2017

Bäste SYG-medlem
Nu är hösten här och för med sig vackra
färger, frukt och mycket jobb. Säsongen
för SGF och SYG är nu åter igång. I skrivandets stund har jag kommit hem från Mullsjö där SGF hade sitt styrelseinternat. Här
diskuterades på två dagar framtida verksamheten inom svensk gastroenterologi.

D

e nya utskotten luminal gastroenterologi och utskottet för lever-,
galla- och pankreassjukdomar har
kommit igång med sitt arbete och vi från
SYG har representanter som sitter med och
påverkar och bidrar i utskotten. Utbildningsutskottet och endoskopiutskottet har sedan
tidigare varit representerade av SYG och även
där är vi involverade i utvecklingen av framtida utbildningar och utveckling av nationell
endoskopiverksamhet. Vad gäller kurser har
det under året kommit in synpunkter på
hur vi kan förbättra kursutbudet och möjligheterna till att söka. Detta kommer vi
att jobba mer med och redan börjat sprida
information om kurser som kommer ges
redan nästa år. Titta på hemsidan samt på
vår facebook-sida.
SGF har också jobbat med hemsidan.
Det har kommit in synpunkter tidigare
på utformningen av hemsidan och snart

kommer hemsidan lanseras med ny format
och utvecklats för att lättare hitta riktlinjer,
kurser, kongresser och information och möjligheter till medlemskap.
För det kommande verksamhetsåret
kommer vi i styrelsen att fortsätta jobba
med utbildningsfrågor, medlemskapsfrågor
samt kommunkationsfrågor. Kom gärna
med förslag och feedback via mail info@syg.
se. Bevaka gärna det som händer i vår Facebook-grupp. Där kan ni också ställa frågor,
dela med er av tips och råd och informera
varandra om det som sker i Sverige och världen vad gäller gastroenterologi.
Hoppas ni börjar hösten med ny energi!

Ghazaleh Mohammadian
(ordförande)
ST- läkare, doktorand
Gastrocentrum, Karolinska
Universitetssjukhuset
14186 Stockholm
ghazaleh.mohammadiankermani@karolinska.se
Iréne Stenfors
(vice ordförande)
ST-läkare
Gastrokliniken,
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

	
  

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
Jessica Stjärngrim
(ledamot)
ST-läkare
Södertälje sjukhus

Ghazaleh Mohammadian

Ordförande i SYG

Dimitrios Oikonomous
(suppleant)
ST läkare
Centralsjukhuset i Karlstad

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

Rofida Ghazvinian
(suppleant)
	
  
ST-Läkare
Sektion Gastroenterologi
Skånes Universitetssjukhus
205 02 Malmö

Arvin Lashgarara
(suppleant)
ST-Läkare
Sektionen för gastroenterologi
Medicinkliniken
Hallands Sjukhus
Halmstad
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Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

FSGSs STYRELSE 2017

Bästa medlemmar
Sommaren gick fort och nu har vi hösten
här. Härlig tid även det med sprakande
färger och möjlighet att krypa upp i soffan, tända ljus och läsa ett nummer av
Gastrokuriren.

S

om vanligt är det mycket som händer
och det finns många aktiviteter för
sjuksköterskor inom vår specialitet.
Titta efter de många utbildningar som
anordnas – du hittar information om detta
på vår hemsida (fsgs.se) och på vår Facebook-sida. Bland annat så anordnar FSGS
och SEGP tillsammans med Tillott den
så kallade Linköpingsdagen i september.
Denna gång fokuserar vi på grundläggande
IBD. I oktober arrangerar Mediahuset IBD
Nordic Conference för andra gången. Det
är ett väldigt intressant och fullspäckat program. Missade du den populära grundläggande utbildningen i hepatologi i fjol så har
du chansen i oktober då den arrangeras i
Göteborg. I november ser vi verkligen fram
emot den två dagars utbildning för hepatologisjuksköterskor på avancerad nivå. Dessa två
utbildningar i hepatologi arrangeras i samarbete med Ferring och Norgine. I november
har vi även den sedan länge återkommande
utbildningsdagen Highlights som arrangeras
av en styrgrupp bestående av sjuksköterskor
från olika delar av landet i samarbete med
Abbvie. Detta är bara några exempel på de
nationella satsningar som görs. Sedan har vi
alla lokala utbildningar som arrangeras kontinuerligt. Så passa på att håll er uppdaterade!
Många gånger kan det vara svårt som sjuksköterska att få ekonomiska medel för att till

exempel göra studiebesök eller genomföra
förbättringsarbete eller studier. Jag vill göra
er uppmärksammade på vilka stipendier det
finns att söka. FSGS har varje år stipendier
att söka för olika aktiviteter. Information
om detta hittar ni på hemsidan, fsgs.se. Vi
brukar även alltid informera om det på Facebook-sida. Men det finns också stipendier
att söka utanför Sverige. N-ECCO, som
är en undersektion till ECCO (European
Crohn and Colitis Organisation) vänder
sig till just sjuksköterskor. Där finns bland
annat ”N-ECCO Travel Grant” som har
som syfte att möjliggöra för sjuksköterskor
att resa till andra kliniker för att auskultera.
Tanken är att se hur man arbetar med IBD
i andra länder men man godkänner även att
göra besök på annan klinik i samma land.
N-ECCO har även ”N-ECCO Research
Grant” som vänder sig till mer seniora forskande sjuksköterskor att planera och genomföra studier där sjuksköterskor med mindre
eller ingen erfarenhet av forskning ska kunna
delta och få handledning och inblick i forskning. Det är viktigt att vi sjuksköterskor
söker stipendier för att kunna genomföra alla
fantastiska idéer och planer som finns därute.
Detta är våra möjligheter! Missa dem inte
utan SÖK, SÖK, SÖK! Om ni tycker att det
är svårt att söka så ta hjälp av någon på ditt
jobb som sökt tidigare – kan vara en annan
sjuksköterska, läkare, dietist, sjukgymnast
eller annat. När du sökt ett stipendium så
går nästa som en dans! SÖK, SÖK, SÖK!
Jag önskar er alla en händelserik och
utvecklande höst! I detta och kommande
nummer av Gastrokuriren kan du läsa om
sjuksköterskor inom gastroenterologi som
på olika sätt utvecklats inom sin profession.
Mycket nöje!

Susanna Jäghult
(ordförande)
Stockholm Gastro Center
Odenplans läkarhus
113 22 Stockholm
susanna.jaghult@gastrocenter.se

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

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

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

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

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

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

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

Susanna Jäghult

Mats Granström
(suppleant)
Internmedicin av 83
och gastrodagvården
11883 Södersjukhuset
mats.granstrom@
sodersjukhuset.se

Ordförande FSGS
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Vikten av specialistsjuksköterskor
inom kirurgisk vård
Efter cirka 10 år som sjuksköterska inom
gastroenterologi samt kirurgi bestämde jag mig för att utbilda mig till Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård år
2009. Jag ville vidareutvecklas men ändå
stanna kvar inom mina val av specialiteter. Genom att studera till specialistsjuksköterska fick jag en fördjupning och en
bekräftelse på att det jag gör är rätt eller
fel.

V

ariationen i utbildningen att söka
evidensbaserad kunskap, varvat med
verksamhetsförlagd utbildning samt
genom föreläsningar, fördjupningsarbeten i
grupp eller individuellt har stärkt mina kunskaper på ett brett plan.
Specialistsjuksköterskor med inriktning
mot kirurgisk vård arbetar i specialiserad vård
med omvårdnad vid akuta och komplexa
kirurgiska tillstånd. Alternativa inriktningar
kan vara endokrinologi, gastroenterologi,
gynekologi, neurokirurgi, ortopedi eller
plastikkirurgi. I enighet med vetenskap och
beprövad erfarenhet skall specialistsjuksköterskan ha kompetens och ansvara för att
leda, planera, handleda och utföra en målinriktad omvårdnad vid komplexa kirurgiska
tillstånd. Dessutom skall specialistsjuksköterskan ha kunskap för att möta och stödja
patient och närstående i olika livssituationer
vid livslång kronisk sjukdom. Specialistsjuksköterskan skall också ha ett kritiskt förhållningssätt, beredskap för ett livslångt lärande,

initiera och ansvara för omvårdnad, patientsäkerhetsarbete, förbättringsarbete och kvalitetsutveckling på evidensbaserad grund.
Kliniken är medveten om att forskning
visar att den kirurgiska vården blir säkrare
och att färre vårdskador inträffar med sjuksköterskor som är vidareutbildade. Specialistsjuksköterskor i kirurgi stannar kvar som
regel kvar på kirurgavdelningen utan att söka
vidareutbildning inom andra instanser som
ex IVA eller narkos. Målet på vår klinik är
att två sjuksköterskor per år läser till specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård.
Men med förutsättningar att under utbildningen samtidigt jobba så gott som heltid
har gjort att flera som är intresserade inte
mäktar med. Förutsättningarna skulle dock
radikalt förändras om man får detta som en
utbildningstjänst.
Specialistsjuksköterskans roll och funktion ser olika ut på vårdavdelningar och
mottagningar i Sverige. Så länge sjuksköterskan stannar i kliniskt arbete skiljer sig
inte arbetsuppgifterna så mycket åt mellan
grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor. Detta kan leda till att många specialistutbildade väljer ett arbete med bättre
arbetsförhållanden. För att motivera sjuksköterskor att vidareutbilda sig och stanna
i det patientnära arbetet, är det viktigt att
differentiera arbetsuppgifter, att kompetensen tas tillvara och att personaltätheten är
relevant för uppdraget. Kompetensbeskriv-

ningen som utgiven av Nationell förening
för sjuksköterkor i kirurgisk vård (NFSK)
utgör ett stöd för specialistsjuksköterskor,
vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten genom att förtydliga värdet med och
behovet av specialistsjuksköterskan inom
kirurgisk vård.
På vår klinik har vi specialister ingen
gemensam arbetsbeskrivning utan vi jobbar
olika, både på avdelningen samt mottagning.
Arbetstiderna varierar också mellan oss t.ex.
bara dagtid, enbart natt eller treskift på
avdelning. Jag har en kombinationstjänst
där jag dels är på vårdavdelningen med
kirurgiska och gastromedicinska patienter,
dels på gastromottagning med sjuksköterskemottagning samt telefonrådgivning. De
flesta av oss har områden vi specialiserat oss
i men med sjuksköterskebrist har det emellanåt varit svårt att få tid för detta.
På vår avdelning pågår hela tiden en personalomsättning, att det då finnas en trygghet
för kollegorna speciellt de nyanställda att
ha en specialistsjuksköterska för rådfrågning och stöttning höjer vårdens kvalitet.
Två specialistsjuksköterskor jobbar enbart
dagtid på sina respektive team där de har en
övergripande kontroll över att rutiner följs
och förändringar följs upp. Vi är totalt 9 som
läst och samtliga finns kvar inom kliniken.
För att få fler specialistsjuksköterskor
på kirurgiska mottagningar och vårdavdelningar krävs tydliga riktlinjer från ledningen att utbildningen är viktig och vad
den kommer leder till.
Det blir då även attraktivt att stanna kvar
som specialistsjuksköterska på kirurgisk
mottagning och vårdavdelning. Målet måste
vara att det ska finnas en specialistsjuksköterska i tjänst per arbetspass. Alla som läser
kan inte få helt nya arbetsuppgifter, men att
ha specialuppdrag, vägleda nya kollegor samt
att de är mycket kompententa och kan sköta
komplexa sjukdomstillstånd hos kirurgpatienter på ett säkert sätt känns viktigt för
den framtida kirurgiska vården.

Agneta Aasa

Specialistsjuksköterska
inom kirurgisk vård, Jönköping
50
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Hej alla medlemmar!
Höstens alla evenemang är i full gång och
vi kommer att i kommande nummer av
Gastrokuriren få ta del av reseberättelser
från de medlemmar som fått rese/utbildningsbidrag till olika evenemang. Vi börjar i detta nummer med en reseberättelse
från Louise Thiberg som varit på Svenska
gastrodagarna i Göteborg.

D

en 27 september var det dags för
det årliga Lindköpingsmötet och
i nästa nummer av Gastrokuriren
får vi en rapport från det mötet.
ESGENA håller i år sitt 21:a möte och
jag hoppas att många av er får möjlighet att
närvara, här finns ju stora möjligheter att få
del av både nyheter och uppdatering inom
sitt område och kanske även upptäcka något
nytt område som verkar intressant. Kanske
blir någon inspirerad att göra en poster till
nästa år, om något som görs på hemmaplan,
ett projekt en studie eller liknande.
Det finns nu uppdaterade nationella hygienriktlinjer i vårdhandboken.
Ny SADE hemsida sadeendoscopy.com
(SADE Oslo 2018).
Vid årsmötet i under Svenska gastrodagarna i Göteborg röstades det för andra
gången om bildade av en ny förening där
de båda föreningarna SEGP och FSGS skulle
bli en. Nu blev det inte så och SEGP fortsätter som förut och kommer att bland annat

arbeta vidare med utbildning och hygienfrågor av olika slag.
En tråkig sak som pågått under sommaren
är stölder av endoskopi utrustning, detta har
skett på flera håll i landet och även utomlands.
Föreningen har en Facebooksida (en sluten
grupp) där alla som är medlemmar är välkomna att göra inlägg, frågor, funderingar,
dela information mm. Sök efter gruppen
SEGP. Vi hoppas att många hör av sig på
sidan.
I en egen ruta här intill ser ni vilka resebidrag som är aktuella att söka nu. Tänk på att
ansökningen är personlig och att du måste
har varit betalande medlem i minst ett år.
Vi i styrelsen hoppas på många ansökningar.

Sista ansökningsdag är 31 januari 2018
Rese/utbildningsbidrag för studiebesök eller liknande 10 000 kronor

Sista ansökningsdag är 31 januari 2018
För anmälningsblankett och kriterier
gå in på www:segp.nu. Du måste ha
varit betalande medlem minst ett år.
Tänk på att ansökan måste vara personlig och kan ej överlåtas.
Välkomna med era ansökningar
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Ordförande:
Ingrid Karström
Endoskopimottagningen
Centralsjukhuset
291 85 Kristianstad
Tel: 044-309 1400

Vice ordförande:
Ruth Svedlund
Endoskopimottagningen
Endoskopienheten
Magtarmmedicinska kliniken
US Linköping
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:
Gill Bergh
Endoskopimottagningarna på
Skaraborgs Sjukhus.
Endoskopimottagningen
Falköping/Skövde/Lidköping
gill.bergh@vgregion.se
Tel 0761-48 48 00, 0515-874 33
0500-43 25 40, 0510-855 88

Åsa Jirvelius

Sekreterare i SEGP

Resebidrag att söka
Svenska gastrodagarna i Falun
16-18 maj 2018

SEGPs STYRELSE 2017

Kriterier och
anmälningsblankett:

www.segp.nu

Ledamot:
Catarina Lövgren
Mag-Tarmmottagningen
Akademiska sjukhuset
Uppsala
catarina.lovgren@akademiska.se

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

Ledamot:
Ulrika Tullberg
Endoskopist
leg. Sjuksköterska
Endoskopicentrum kirurgi
och urologikliniken
Danderyds sjukhus
ulrika.tullberg@sll.se

gastrokuriren 4 · 2017

Matnyttiga Gastrodagar
Jag arbetar som sjuksköterska /endoskopi assistent på mottagningarna i Skövde
och Falköping. Jag har arbetat här i drygt
3 år. Nu under våren ska jag lära upp mig
föra att även kunna vara med vid ERCP:er
både som assistent och sjuksköterska. Jag
känner att jag vill lära mig mer och ständigt utveckla mig själv men även mina
arbetskamrater och vår mottagning. Mitt
mål är att en dag utbilda mig till endoskoperande sjuksköterska.

A

tt jag sökte stipendiet till just Gastrodagarna 2017 i Göteborg var att mina
kära kollegor uppmuntrade mig till
det, jag var själv dåligt insatt i hur det fungerade. Stipendier/utbildningsbidrag är en
stor del av SEGP:s viktiga uppgift, att hjälpa
sina medlemmar att få möjlighet till utbildning och utvecklas är något av en hörnsten i
föreningen har jag förstått så här i efterhand.
Mitt mål med att få åka på gastrodagarna var
att lära mig mer om endoskopi biten men
även att få en bättre inblick i vad gäller t.ex.
IBD så att jag kan använda mig av det på ett
bättre sätt när vi koloskoperar patienter där
vi hittar inflammatoriska tarmsjukdomar för
att kunna ge bra information till patienten
redan då, innan de får träffa IBD sköterskan.
Jag var på Gastrodagarna alla tre dagar
och det var väldigt trevligt och lärorikt. Bra
föreläsningar och föreläsare trots att en del
var på engelska så pratade de väldigt tydligt
och i lagom tempo så att jag hängde med.
Detta var en av mina farhågor inför dagarna
”tänk om allt är på engelska och jag inte
förstår något ” men så var det inte alls vilket
var väldigt bra.
Det fanns ett stort utbud av spännande
föreläsningar under alla tre dagarna. Jag var
bla på:
Kvalitet vid endoskopi där det pratades
framförallt om koloskopi och hur olika det
var runt om i Europa. Det finns inget välfungerande register för kvalitetssäkring som
används i Sverige (dåligt i övriga Europa
också). Där man kan skriva eventuella komplikationer, tarmens renlighetsgrad osv. Det
fanns en online enkät ECQI för att kvalitetsregistrera men den används dåligt. Arbete
pågår med att förbättra kvalitén så förhoppningsvis blir det bättre. Det pratades också
om hur viktigt det är med patientens upplevelse inför, vid och efter undersökningen.
Jag tycker det är väldigt viktigt att man hela
gastrokuriren 4 · 2017

tiden har patienten i fokus så hen känner
sig delaktig. Detta är något som vi på min
mottagning arbetar mycket med just nu.
Lyssnade även på ett föredrag om kirurgi
vid IBD som var intressant. Där låg fokus
på timing vid operationer av tarmen. Att det
ganska ofta väntades för länge innan man
opererade en inflammerad tarm så att det
blev en akut operation men det bästa för
alla vore om det planeras ordentligt och görs
elektivt inte akut.
Jag var på satellitsymposium om kronisk
förstoppning och handläggning av dessa
patienter. Detta var väldigt intressant då
det är ett stort problem för många. Mycket
har jag ju lärt mig sen tidigare t.ex. vilka
tarmreglerande läkemedel som finns och
hur de verkar, vikten av kost/vätskeintag
och motion etc. Men det finns även behandling utan läkemedel med något som heter
”biofeedback” som är ett inlärningsmoment
med utbildning som kostråd, ”sitt teknik” på
toaletten etc. Det togs också upp kirurgiska
åtgärder och metoder som t.ex. sakralnervsstimulering vilket jag aldrig hade hört talas
om så det var intressant.
Konsten att åstadkomma förbättringar var
en spännande föreläsning som hölls av Helle
Wijk som hade varit verksamhetschef för en
geriatrisk avd i Göteborg och utvecklat den
till landets bästa. Hon pratade om ”kärnkompetenser” att arbeta med personcentrerad vård, vikten av att samverka i team mm.
Hon påpekade också vikten av att arbeta
med ett hållbart resultat ett bra redskap var
då PDSA-hjulet vilket var roligt för det har
vi på Falköpingssjukhus arbetat med under
flera år.
Just hur viktigt det är med ”teamwork”,

kommunikation, att vi ger varandra beröm
och accepterar varandras olikheter mm belystes av läkare och endoskoperande skuksköterska på endoskopi mottagningen i Karlstad
som hade arbetat med att utveckla deras
mottagning till det bättre.
Live-demo av polypektomi från SU var
ett spännande inslag, fantastiskt vilka stora
polyper man kan ta bort utan kirurgi.
Det fanns även många spännande poster
utställningar. Jag fastnade för den som handlade om att patienter vill vara mer delaktiga i sin vård och behandling i samband
med koloskopi. Där syftet var att undersöka
patienternas uppfattning om information
före och efter koloskopiundersökning, deras
upplevda kunskap om planerad uppföljning och deras syn på delaktighet i vård och
behandling.
Jag har inhämtat mycket matnyttigt under
dessa dagar och har mycket att berätta för
mina kollegor. Det jag tar med mig tillbaka
som jag tycker är viktigt är vikten av att vi
alltid ska ha patienten i fokus och stärka
team känslan på mottagningen. Lyckas man
med det så har man kommit långt både i sin
egen och mottagningens utveckling.
Tycker att det varit tre mycket givande
dagar i Göteborg. Spännande med nya
möten med människor som jobbar inom
samma område.
Tack till alla som ordnat och organiserat
alltihop, alla företag som visat sina produkter, föreläsare och poster utställare.
Louise Thiberg

Sjuksköterska/endoskopi assistent
Skaraborgssjukhus Falköping
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Rätt använd kompetens på
endoskopienheten i Kristianstad
I Region Skåne arbetar man med projektet RAK (Rätt Använd Kompetens), som
handlar om att se till att arbetsuppgifter
ses över och fördelas i personalgruppen
så att bästa möjliga patientnytta kan uppnås. På endoskopienheten vid Centralsjukhuset i Kristianstad har man gjort just
detta – de har infört en ny modell för hur
arbetet med rengöring och desinficering
av utrustningen utförs.

V

i träffar Ingrid Karström, sjuksköterska och endoskopist på avdelningen tillsammans med hennes två
nya kollegor: Steriltekniker Erika Carleskär
och Lena Fransson som är enhetschef för
steriltekniska enheten KRYH (Kristianstad,
Ystad, Hässleholm), en av Regions Skånes
fyra hälso- och sjukvårdsförvaltningar.
Två separata rum

Ingrid förklarar att projektet går ut på att rätt
personer ska göra rätt saker. I det här fallet
handlar det om att sjukvårdspersonal inte ska
lägga tid på manuell rengöring och desinficering av instrument och annan utrustning.
– Och det gör de inte längre hos oss. Istället är det personal från sterilteknisk enhet
som har tagit över det ansvaret. Vårdpersonalen kan istället ägna mer av sin tid åt
omhändertagandet av patienten, säger hon.
Vi följer med Ingrid in i det rum där
utrustningen rengörs. Där har man sedan
ett par år tillbaka satsat på att installera
Olympus genomräckningsmaskiner. Det är
diskdesinfektorer avsedda för endoskop, där
man laddar dem med utrustning som ska
rengöras i ena änden och sedan tar ut dem
när de är klara i den andra. Denna andra
ända mynnar i ett intilliggande rum så man
måste gå ut i korridoren och sedan in i det
andra rummet för att ta ut dem. På så vis
råder det ingen tvekan om utrustningen är
klar eller inte.
Rengjorda endoskop placeras sedan som
vanligt i sina torkskåp, som också är placerade i detta andra rum.

Centralsjukhuset Kristianstad

januari i år, och hon är mycket positiv till att
ha fått en ny arbetsplats.
Hon förklarar att de på steriltekniska
enheten har tre olika typer av arbetspass, och
att de kan vara tillgängliga för endoskopienheten från kl. 7 på morgonen till kl. 18 på
kvällen – vid behov kan tiden utsträckas till
20:00. Det är flera personer från steriltekniska enheten som arbetar här. I normalfallet
delar de upp sin arbetsdag, så att de gör en
för- eller eftermiddag på endoskopienheten.
– De förbereder maskinerna så att de är
klara för användning på morgonen, och
avslutar sedan på eftermiddagen. Det innebär att allt är klart när vi kommer på morgonen – och att vi kan ha undersökningar
under längre tid på eftermiddagen, påpekar
Ingrid.
Enhetschef Lena Fransson understryker
att vårdpersonalen därmed kan arbeta med
patientvården fram till dess att de slutar sitt
pass.
– Förut kunde de vara tvungna att förlägga ett par timmar till annat innan passet
var slut.

gan om sin enhets eventuella intresse ganska
tidigt.
– Var vi intresserade – och hade vi de möjligheter som krävdes? Jag ställde mig direkt
positiv – det här innebar en utveckling av
steriltekniska verksamheten som vi inte hade
haft tidigare, förklara hon.
Lena framhåller även att i utbildningen
för steriltekniker ingår det idag en del om
endoskopihygien.
– Därför är det viktigt att det ges tillfälle
att använda de kunskaperna – annars tappar
man snart dem.
För Lenas del innebar projektet att hon
fick utöka sin personal.
– Initialt kanske lite mer än vad vi
behövde, men det tar ett tag att hitta balansen, säger hon.
Ingrid påpekar att projektet även omfattar
urologins instrument.
– Det är alltså ett samarbete mellan tre
enheter: Kirurgin, medicin och steriltekniska. Enheten för vårdhygien har också
varit involverade i processen, förklarar hon.

Samarbete mellan tre enheter

Arbetet inte hade varit möjligt att genomföra
om de inte hade haft Monika Kager Hidis
som enhetschef på endoskopin, Lena som

Vårdpersonalen får mer tid till patienten

I det första rummet arbetar Erika Carleskär,
steriltekniker från steriltekniska enheten på
sjukhuset. Erika började här under mitten av
54

Ingrid hade gått och funderat på denna lösning under lång tid, och Lena fick förfrå-

Kontaktpersoner löser problem
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enhetschef på steriltekniska enheten och
Stefan Nilson, verksamhetschef på kliniken,
säger Ingrid.
– Det viktiga var att dessa tre tillsammans
kom överens om att genomföra projektet.
Alla var överens om satsningen – hade en av
dem varit ovillig hade det inte gått.
Vi frågar om det inte har förekommit
några problem under resans gång.
– Det har mest varit småsaker i kommunikationen. Det är tre verksamheter som ska
samarbeta, och då kan det ibland uppstå frågetecken, svarar Erika.
– Det har varit få barnsjukdomar. Arbetet har fungerat ganska friktionsfritt, anser
Ingrid.
– Vi känner varandra nu, och kan bygga
mycket på det förtroende som har uppstått,
fortsätter Erika.
– Det är därför det är så viktigt att man
ger tid när man ska göra förändringar. Ofta
ger man upp för lätt, slår Lena fast.
Hon beskriver hur de har utsett kontakt-

personer (Erika är en av dessa) som tar hand
om de frågor som uppstår, och också löser
de problem de ställs inför.
Först i Sverige?

De sjuksköterskor och undersköterskor som
arbetar inom endoskopin upplever att de
efter införandet har fått mer tid till patienten, berättar Ingrid.
– Det blir fler patienter som vi kan skopera
under en arbetsdag – och omhändertagandet av dem blir mer omvårdande idag. Förut
gick vi ut i disken efter en genomförd skopi.
Nu lämnar man utrustningen till Erika, eller
en av hennes kollegor, och återvänder till
patienten istället.
Vad de tre beträffar, känner ingen av dem
till att man har infört denna modell på
någon annan enhet i Sverige. Varför är det så?
– Jag tror att vi har en kultur där man
traditionellt värnar om den metod man alltid
har använt. Det är en vana, svarar Lena.
Hon förklarar att det innebär att gå

igenom en process när man ska lära sig något
nytt – och att man då gärna backar när man
stöter på ett problem.
– Här har man inställningen att man ska
lösa problemen istället!
Arbetsorganisationen är inte heller särskilt
väl känd i resten av landet.
– Jag har berättat om den för några kollegor på andra sjukhus, och det väcker deras
nyfikenhet. Idag när det råder brist på både
sjuk- och undersköterskor, blir det naturligtvis extra intressant, säger Ingrid.
Lena avslutar med att berätta att i de tre
enheter som ingår i KRYH så har ryktet
spridit sig.
– Operationsavdelningarna har varit
intresserade av att få till stånd ett liknande
samarbete på sina sjukhus, konstaterar hon.

Per Lundblad

Ingrid Karström, Erika Carleskär och Lena Fransson

Svar på Endoskopifrågan sidan 41
Kärlmissbildningar i fundus, ej fundusvaricer. Bedömningen blev att det har
blött från en Dieulafoy-lesion!
Blödningen stillades akut med clips
och patienten genomgick också coiling
av arteria gastrica sinistra. Vid reblödning kan det bli aktuellt med en total
gastrektomi.
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