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HANS HAR ORDET

Gastrovänner!
Hoppas att ni har haft en fin början
på det nya året. I min hemstad Ulricehamn har skidspåren varit åkbara sedan slutet på november och vi laddar
nu för ett flertal längdskidtävlingar
och en ny världscup år 2019.

S

edan föregående nummer av Gastrokuriren har en ny och mera lättläst
hemsida publicerats. Den är anpassad till mobiltelefoner och läsplattor, vilket
gör den användbar i olika situationer, t.ex.
i den kliniska vardagen. Styrelsen med vår
webb-redaktör Fredrik Hjern tar gärna emot
synpunkter på hemsidan för att kunna förbättra den.
Enligt Mediahusets mätningar är Nationella riktlinjer det som läses mest på vår
hemsida. Två reviderade riktlinjer har
publicerats, perianal Crohns sjukdom och
koloskopiövervakning vid IBD. Sistnämnda
riktlinje med Erik Hertervig som ansvarig
presenteras i detta nummer av Gastrokuriren. Instruktionerna för framtagandet av
nationella riktlinjer har reviderats de senaste
två åren i syfte att få en likvärdig utformning
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och göra dem lättlästa. Riktlinjerna uppdateras nu regelbundet och inaktuella riktlinjer
tas bort.
I vår arrangeraras Gastrodagarna på Lugnets idrottsanläggning i Falun. Daniel Sjöberg, lokala arrangörer och SGF har tagit
fram ett spännande program, som presenteras på hemsidan. Under Gastrodagarna
erbjuds fortbildning, nätverkande och presentation av forsknings- och kvalitetsprojekt.
Förhoppningsvis har ni massor av forskning
och kvalitetsarbeten att visa upp och har
skickat in era bidrag för bedömning. Passa
gärna på att besöka Falu koppargruva och
Carl Larsson-gården i Sundborn när ni är
i Falun.
De nya utskotten har varit verksamma i
drygt ett år. Sven Almer, ordförande i utskottet för Luminal gastroenterologi presenterar
i detta nummer av Gastrokuriren utskottet
och dess medlemmar. I kommande nummer
kommer övriga utskott att presentera sin
verksamhet. Planen är därefter att utskotten
kontinuerligt skall rapportera om vad som
händer i respektive utskott.
Henrik Thorlacius ger oss en intressant

exposé om 50 år med ERCP. En av våra mest
internationellt kända gastroenterologer, professor Magnus Simrén intervjuas när han nu
har tillträtt en post i UEG:s högsta beslutande organ.
Slutligen kan jag nämna att ytterligare
en svensk gastroenterolog har tagit plats i
inom europeisk gastroenterologi. Professor
Bodil Ohlsson, SUS, Malmö valdes in i
”Meeting the Members”, ett ledande organ
inom UEG.
Vi ses på Gastrodagarna i Falun i maj.

Hans Strid
Ordförande
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ERCP - en 50-årig jubilar
Endoskopisk Retrograd Cholangio
Pancreatografi (ERCP) gjordes första
gången i Sverige redan 1972 av Lennart Wehlin i Malmö. För den här bedriften hedras Lennart Wehlins minne
varje år med en hedersföreläsning på
Svensk Gastroenterologisk Förenings
årsmöte. ERCP ersatte med tiden kirurgi som primär behandlingsmetod
av stenar och malign obstruktion i
gallgångarna. Idag är ERCP en oersättlig del av behandlingen av patienter med sjukdomar i gallvägar och
pankreas.

U

nder 1900-talet växte ett stort
intresse upp för att visualisera
gallvägarna och pankreas för att
kunna diagnosticera cancer. 1924 lyckades
Evarts Graham och Warren Cole med hjälp
av intravenöst administrerat fenolftalein
avbilda gallvägarna men pankreas förblev
under lång tid en svart låda. Inte förrän 1965
kunde Keith Rabinov och Morris Simon via
en böjbar kateter och blind intubation till
duodenum göra det första pankreatogrammet. Det stora genombrottet kom för 50 år
sedan (1968) då William McCune kanylerade papilla Vateri med en kateter genom
ett duodenoskop vilket anses vara världens
första lyckade ERCP.
I början var McCunes kanyleringsfrekvens 25% vilket mycket berodde på att det
endoskopiska instrumentet inte var optimalt
för att komma i rätt läge. McCune har ofta
blivit citerad för att han sa att ”den som
vill göra denna undersökning ska inte bara
vara ärlig utan också ha en obeveklig och
blind envishet”. I början av 1969 arbetade en
japan, Itaru Oi, tillsammans med företagen
Machida och Olympus för att utveckla det
moderna duodenoskopet med arbetskanal,
elevator och sidooptik och 1970 publicerade Oi sina första resultat som visade på en
kanyleringsfrekvens på 71% vilket skapade ett
stort internationellt intresse för ERCP. Lennart Wehlin var röntgenläkare i Malmö som
tidigt började intressera sig för endoskopi. På
sina resor till Japan i slutet av 1960-talet och
i början av 1970-talet kom Lennart Wehlin i
kontakt med ERCP och åkte sedan hem och
gjorde den första ERCP i Sverige på Allmäna
Sjukhuset i Malmö 1972. Inom loppet av 10
år gjordes fler än 2000 ERCP i Malmö.
4

Lennart Wehlin gjorde den första ERCPn i Sverige.

Under den här tiden blev Malmö centrum
för ERCP med många internationella och
nationella gäster.
Terapeutiska implikationer
Så småningom börjar man förstå den terapeutiska potentialen med ERCP. 1972 lyckas
Anazawa ta bort en gallgångssten med en
biopsitång och året därpå extraherar Dehyle
en gallsten med en polypektomisnara. Ett
stort genombrott var den samtidiga lanseringen 1974 av sfinktetertomin i Japan och
Tyskland. Nu kunde man extrahera mer än
90% av gallgångsstenarna - ofta delades bara
sfinktern och stenen fick passera ut passivt.
Under ett möte i Mexico 1974 bestämmer en grupp pionjärer att metoden ska heta
ERCP. Åren efter 1975 präglas av ett intensivt
utvecklingsarbete med att anpassa tänger,
korgar, laser- och ultraljudstekniker för att
optimera behandlingen av gallgångsstenar.
Framgångarna blir så stora att ERCP
ersätter öppen kolodokotomi som primär
terapeutisk metod för stenar i gallgångarna.

Malign gallgångsobstruktion förblev
dock en stor endoskopisk utmaning under
1970-talet och istället lanserades perkutana
metoder att dränera gallvägarna varav PTC
utvecklad av Burchardt 1979 blev mest känd.
Men det var bara en tidsfråga och 1980
publicerar Peter Cotton i England och Nib
Soehendra i Tyskland sina första fall med
lyckad dekomprimering av maligna gallgångsobstruktioner med hjälp av endoskopisk anläggning av stentar.
Sedan sker en industridriven utveckling
av olika typer av gallvägsstentar och kanyleringsinstrument som gör att ERCP med
tiden ersätter kirurgisk behandling av palliativ och malign obstruktion av gallvägarna.
Fiberoskopet ersätts av videoendoskopet
med CCD kamera under 1980-talet vilket
underlättar instrumenthantering och undervisning.
Under 1990-talet förlorar ERCP sin diagnostiska betydelse till fördel för magnetkamera och endoskopiskt ultraljud. I modern
tid görs mer vetenskapliga studier av ERCPns
betydelse för diagnostik och behandling av
sjukdomstillstånd i gallvägar och pankreas.
De tidiga åren hade präglats av en så stor
entusiasm att man hade bortsett från säkerhet och organiserad utbildning. Nu lär man
sig också att identifiera patienter med hög
risk för post-ERCP pankreatit.
Framtiden?
I år kan vi se tillbaka på en imponerande
50-årig resa som etablerat ERCP som förstahandsmetod för ett antal olika sjukdomstillstånd i gallvägar och pankreas.
Hur framtiden kommer utvecklas är en
gissningslek men ERCP har förutsättning
att integreras med andra metoder såsom
endoskopisk ultraljud.
Dessutom skulle intraduktal diagnostik
och behandling kunna utvecklas ytterligare
baserat på en ERCP-plattform. En central
fråga är hur kvaliteten och utbildningen ska
säkras för den här 50-års jubilaren.

Henrik Thorlacius
Gabriele Wurm Johansson
Artur Nemeth
Ervin Toth
henrik.thorlacius@med.lu.se
gastrokuriren 1 · 2018
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AASLD 2017
Årets möte i det amerikanska leversällskapet American Association for
the Study of Liver Diseases (AASLD)
var efter 2013 åter i Washington, en
av mina favoritstäder sedan 1980.
Tänk Rom innan Nero satte eld på
allt fast två storlekar för stort; husen
på de pampiga alldeles för breda gatorna och de alltid så vältränade, solbrända och hektiska invånarna.

D

et var det första AASLD sedan
Donald T valts till president.
Kändes det i Washington? Knappast. Bara att samtliga gator närmast staketet
vid Vita Huset var avstängda och hårt bevakade, att postkontoret blivit Trump Hotel,
och att det nu äntligen fanns ett nytt vackert
museum längst nere på The Mall, National
Museum of African American History and
Culture, som öppnade strax innan Donald T
valdes. Och som besöktes nästan uteslutande
av färgade människor i alla åldrar.
Men hur var mötet? Tidigare fanns alltid
stolt information angående antalet deltagare, senast cirka 9500 i Boston 2016. Sådan
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information fanns inte i år. Och det märktes,
inte minst med tanke på att bara en handfull
deltagare från Sverige fanns på plats, därav
endast två hepatologer (från Västra Götalandsregionen). Antalet hade redan i fjol gått
ner dramatiskt. Den allmänna nedgången av
antalet deltagare måste rimligen förklaras av
ett numera mycket annorlunda (politiskt)
klimat i USA. Och så var det bara tre presentationer från Sverige, poster om porfyri
från Karolinska samt föreläsning och poster
om PBC från Sahlgrenska. Tyvärr så gick de
ganska dyra Postgraduate Course 21st Century Hepatology och Basic Science Symposium Nuclear Receptors and Liver parallellt
med AASLD men lyckligtvis kunde samtliga
bilder från PCn laddas ner.
Problemet som dominerat hela millenniet,
kronisk hepatit C, verkar vara löst; läkning
från HCV med eller utan cirros och oberoende av genotyp ses hos >95% av alla
patienter vilket är fantastiskt. Tungvikten
för ”viral” hepatologin läggs således numera
på ovanliga fall med HCV och framförallt
på läkande behandling av kronisk hepatit B
som fortfarande är det mest betydande lever-

problemet utanför västvärlden. Här är det
förstås livsstilsproblemet icke-alkoholorsakad fettleversjukdom/fettleverinflammation
NAFLD/NASH där NASH komplikationer i USA idag är den vanligaste anledning
för levertransplantation. Antalet NAFLD/
NASH abstracts har kontinuerligt ökat från
110 stycken år 2005 till 415 (förra årets ökning
var endast 15 stycken; möjligtvis talande för
en utplanande kurva avseende dessa komplikationer?).
Att HCV läks ut betyder kanske inte att
de patienterna inte behöver följas upp. M
Noureddin et al upptäckte med Fibroscan
att 48% av patienter efter framgångsrik HCV
behandling visade steatos och 6% avancerad
fibros. Riktig stor diskussion blev det när TH
Hassanein et al argumenterade för screening av NADLF/NASH-fibros med Fibroscan
även hos vuxna utan känd leversjukdom då
de fann 36% med steatos varav var tionde
hade avancerad fibros. E Vilar-Gomaz et al
underströk betydelsen av fibrosgraden för
överlevnaden med NASH. Cirros indikerade
leverrelaterade dödsfall och levertransplantation vid en median uppföljning av 5.7 år.
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Mest intressant var att patienter med typ 2diabetes hade sämst överlevnad men att metformin i motsats till andra diabetesläkemedel minskade risken. Intressant var också en
uppföljning av nästan 22 000 veteraner med
cirros. M Serper et al visade att borttagning
av statiner efter cirrhosdiagnosen kraftigt
ökade kardiovaskulära komplikationer och
lever- och icke-lever relaterad mortalitet.
För närvarande är mer än 70 olika interventionsstudier vid NASH på gång och
några fas 2 resultat presenterades i Plenary
eller Late Braker sessions. Både pegylatad
FGF21 (AJ Sanjal et al) och acetyl-CoA carboxylasinhibitor (Loomba et al) minskade
leverfett enligt magnetresonans-spektroskopi, med bara FGF21 undersöks vidare i
en fas 3 studie.
Tredje området vid sidan av virushepatit
och NAFLD sammanfattades lustigt nog
som klinisk hepatologi. En stor registerstudie från hela Nordamerika bekräftade
vikten av alkoholabstinens efter tidig levertransplantation för alkoholhepatit. BP Lee
et al visade att 3-års överlevnad var 97% vid
strikt alkoholabstinens men bara 75% vid
alkoholkonsumtion, hur liten den än var.
Två fas 3 studier presenterades av N Terrault et al som visade att ett nytt läkemedel,
Avatrombopaq, kan stimulera produktionen
av trombocyter hos patienter med kronisk
leversjukdom så att behovet av trombocyter
i samband med interventioner dramatiskt
minskade.
Flera kliniska läkemedelsstudier görs vid
primär biliär kolangit (PBC) och primär
skleroserande kolangit (PSC) där för närvarande bara förbättring av alkalisk fosfatas
(AP) mäts som utfall. G Hirschfield et al
visade AP förbättring i en 12-veckors fas 2
studie vid PBC med PPAR-δ agonisten Seladelpar och KV Kowdley et al presenterade
en 24-veckors fas 2 studie vid PSC där FXR
agonisten Obeticholsyra förbättrade AP.
Årets höjdare, bredvid Hans Popper Basic
Science Lecture av Bernd Schnabl om magbakteriers roll vid leversjukdom, något som
även tas upp vid Gastrodagarna i Falun, var
förstås AASLD Member Reception - denna
gång på National Museum of American History med massor av fantastisk mat, dryck och
excellent disco där folk från 18 till 88 år (!)
dansade till HipHop och Rap. Allt bevakat
av elefanter, delfiner och ormar.

Hanns-Ulrich Marschall
Sahlgrenska Akademin och
Universitetssjukhuset, Göteborg
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UEG WEEK I BARCELONA PER LUNDBLAD
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Ahus Kolorektalsymposium
För åttonde gången i ordningen genomfördes 25-26:e januari Ahus Kolorektalsymposium på Akershus Universitetssjukhus utanför Oslo. "Vanliga sjukdomar i anus, rektum och
kolon" var rubriken för år 2018.

P

rofessor Tom Øresland hälsade i egenskap av programansvarig och moderator alla deltagare välkomna.
– Vi har försökt att skapa ett program med
lite av varje, så det ska förhoppningsvis finnas
något av intresse för de flesta, förklarade han.
Dagens första programpunkt var livekirurgi. Tre operationer stod på förmiddagens agenda – högersidig hemikolektomi,
sfinkterplastik samt advancement flap. Dessa
utfördes i två operationssalar, och sändes
med god teknisk kvalitet till symposiet.
Deltagarna kunde i realtid se vad operatören såg, och även ställa frågor till denne.
Man växlade mellan två parallellt pågående
operationer, och uppehöll sig där det mest
intressanta ägde rum för tillfället.
D3
Först av dessa var den högersidiga hemikolektomin, som utfördes på en äldre kvinna
med cancer. Tumören satt i caecum.
Ingreppet är en operation där man tar bort
tumören och dess lymfdränage. Det räcker
inte att resektera tumören, man måste resektera med god marginal åt båda sidor för att
få med sig lymfdränage-vägarna in mot de
centrala bukkärlen. Ingreppet kan utföras
mer eller mindre radikalt. Absolut radikalitet
innebär att man skalar av de tillhörande lymfkärlen helt och hållet från de centrala kärlen.
Denna operation kallas numer för D3.
Den aktuella patientens preoperativa
utredning kunde inte påvisa någon lymfkörtel-spridning och p.g.a. detta faktum, i
kombination med hennes höga ålder, valdes
därför att göra ett mindre extensivt ingrepp.
Trots svårigheter med ovanligt adhererant
fett runt kärlstrukturerna förlöpte operationen komplikationsfritt. Ingreppet gjordes
komplett laparoskopiskt, med en intra-abdominellt konstruerad tarmanastomos.
Tätare analkanal med god knipförmåga
Patient nr 2 var en typisk patient för sfinkter10

plastik: En kvinna skadad av ett förlossningstrauma, med ärrbildning på sfinktermuskeln vilket i sin tur leder till starkt
nedsatt funktion.
Operationen går ut på att man delar ärrvävnaden i den främre delen av slutmuskeln,
och därefter fripreparerar slutmuskeln utåt
sidorna tills man har frisk muskelvävnad.
Dessa två muskeländar läggs därefter om
lott, och sys till varandra – vilket alltså är
plastiken.
Tanken med ingreppet är att patienten ska
få en tätare analkanal, med god knipförmåga.
Operationen var ett standardingrepp och allt
gick som det skulle.

Den högersidiga hemikolektomin utfördes av
Robin Gaupset.

Ett "lock" på inre fistelöppningen
Sista livesända operation var en s.k. advancement flap.
Den utfördes på en patient med långvariga analfistelbekymmer, som under några
månader hade behandlats med en dränerande seton. Detta som en förbehandling,
för att uppnå en väldefinierad fistelgång utan
sidogrenar.
Vid operationen skars fistelvävnaden ut
– från utsidan in mot tarmen. Från analkanalen mobiliserades en "flap", dvs. man
lossade en del av tarmväggen från underlaget.
Denna flap omfattade den inre fistelöpp-

ningen, som skars bort. Hålet under den
mobiliserade flapen syddes igen. Därefter
drogs den resterande delen av flapen ner över
det hopsydda hålet, och täckte detsamma.
Flapen syddes sedan fast till omgivande tarm,
på en nivå nedanför den tidigare fistelöppningen. Man kan förklara det som att man
lade ett "lock" på den inre fistelöppningen.
Även denna operation gick bra.
– En norsk-svensk studie, ledd härifrån
Akershus Universitetssjukhus, har nyligen
visat att man kan förvänta att två tredjedelar av de patienter som är opererade med
advancement flap har uppnått fistelläkning
gastrokuriren 1 · 2018

AHUS KOLOREKTALSYMPOSIUM PER LUNDBLAD

vid kontroll efter ett år, kommenterade Prof
Øresland efteråt.
Operationsteamet missar många allvarliga händelser
Att passagerarflyg bär med sig en "svart låda"
(black box) är välbekant. Kanske det behövs
en likadan i operationssalen?
Prof Marlies Schijven, Amsterdam, talade
om det. Hon inledde med att visa statistik
över antal människor som omkommit i flygkrascher under åren 1942 - 2015. Diagrammet
hade en kraftig topp under början av 1970talet – med 2,373 omkomna under det värsta
året, att jämföra med 47 under 2015.
– Det var under 70-talet som man insåg att
man måste göra något åt statistiken och ett
resultat var att man införde svarta lådan som
monitorerar allt som sker under flygningen,
berättade Prof Schijven.
Hon visade ett annat diagram, som illustrerade antalet allvarliga händelser i sjukvården. Dessa har inte minskat i antal åren
2002 - 2007.
– Så någonstans gör vi något fel.
En pilotstudie, publicerad i BMJ 2015, och
som undersökt 54 operationer, hade konstaterat 66 allvarliga händelser under 38 av
dem – majoriteten (60 %) av dessa bestod
av hematom eller mindre blödning.
– Studien visade även att 75 % av dessa
händelser aldrig uppfattades av det team som
utförde operationen, fortsatte Prof Schijven.
Data sparas 48 timmar
I hälsovården vet de som arbetar där varför
de ska göra på ett visst sätt – men många
ifrågasätter aldrig det sättet de gör det på. De
flesta utförare vet också hur de ska ta hand
om patienten.
– Alla utförare vet vad de ska göra – eller
vad de förmodas göra, underströk Prof Schijven.

Marlies Schijven
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Tillsammans med Prof Grantcharov,
Kanada, uppfinnare av en svart låda för
operationssalar (OR Black Box), har universitetssjukhuset Academic Medical Center
(AMC) i Amsterdam etablerats som officiellt
referenscenter inom EU för OR Black Box.
– Den registrerar även alla data från anestesiologin – vilket är en innovation från
AMC – och är därmed världens första riktiga
OR Black Box, sa hon.
2746 patienter hade fått svara på frågan
om de tyckte det var en bra idé med en OR
Black Box, och det gjorde de – 84 % av dem.
– Men den grupp vi måste förklara tekniken för är kirurgerna...
Data skickas till ett center för dataanalys i
Toronto, där endast sparas under kort tid (48
timmar). Prof Schijven beskrev även vikten
av att alla dessa data är strikt skyddade.
98 % rekommenderar tekniken
Under operationen registreras – i realtid – 191
olika parametrar per sekund (!).
– Återkoppling är ett effektivt verktyg för
att höja kvalitet, och en hörnsten i all inlärning. Potentiellt kan återkoppling förändra
ett teams sätt att arbeta – och därmed positivt påverka utfallet för patienten, underströk
Prof Schijven.
Men kulturen för återkoppling inom
kirurgin är dålig, ansåg hon.
– Det finns väldigt få observationella studier. Så OR Black Box erbjuder därmed en
unik möjlighet.
På AMC har man startat Topper-studien,
som undersöker transparensen i operationssalen. Frågan man ställer är hur nöjd man
är i operationsteamet med att använda OR
Black Box prestanda-rapport som ett instrument för strukturerad återkoppling till operationsteamet.
Prof Schijven visade exempel på missöden
som senare kunnat analyseras med hjälp av

Stig Norderval

tekniken. Hon framhöll också att tekniken
inte är där för att anklaga någon för att ha
gjort fel – utan för att i efterhand kunna
analysera vad som skett och genom det dra
lärdomar för att undvika liknande missöden
i framtiden. (Vilket precis är samma som i
flygindustrin).
Hon avslutade med att visa att av 148 deltagare i Topper-studien, ansåg 98 % att de
rekommenderar sina kollegor att delta i en
team-återkoppling baserad på data från OR
Black Box.
Viktigt med strategi
Gastrokirurg Stig Norderval (Tromsø) talade om anala fistlar, och inledde med att
beskriva de preoperativa överväganden man
måste göra. Han förkortade listan med ordet
SNAPS.
– S står för sepsis, N för nutrition, A för
anatomin, P för procedur – och S igen för
Sluta röka, förklarade Stig.
Mer detaljerat innebär det att man för att
förebygga sepsis dränerar med en seton, samt
ser till att patienten är välnutrierad.
– Anatomin är mycket viktig! Vi måste
veta vilken väg fisteln tar. Det krävs en klinisk undersökning samt analt ultraljud och/
eller MR för att finna den inre öppningen,
förklarade han.
När det gäller själva proceduren är det av
vikt att man talar med patienten i förväg,
och diskuterar riskerna.
– Vi måste se till att patienten är informerad om att även en tidig fistel kan orsaka en
komplicerad operation.
Sedan ska man ha en strategi.
– Ha en plan A, en plan B och en plan C.
Så ni i förväg kan berätta för patienten att
om detta inte fungerar gör vi så här, och om
det inte fungerar gör vi så här.
Nya tekniker
Dr Norderval fortsatte med de alternativ
man har att välja bland.
– Vi kan frilägga med öppen kirurgi,
utföra en fistelektomi och rekonstruktion.
Sedan har vi de minimalt invasiva teknikerna
där vi kan behandla med fibrinlim, fistelplugg och kollagenpasta. Sedan har vi procedurerna Ligation of Intrasphicteric Tract
(LIFT) samt advancement flap – som ni såg
utföras här under förmiddagen.
Nya tekniker är Video-Assisted Anal
Fistula Treatment (VAAFT), Fistula-tract
Laser Closure (FiLac), Over the scope
clip (OTSC), injektion av stamceller samt
fettinjektion. Dr Norderval fortsatte med
att beskriva dem närmare.
11
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LIFT kräver en preoperativ behandling
med lös seton. Fördelen är att metoden inte
skapar någon inkontinens, och innebär inte
att man har "bränt några broar". Om man
får återfall, blir det oftast en intersfinkterisk
fistel som är lättare att behandla.
– LIFT är ganska okomplicerat att utföra,
och har en hög läkningsgrad. Success rate
varierar mellan 57 % och 95 %, berättade han.
VAAFT använder sig av en het ”probe”.
Man rengör fisteln med en sorts borste. Tekniken är också bra för att identifiera den inre
fistelöppningen.
– Eftersom man får en visualisering av fisteln, kan man även upptäcka sekundära fistelområden. Success rate rapporteras mellan
64 och 76 %.
FiLac ger en effektiv revision av hela fistelområdet.
– Den interna öppningen sluts med en
advancement flap. Success rate för 117 patienter som rapporterades 2017 var 64 %.
OTSC har inte någon bra dokumentation
ännu.
Fettinjektion
Inom plastikkirurgin har fettsugning och
därpå följande autolog transplantation med
hjälp av injektion blivit en etablerad metod
för ökning av mjuk vävnad – t.ex. vid bröstoperationer.
– Lipoaspiratet innehåller adipocyter,
preadipocyter samt mesenkymala stamceller
med anti-inflammatoriska och immunmodulerande egenskaper. Dessutom hematopoietiska linage celler – som ger en femfaldig
ökning av sekretion av vaskulär endotelial
tillväxtfaktor, fibroblaster samt epitelceller,
fortsatte Dr Norderval.
År 2009 användes denna metod – fettinjektion – vid Universitetssjukhuset NordNorge (UNN) i Tromsö för att framgångsrikt
behandla en kvinna med tidigare behandlingsresistent obstretisk anovaginal fistel.
– Det var så det började. Efter en pilotstudie med 6 patienter, blev metoden etablerad
som ett behandlingsalternativ för anovaginala fistlar vid UNN år 2013 – och därefter
vid Aarhus universitetssjukhus i Danmark år
2014, berättade han.
Bra resultat för anovaginala fistlar
Under operationen använder man mellan
40 och 100 ml fett som injiceras transperianalt runt fistelområdet. Slutligen skär man
upp och delar fistelområdet med en kanyl,
som medger att fettet kommer in i vävnaden mellan fistelns ändar. Fistelns öppning i
analkanalen sluts med en absorberbar sutur.
gastrokuriren 1 · 2018

Proceduren upprepas om inte fisteln läkt
efter 6 veckor.
– 27 kvinnor har blivit behandlade från
2009 till 2016, 14 i Tromsö och 13 i Aarhus.
21 av dem (78 %) hade genomgått minst ett
tidigare kirurgiskt försök att reparera fisteln.
Efter uppföljning, med en mediantid på 20
månader, hade läkning av fisteln uppnåtts
för 21 av de 27 kvinnorna (78 %). Värt att
notera är att 6 av de totalt 7 kvinnor som
hade Crohns fistel läkte – och båda två av
de kvinnor som genomgått strålningsterapi
av bäckenbotten läkte.
Den enda komplikation man haft var en
kvinna som hade läkt efter 6 veckor, men
som 2 veckor senare utvecklade en perianal
abscess som resulterade i en transsfinkterisk
fistel med återfall av anovaginal fistel.
– Det transsfinkteriska området slöts sedan
framgångsrikt med LIFT, och hon är nu
schemalagd för ytterligare en fettinjektion.
I sin summering konstaterade Dr Norderval att fettinjektion visar utmärkta resultat
för anovaginala fistlar, men mer modesta
resultat för anorektala fistlar.
– Vi planerar nu för en studie på autolog
fettinjektion kombinerad med VAAFT för
analfistlar, avslutade han.
Läckage orsakar mortalitet
Professor Willem Bemelman (Amsterdam)
höll en föreläsning om vad man bör göra när
en anastomos inte är lyckad. Denna inledde
han med incidensen för anastomosläckage.
För högersidiga resektioner är siffran 2 6 %. För vänstersidiga resektioner är inci-

Willem Bemelman

densen 5 - 10 % för sigmoidektomi/främre
resektion – och mellan 6 och 20 % för låg
främre resektion.
Riskfaktorer för anastomosläckage kan
delas upp i icke-korrigerbara och korrigerbara faktorer.
– Icke-korrigerbara är BMI, visceralt
fett, kön och komorbiditeter. Även tidigare
strålningsbehandling, den aktuella patologin
och om det är en akut operation. Många
är dock korrigerbara – läkemedel (steroider,
NSAIDs och anti-TNF), malnutrering, multiorgansvikt och anastomosen i sig: Är den
staplad eller handsydd – och var sitter den?
Prof Bemelman påpekade även att det
finns ett förhållande mellan utfall och den
volym som sjukhuset/kirurgen har, samt
graden av specialisering.
Så hur allvarligt är det med läckage? Han
visade bl.a. att läckage är den direkta orsa13
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ken till hälften av mortaliteten, och att det
är associerat med ett sämre utfall över tid
vid cancer.
– När man ska handlägga anastomosläckage, är tumregeln att man ska diagnostisera
det tidigt, fokusera på att få kontroll över
sepsis och undvika sekundära skador och
följdsjukdomar, konstaterade han.
Gör inte rutinmässig "second look"
För att kunna ställa tidig diagnos av läckage
måste man var misstänksam tidigt.
– En laparoskopiskt opererad patient ska
må bra dag 1 efter operationen. Förhöjt CRP
dag 4 är ett varningstecken – vi tar alltid det
värdet dag 5, även om patienten är kliniskt
bra.
För att undersöka rekommenderade Prof
Bemelman CT-skanning med intravenös och
rektal kontrast.
– Gör en sigmoidoskopi om ni hyser tvivel
om en låg anastomos.
Det gäller att få kontroll över källan till
sepsis.
– Om det finns ett läckage; sätt omedelbart in intravenös bredspektrum-antibiotika,
och dränera en lokaliserad vätskeansamling.
Man ska även undvika sekundära skador –
som enterisk fistel. Om så är möjligt, försök
att handlägga med ett icke-operativt handläggande.
– Undvik reintervention 2 - 6 veckor efter
öppen kirurgi, då är adherenserna besvärligast. Gör inte rutinmässigt en "second look".
Om man ska reintervenera efter laparoskopisk kirurgi, ska även det ske laparoskopiskt.
Vid ett sådant tillfälle, ska man använda
samma ingångsport som man gjorde under
den första operationen, och se till att göra
en omfattande sköljning, underströk han.
Prof Bemelman visade data där man jämfört laparoskopisk med öppen reintervention
efter ursprunglig laparoskopisk kirurgi. De
visade bl.a. att tiden på sjukhus i genomsnitt var 17 dagar för laparoskopi-gruppen
och mortaliteten efter 30 dagar låg på 4 %.
Motsvarande siffror för dem som reopererats
med öppen kirurgi var 23 dagar på sjukhus
och 14 % mortalitet efter 30 dagar.

går att sluta, och då ska primär slutning
uppnås inom 2 veckor. Om det är en defekt
som inte går att sluta – då ska man göra om
anastomosen.
Användandet av endosponge har inneburit
en minskning av antalet sinus med hälften,
påpekade Prof Bemelman. Han visade data
från 2014 där man jämfört 15 patienter som
fått endosponge-assisterad slutning och
jämfört med 28 patienter som behandlats
konventionellt.
– 100 % av de som fått slutning med endosponge hade läkt efter 6 månader - mot 52 %
av de med konventionell behandling. Ingen
med endosponge hade utvecklat kronisk
sinus – men 7 av de konventionellt behandlade.
Utfall efter lång tid är att 2 av 3 uppnår
slutning efter 6 månader av de konventionellt behandlade, medan samtliga behandlade med endosponge uppnådde slutning.
Det var också stor skillnad mellan grupperna
när det gäller tid för att uppnå slutning –
median 76 dagar för konventionella gruppen, att jämföra med median 8 dagar för
endosponge.
Komplikationer går ner och överlevnaden ökar
Nästa punkt på programmet var en debatt
om man ska göra D3 – eller något annat –

Frank Pfeffer

Dejan Ignjatovic

Endosponge
Avlastande stomi reducerar – men förhindrar
inte – incidensen av kliniskt läckage. Det
leder till en minskning av den kliniska manifestationen av läckage. Handläggning av läckage vid låg kolorektal/koloanal/pouch-anal
anastomos bör inledas med en avlastande
stomi och 2 - 3 endosponge-behandlingar.
– Därefter kan man avgöra om defekten
14
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vid högersidig kolektomi. Det var Prof Frank
Pfeffer (Bergen) och Prof Dejan Ignjatovic
(Akershus Universitetssykehus) som debatterade.
Prof Pfeffer inledde med en meta-analys
från 2016 som visade att prognosen är sämre
för högersidig, jämfört med vänstersidig,
koloncancer.
Prof Ignjatovic berättade om D3 Right
Colectomy Study Group, som startade 2012
på sjukhusen Akershus, Tönsberg och Haukeland (Bergen).
– Frågan är om D2 högersidig kolonresektion är golden standard – och om den
proceduren är bra nog. Jag tror att det är så
sa Prof Pfeffer.
– Men jag tycker inte den är bra nog, sa
Prof Ignjatovic.
Han citerade de norska guidelines från
2010 som säger att D2 är ett minimum för
alla kurativa resektioner – men också att "det
finns goda argument för D3 dissektion som
standard för kolon-resektion".
Det blev diskussion mellan de båda om
hur man mäter kirurgisk kvalitet.
Frank fortsatte med att tala om patologibedömning.
– Det är mycket svårt att jämföra de olika
sjukhusens tekniker, sa han och fortsatte med
data om uppnådda kvalitetsmål för tjocktarmscancer från norska kolorektalcancerregistret 2016.
– Dessa visar att antalet komplikationer
går ner och att överlevnaden ökar.
"Möjliggör kirurgi skräddarsydd för
patienten"
Diskussionen omfattade även publiken och
en person där uttryckte att morbiditeten och
mortaliteten skulle öka om fler skulle opereras enligt D3, eftersom det är en svårare
operation.

– Jag vill understryka att vi inte haft
någon mortalitet bland de 500 patienter
som behandlats med CME/D3, sa Prof Ignjatovic.
Han visade också exempel från morgonens
operation och konstaterade att det var fullt
genomförbart.
Prof Pfeffer kunde presentera data på 60
patienter som opererats enligt D3, och att 30 %
av dessa hade komplikationer.
– Kanske är framtiden robotassisterad D3,
fortsatte han och visade en film om en sådan
operation.
Prof Pfeffer summerade sina ståndpunkter
med att för högersidig kolektomi behöver vi
ha en standardiserad procedur, prospektiv
dokumentation, tydliga definitioner – och
specialiserade högvolymcenter.
Prof Ignjatovic sa bl.a. att det behövs preoperativ rekonstruktion av den vaskulära
anatomin.
– Det möjliggör i sin tur kirurgi som
skräddarsys för patienten, summerade han.
Studie på aspirin mot kolorektalcancer
Incidensen för rektal cancer och cancer i
kolon ökar i Sverige, sa Prof Anna Martling
(Karolinska).
Aspirin är en av de vanligaste förekommande läkemedlen på världsmarknaden, och
dess effekt är väl bevisad när det gäller smärtlindring. Prof Martling visade också data att
aspirin minskar risken för att utveckla polyper – och för att utveckla kolorektalcancer.
– Dessutom har man visat att aspirin även
reducerar risken för återfall i kolorektalcancer, fortsatte hon.
Framför allt förefaller det som att läkemedlet reducera mortalitet i kolorektalcancer
om tumören har en mutation i signalvägen
för PI3K (phosphoinositide 3-kinase). Prof

Anna Martling

Martling beskrev en möjlig mekanism för
detta.
– Acetylsalicylsyra (som är den verksamma beståndsdelen i aspirin) förhindrar
uttryck av COX-2. COX-2 är förhöjt i
kolorektalcancertumörer, och PI3K mutationen driver detta överuttryck. 20 - 30 % av
kolorektalcancrar har denna mutation, och
mutation i PIK3CA-genen (phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic
subunit alpha)
.
Det finns flera studier som indikerar att
lågdos aspirin kan reducera mortalitet i
kolorektalcancer för tumörer med mutation
i PI3K-signalvägen. Men fortfarande återstår
en hel del osäkerhet i frågan.
– Hypotesen som studien ALASSCA
undersöker är att patienter med diagnostiserad kolorektalcancer och somatiska mutationer i PI3K-signalvägen har en signifikant
förbättrad cancer-specifik överlevnad om
de behandlas med aspirin, berättade Prof
Martling.
Designen är en randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad studie som jämför
låg dos aspirin med placebo över 3 år.
– Primärt utfallsmått är tid till återfall.
Sekundära utfallsmått inkluderar sjukdomsfri överlevnad, övergripande överlevnad och
allvarliga händelser.
En unik forskningsdatabas för framtiden
Alla patienter kommer naturligtvis att få
strålterapi, om sådan behövs. Aspirin är en
tilläggsbehandling.
– I mars 2016 tog vi in den första patienten, och vi ligger nu helt enligt vår tidplan,
sa Prof Martling.
Sista patienten ska rekryteras i slutet av
2019. 2022 kommer studien att vara avslutad.
– Det är en nordisk studie, där 27 kliniker i Sverige, Norge och Danmark rekryterar
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forskningsdatabas i framtiden, påpekade
hon.
I sin sammanfattning konstaterade Prof
Martling att adjuvant lågdosaspirin kan
reducera kolorektalcancer-specifik mortalitet hos 30 - 50 % av patienter.
– Post-diagnostiskt bruk är troligen av
större betydelse än pre-diagnostiskt.
COX-uttryck och mutation i PIKCA har
ett predikativt värde.
– Här finns ett behov av randomiserade,
kontrollerade studier – och ALASSCA är
alltså en sådan.
Steen Buntzen

Anders Tøttrup

patienter. För närvarande tillkommer cirka
20 patienter i veckan.
Man analyserar gener på samtliga, och hittills ligger antalet med mutationen på 29 %.
– Förutom de aktuella generna, sekvenserar vi även cirka 300 andra kända cancergener. Vi kommer alltså att ha en unik

Ny anal plugg minskar obehaget
Första dagens sista föreläsare var Prof Steen
Buntzen (Tromsø). Den titel han hade fått
löd "Hur jag behandlar den inkontinenta
patienten", men den hade han ändrat till
"Hur vi behandlar den inkontinenta patienten".
– Handläggandet utförs av ett team,
underströk Prof Buntzen.
Fekal inkontinens är ett vanligt förekommande problem. Prevalensen varierar mellan
2 - 17 % av vuxna i samhället.
– I äldreboenden kan det vara upp till 50 %.
Störningen har ett stort inflytande på den
drabbades sociala liv och livskvalitet.
Prof Buntzen visade en behandlingspyramid där avancerad kirurgi var näst högst, och
stomi i toppen. Längst ner återfanns träning
av tarmen, diet, vätske- och fiberintag mm.
– Konservativ behandling av fekal inkontinens ska handläggas av specialistsjuksköterskor och fysioterapeuter – inte av kirurger,
slog han fast.
Strategin ska alltså börja i botten på pyramiden – och Prof Buntzen hade ändrat på

den traditionella trappan.
– Fiberdiet kan förbättra avföringskonsistensen, och minska episoder med upp till
50 %. Nästa steg i "min" pyramid är loperamid. Det ökar tiden för transit, reducerar
den intestinala motiliteten och ökar vilo anal
trycket.
Om loperamid inte fungerar, kan man
testa anal plugg. En studie från 2001 testade två storlekar under två veckor, men
det visade sig att endast 20 % av patienterna
tolererade pluggen.
– Men det var en gammal modell. Sedan
dess har helt nya utvecklats och en studie
från 2015 visade att den gav 62 % av deltagarna en reduktion på 50 % eller mer av
episoder under 12 veckor. 78 % var mycket,
eller synnerligen mycket, nöjda med pluggen och uppgav att den endast orsakade milt
obehag.
TAI
Ytterligare ett steg upp i pyramiden hade
Prof Buntzen placerat bäckenbottenträning
med eller utan biofeedback. Denna teknik
förbättrar kontrollen av anala sfinktern och
bäckenbotten.
– De flesta studier på biofeedback för fekal
inkontinens har varit positiva, en del rapporterar en 70 % minskning. Men en RCT
från 2003 fann att det inte var bättre än standardbehandling, och en Cochrane review
2013 fann ingen evidens för dess effektivitet
under lång tid.
Näst högst upp i sin pyramid hade Prof
Buntzen placerat TAI (trans-anal irrigation).
– Det är en sköljning av kolon och rektum,
som stimulerar motiliteten, och är en enkel
teknik. En studie från 2009 på utfall och
säkerhet med TAI på 348 patienter visade
goda resultat – främst avseende neurogen
tarmdysfunktion. TAI kan också användas
som rescue-terapi.
Om inget av dessa alternativ ger resultat – först då ska man kontakta kirurgen,
summerade Prof Buntzen, som därmed hade
kommit till toppen på sin behandlingspyramid.
Definiera patienter som lämpar sig
för transanal kirurgi
Den transanala tekniken, var rubriken på
ett föredrag av Dr Anders Tøttrup (Århus).
Han inledde med att definiera terminologin:
NOTES står för Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery, TAMIS står uttytt
för Trans Anal Minimal Invasive Surgery
och TaTME Trans Anal Total Mesorectal
Excision.
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– Totalt 81 kirurger genomgick en tvådagars TaTME-kurs, – inklusive träning på
kadaver. Sedan undersökte man vilka problem de erfor efter att ha gått kursen. Det
vanligaste var att man befann sig i fel dissektionsplan. Därför anser jag att man alltid ska
ha en lärare med sig när man gör de första
operationerna, sa Dr Tøttrup.
Det finns några frågor som man behöver
diskutera med det transanala tillvägagångssättet. Den första är om man ska välja att
börja underifrån eller ovanifrån – eller om
man ska göra det synkront.
– Vi rekommenderar att man börjar ovanifrån först, och går så långt man kan.
Den andra frågan handlar om vikten av
att selektera rätt patienter.
– Obesa patienter med smalt bäcken har
stora fördelar med transanal teknik.
Den tredje om hur man ska göra jämförelser med andra tekniker.
– Man behöver definiera vilka patienter
som lämpar sig för transanal kirurgi, ansåg
Dr Tøttrup.
För och emot lavage
Nästa debatt handlade om man ska ge laparoskopiskt lavage eller inte vid perforerad
divertikulit. Först ut var Prof Bemelman.
Han presenterade tre studier – SCANDIV,
DILALA och LOLA. Samtliga kom fram till
olika resultat och konklusioner.
– Tre systematiska reviews gjordes under
2017, en säger att laparoskopiskt lavage är
säkert och effektivt, den andra att resultatet

med tekniken är "superior" – och den tredje
att det är ineffektiv, påpekade han.
Om man väger samman data som finns,
kan man konstatera att lavage har fler tidiga
reinterventioner, att tre av fyra patienter
aldrig haft en stomi och att tekniken medför
en lägre andel med stomi after ett år.
– Resektion innebär färre tidiga reinterventioner, men mer senare kirurgi (ofta nedläggning av stomin) samt högre kostnader,
summerade Prof Bemelman.
Jämför man de tre studierna ser man att
alla visar liknande data för morbiditet och
mortalitet efter ett år.
– Det betyder att de långsiktiga konsekvenserna av resektionskirurgi (Hartmanns
operation) är så dåliga att det kompenserar
de dåliga resultaten för lavage. Alltså: Hartmanns är fortfarande en dålig operation!
Därför ansåg Prof Bemelman att man
måste selektera patienterna. De som har
Hinchey IV och/eller perforerad cancer ska
inte behandlas med laparoskopiskt lavage.
– Avslutningsvis tycker jag att lavage har
en viktig roll att fylla!
Dr Johannes Schultz (Akershus Universitetssykehus) höll inte med. Han tog bl.a.
upp de septiska komplikationer som kan
följa på lavage.
– Sekundär peritonit kan konstateras i
cirka 10 %. Abscesser hos 15 %, och dessa
patienter har fler sekundära akut-interventioner, sa han.
Dessutom finns problemet med perforerade tumörer.

– De är omöjliga att diagnostisera preoch per-operativt, och blir kvar in situ med
lavage.
Enligt Dr Schultz finns det ingen evidens
för alla med Hinchey III, och man har dålig
kontroll över sepsis med lavage.
– Och det leder till att man missar viss
cancer, summerade han.
Behovet av stomi efter IPAA ökar med
stigande ålder
När – och hur – ska man göra en stomi?
Frågan utgjorde titel på ett föredrag av Dr
Peter Matthiessen (Örebro).
När det gäller anastomos eller permanent
stomi vid rektalcancer, har det skett en förändring i Sverige.
– Andelen patienter som inte rektumamputeras har ökat. En studie har visat att tre
fjärdedelar av patienter med cancer i den
lägre tredjedelen av rektum kan erbjudas
sfinkterbevarande kirurgi, sa Dr Matthiessen.
Det är stora skillnader vid akut och elektiv
kirurgi. Han visade data för patienter opererade för koloncancer i Uppsala-Örebro åren
2008 - 2016. Av de som opererats elektivt fick
13 % stomi, för dem som opererats akut 39 %.
En kohortanalys från 2017 på loop-kolostomi för akut vänstersidig kolonobstruktion visade att avlastande kolostomi är ett
minimalt invasivt och säkert behandlingsalternativ.
– Man slog också fast att operationen
– som ”bridge” till kirurgi – kan vara ett
alternativ till akuta resektioner. Frekvensen
av mortalitet och morbiditet efter kolostomikonstruktion och en senarelagd resektion
förefaller lägre, än det som är rapporterat
efter primär resektion, fortsatte han.
Dr Matthiessen visade även data om
bäckenreservoarer och permanent ileostomi
efter restorativ proktokolektomi.

Peter Matthiessen
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– I en grupp av 185 patienter med planerad
IPAA, visade det sig att 1 av 8 i slutändan
fick permanent ileostomi. I analysen var
ålder den viktigaste prediktorn för detta.
Studiens konklusion var att behovet av permanent stomi efter IPAA ökar med stigande
ålder.
Han avslutade med att visa flera bilder
som beskrev olika sätt att konstruera en
stomi, och även olika utmaningar som stomisjuksköterskan kan ställas inför, som t.ex.
prolaps.
– Kom ihåg att stomisjuksköterskan kan
utföra underverk ibland, påminde Dr Matthiessen.
Effekten av mesh är tveksam
Dr Pia Näsvall (Luleå) undrade i sin rubrik
om vi ska ha dåligt samvete om vi inte använder profylaktiskt stoma mesh..
Ett flertal olika studier på stoma mesh har
visat olika resultat.
– Men de har använt olika metoder, och
även utvärderat resultatet på olika sätt. Så vi

Pia Näsvall
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bestämde oss för att göra en egen prospektiv,
randomiserad, multicenter, blindad studie,
där vi hade två grupper – med profylaktisk
mesh, och utan, berättade Dr Näsvall.
Hypotesen för studien var att mesh runt
kolostomin reducerar frekvensen parastomala bråck.
– Båda grupperna genomgick en CT
och klinisk undersökning efter ett år för
att undersöka förekomsten av parastomala
bråck.
Resultatet var att det inte var någon signifikant skillnad mellan dessa grupper.
– Förutom operationstiden – som var
längre i mesh-gruppen!
Studiens konklusion var även att handläggandet av parastomala bråck fortfarande
utgör en avsevärd kirurgisk utmaning, och
att det inte finns någon allmänt accepterad
metod för prevention.
– Fortsatt forskning bör fokusera på att
utveckla preventiva åtgärder, samt förbättrade metoder för reparation av parastomala
bråck.

Dr Näsvall konkluderade med att mesh
kan addera en risk för patienten.
– Effektiviteten av mesh är tveksam. Så jag
använder det inte profylaktiskt, och jag har
inget dåligt samvete för det!
Svensk och norsk studie på att vänta
med kirurgi
Organbesparande behandling vid rektalcancer (s.k. watchful waiting) har visat att i vissa
fall kan neoadjuvant behandling vara kurativ, alternativt kan det kirurgiska ingreppet
skjutas upp.
Erfarenheterna av det svenska programmet Watch and Wait, redovisades av Prof
Martling.
– Det riktar sig till ett selekterat, litet antal
patienter som uppnått komplett klinisk
remission efter neoadjuvant kemo/radioterapi, sa hon.
Dessa patienter erbjuds att "skjuta upp"
kirurgin, och följs noga under lång tid.
– Om tumören återkommer, opereras de
direkt.
Det nationella programmet är implementerat i SU Östra Göteborg, Karolinska,
Örebro, Linköping, Malmö, Umeå och Västerås. Data från Stockholm i januari 2017
visar att 49 patienter ingick i programmet.
– Det är alltså en kort uppföljningstid och
få patienter. Men de data vi har, är i linje med

Hartwig Kørner
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internationella data så inklusionen fortsätter,
berättade hon.
En svårighet är de patienter som nästan
uppnår komplett klinisk respons. Dessa bör
bedömas av ett specialistcenter, påpekade
Prof Martling.
– Men hittills har våra data visat att det
är möjligt att undvika kirurgi för en liten,
väl selekterad patientgrupp. Men ytterligare
studier är nödvändiga, summerade hon
Prof Hartwig Kørner (Stavanger) fortsatte
sedan med att berätta om studien NORWAIT som påbörjas i januari 2018. Upplägget kommer att vara likadant som i den
svenska studien
– Det är ett hett ämne just nu, så varför
gör vi även en norsk studie? Den ska vara
populationsbaserad, och därmed få en hög
validitet, att Norge har en hög grad av konsensus och lojalitet till nationella guidelines
– och vi har flera användbara register, förklarade han.
Prof Kørner konstaterade också att det är
ett ambitiöst projekt.
– Det står och faller med att onkologin
och kirurgin i Norge medverkar.
Ingen skillnad mellan laparoskopi
och öppen kirurgi
Dr Schultz talade om elektiv kirurgi för
divertikelsjukdom.
– Varför ska man operera? Därför att det
kan rädda livet på en svårt sjuk patient, och
när är omöjligt att utesluta cancer, sa han.
Han visade data från DIRECT-studien
från 2017, där man jämfört kirurgi med konservativt handläggande för återkommande
och pågående vänstersidig divertikulit. Det
var en öppen, multicenter, randomiserad
studie med 53 patienter i operationsarmen
och 56 patienter i den konservativa armen.
– Konklusionen blev att den hälsorelaterade livskvaliteten var bättre för de som

Tom Øresland
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opererades, konstaterade Dr Schultz.
Men det gällde främst patienter med
antingen frekventa återfall (mer än 2 episoder under 2 år) eller pågående tecken på
inflammation, konstaterade med CT eller
endoskopi.
– Dessutom var skillnaden för livskvalitet
liten. Frekvensen av anastomos läckage var
15 %, och 30 % i den konservativt handlagda
gruppen blev till slut opererade. Frekvensen
för stomi var 1 % i den primärt opererade
gruppen – mot 8 % i den konservativa, fortsatte han.
Dr Schultz sa även att många patienter blir
bra efter konservativ behandling.
– Patienter med abscesser har en högre
frekvens av återfall – och denna frekvens ökar
ju större abscessen är.
Det finns ingen konsensus i guidelines för
elektiv kirurgi vid komplicerad divertikulit.
Man är dock överens om att man ska exkludera – med hjälp av koloskopi – att det finns
en tumör.
Om man ska operera elektivt – hur ska
man då göra det?
– En nyligen publicerad Cochrane review
fann ingen skillnad mellan laparoskopi och
öppen kirurgi. Laparoskopi kan innebära
mindre postoperativ smärta, något bättre
livskvalitet vid tidig uppföljning och en kortare sjukhusvistelse – men även en längre
operationstid.
I sin summering sa Dr Schultz att man
ska noggrant selektera patienter för de olika
behandlingarna.
– Och använd den teknik för operation
som du känner dig mest kompetent med.
Tidig stominedläggning – tidig reoperation
Symposiets sista talare var Dr Matthiessen,
som återkom för att tala om avlastande stomi.
En systematisk review från 2017 hade jämfört
tidig med senarelagd slutning av avlastande
loop-stomi hos patienter med som genomgått distala kolorektala resektioner.
– Författarens slutsats var att tidig slutning för denna patientgrupp är genomförbar
– med jämförbara utfall som för dem med
senarelagd slutning, berättade han.
En annan randomiserad studie hade jämfört tidig med sen stängning av temporär
stomi efter rektumresektion. Slutsatsen där
var att tidig slutning är möjlig för selekterade patienter, med reducerat antal dagar på
sjukhus, tarmobstruktioner och medicinska
komplikationer – men med en högre frekvens av sårkomplikationer.
– Potentiella problem med tidig slutning

är dock flera: De handlar om sent förekommande läckage, om allvarliga händelser,
adjuvant kemoterapi, att man befinner sig
i en tidig postoperativ fas samt utmaningar
för sjukhuslogistiken.
Han påminde om att många patienter
med cancer i stadie III, och även vissa i stadie
II, får adjuvant kemoterapi. Denna brukar
ges inom 8 veckor efter den rektala resektionen, vilket innebär 6 veckor efter stomins
nedläggning.
– Om man drabbas av sent läckage, andra
allvarliga händelser eller postoperativ skörhet kommer antagligen inte den adjuvanta
kemoterapin att ges.
Dr Matthiessen konstaterade också att
tidig nedläggning ofta betyder tidig reoperation.
– Tidig nedläggning inom 8 - 14 dagar
kräver att man reserverar en operationstid
som kanske inte kommer att användas – med
den möjliga utvecklingen att snabbt hitta en
alternativ patient. Och många kolorektala
enheter opererar två dagar i veckan. Så jag
anser inte att det ska vara klinisk rutin med
tidigt nedlagd stomi, summerade han.
Återkommer nästa år
Därmed hade symposiet kommit till sin
avslutning. Efteråt fick Gastrokuriren en
pratstund med Tom Øresland, där vi frågade honom om upprinnelsen till dessa
symposier.
– Vi såg att det fanns ett behov för ett
kolorektalt möte i Norge, svarar Tom.
Han förklarar att det tidigare hade funnits
ett sådant i Trondheim, men att detta hade
lagts ner.
År 2010 började därför Ahus kolorektalsymposium anordnas, av kolorektalkirurger
på Akershus Universitetssjukhus. Tom har
hela tiden varit programansvarig.
– Vi har haft olika teman varje år, cancer,
IBD, funktion mm. I år var programmet
lite mer allmänt hållet – mot kontroversiella
frågor. Vi ville ha ett program som tilltalade
många, förklarar han.
Tom meddelar också att man arbetar för
att det ska bli även ett symposium nr 9.
– Tanken är att vi ska komma tillbaka
nästa år. Just nu funderar vi på att hur vi
ska utveckla programmet, säger han.
Något datum är inte spikat än, men det
brukar alltid ges någon gång i slutet av
januari. Så se till att det finns utrymme i
kalendern, och håll utkik i denna tidning
till hösten!
Per Lundblad
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Translationell forskning ökar
kunskapen om IBD hos barn

Avhandlingens övergripande syfte
Det övergripande syftet var 1) att studera
24

PUCAI at 10th ADA

PUCAI at control colonoscopy

N=13

N=12

N=12

Remission <10 p

0

6

8

Mild 10-34 p

1

4

2

Moderate 35-64 p

10

2

2

Severe ≥65- 85

2

0

0

Tabell 1. Sjukdomsaktivitet med PUCAI vid insjuknandet, vid den 10:e GMA behandlingen och vid
kontrollskopi.

CD14+CCR4
10000

1000

1000

CD16+CXCR1

MFI

100

100

10

10

CD3+CXCR4

100000

10000

1000

10000

MFI

CD14+CCR9
10000

MFI

E

tiologin är inte tydligt klarlagd, men
tros vara multifaktoriell där miljö,
arv, individens mikrobiella fenotyp
samt immunfenotyp tycks samverka till
sjukdomsutvecklingen. Behandlingen av
pediatrisk CD och UC är delvis samma men
har också vissa skillnader i remissions-behandling där UC fortfarande behandlas med
höga doser kortison och 5-ASA, och CD med
Exklusiv Enteral Nutrition (EEN), d.v.s. flytande kostbehandling under 6-8 veckor.
Framför oss har vi stora utmaningar som
på sikt måste lösas: i nuläget använder vi oss
inte av så kallad ”personalized medicine” då
vi saknar kunskap om vilken behandling som
bäst passar den individuella patienten. Vi vet
inte säkert varför EEN fungerar hos barn
med CD, patienterna får fortfarande höga
doser kortison och vi har bekymmer med att
diagnostisera ca 10% av patienterna.
I vår ambition att bättre förstå patofysiologin vid IBD och hur etablerade behandlingar fungerar har vi i denna translationella
avhandling sammansmält klinisk med
immunologisk grundforskning. Avhandlingen är byggd på studier där vi samlat ett
stort antal blodprov och tarmbiopsier på
barn och ungdomar med CD respektive UC
och kontrollgrupper av barn och ungdomar
utan tarminflammation. Vi har bl.a. undersökt cytokinuttrycket, då dessa små signalproteiner spelar en aktiv och avgörande roll
i inflammationsprocessen i IBD. Uttrycket
av olika cytokiner i blod och tarmslemhinna
hos barn med IBD är ett tämligen outforskat
område och endast ett fåtal tidigare studier i
detta ämne finns tillgängliga.

PUCAI at diagnosis

MFI

Pediatrisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) inkluderar huvudsakligen
Crohn’s sjukdom (CD), ulcerös kolit
(UC) vilka uppvisar gemensamma
symtom som buksmärtor, blodiga
avföringar, trötthet och dålig tillväxt.
Incidensen och prevalensen ökar
globalt, och 10-20 procent av alla patienter med IBD diagnostiseras under
barn- och ungdomsåren.

HC
CD
UC

1000

100

Figur 2: Chemokin-receptor uttrycket av CCR9, CCR4, CXCR1 och CXCR4 på fyra olika leukocyter hos
barn med UC, CD och friska kontroller.

den kliniska effekten av Infliximab hos barn
med underhållsbehandling, och av Granulocyt Monocyt Aferes (GMA) och Exklusiv
Enteral Nutrition hos barn och ungdomar
som nyinsjuknat i IBD och 2) att undersöka
den immunologiska profilen i blod vid nyinsjuknandet och 3) att undersöka den immunologiska profilen i slemhinnebiopsier vid
nyinsjuknandet och efter behandling.
Delarbetenas syfte
• Att studera dalvärden av Infliximab
(IFX) och antikroppar mot IFX, och att
identifiera korrelation med inflammationsparametrar och kliniskt svar hos 45
barn på underhållsbehandling med IFX.
• Att studera den kliniska effekten av
GMA och mesalazine som remissions-behandling hos barn nyinsjuknade i IBD kolit.
• Att studera den kliniska effekten av
EEN hos barn nyinsjuknade i CD.
• Att studera cytokinprofilen i tarmmuskosa hos barn vid IBD insjuknandet och efter remissions-behandling
med GMA och EEN.

•

Att undersöka chemokin-receptor
uttrycket på cirkulerande leukocyter hos
barn med UC, CD och friska kontroller
för att finna en prognostisk markör i
blod i syfte att skilja UC från CD.

Delarbete 1
Infliximab är ett biologiskt läkemedel
uppbyggt av chimeriska monoklonala
IgG-antikroppar mot den proinflammatoriska cytokinen TNF-α. Eftersom IFX är en
biologiskt aktiv substans kan den vara svår
att styra och patienterna kan av olika anledning förlora responsen till läkemedlet. IFX
är en exklusiv och kostsam behandling som
används som remissions- och underhållsbehandling mot svår UC och CD.
Vi undersökte associationen mellan dalvärden av IFX, antikroppar mot IFX (ATI)
och CRP, ESR, albumin och F-calprotectin
hos 45 barn och ungdomar i Stockholm och
Västerås med underhållsbehandling av IFX.
Dalvärden och ATI analyserades med in
s.k. in-house ELISA. Varje patient lämnade
mellan 1 - 4 s-IFX och totalt 93 dalvärden
insamlades. Inflammationsparametrar och
gastrokuriren 1 · 2018
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klinisk scoring med Pediatric UC Activity
Scoring (PUCAI) eller Pediatric CD Activity
Scoring (PCDAI) togs vid varje provtillfälle.
Vi fann att medelvärdet av s-IFX var 5.2
µg/ml (range 0.2-21), med signifikant högre
s-IFX under remission (7.2 µg/ml) jämfört
med patienter som var i aktiv sjukdom (4.5
µg/ml) med negativ korrelation till ESR och
klinisk scoring, och en positiv korrelation
med albumin. Medeldosen var 6.4 mg/kg.
Utvecklingen av ATI var starkt korrelerad till
icke påvisbara nivåer av IFX, och i 12 prover
från åtta patienter återfanns ATI vilka alla
var i aktiv sjukdom.
Patienterna var i klinisk remission (PCDAI
<10 eller PUCAI <10) vid 44 av 93 provtillfällen (47%), och om en striktare definition av

remission tillämpades med en kombination
av PUCAI eller PCDAI <10, ESR <10 och
CRP<5 var patienterna i remission endast i
26 av 93 provtillfällen (28%).
Delarbete 2 och 5
Granulocyt/Monocyt Aferes är en behandlingsmetod för selektivt borttagande av
innata (medfödda) immunceller vilka producerar stora mängder cytokiner, b.la. TNF-α,
IL-1, IL-6 och IL-8 som driver inflammationsprocessen. GMA kan användas som
behandling mot pediatrisk UC och CD, och
i så fall nästan undantagsvis som det sista
behandlingsalternativet. I denna pilotstudie
vände vi behandlingspyramiden upp och ner
och använde GMA tillsammans med en låg

1a

1b

Figur 1 a-b. TNF-α (1a) och IL-10 (1b) m-RNA-uttryck i slemhinna hos 7 barn vid diagnos och vid kontrollskopi efter GMA and mesalazine induktion. P = prednisolon behandlad, CD= Crohns disease. Värdena presenterade som cytokine/ABLratio.
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till medelhög dos mesalazin (Asacol®) som
första behandling, s.k. induktionsbehandling, till barn nyinsjuknade i IBD-kolit.
Tidigare studier har visat att GMA är effektivast för steroid-naiva patienter och tidigt i
sjukdomsförloppet.
Tolv barn ≥12 år (10 med UC och två med
CD-kolit) med extensiv utbredning eller
pankolit, behandlades med två GMA-behandlingar i veckan under fem veckor
tillsammans med en låg till medelhög dos
mesalazin, vilken patienten därefter fortsatte
med som underhållsbehandling (Asacol,
39-65 mg/kg/dag). Tre månader efter den
sista GMA-behandlingen kontroll-koloskoperades patienterna, vilket uppskattningsvis är tiden för ett ”steady-state” av de vita
blodkropparnas migration mellan blod
och tarmtarmslemhinna. Blodvärde, ESR,
CRP, albumin, F-calprotectin, endoskopisk
Mayo-score, Parisklassifikation, PUCAI och
Geboes histologiska scoring kontrollerades
och jämfördes vid insjuknandet och vid kontroll-skopin.
Ingen av de tolv patienterna hade en försämring av symtomen under GMA behandlingen som var väl tolererad utan allvarliga
komplikationer. Under tiden mellan den
sista GMA behandlingen och kontrollskopin, fick tre patienter skov (efter 4, 15 och 62
dagar) och behandlades med prednisolon (1.5
mg/kg, 0,5 mg/kg och 0,3 mg/kg) under 4-6
veckor, och en av dessa patienter hade även
en pankreatit. Endoskopisk Mayoscore hade
vid kontrollskopin minskat signifikant hos
9/12 barn, varav två av tre som inte uppnått
endoskopisk signifikant förbättring hade
aktiv sjukdom och erhöll kortisonbehandling. Åtta av tolv barn uppvisade klinisk
remission (Tabell 1)
Vi undersökte också uttrycket av cytokiner i tarmslemhinnan före och efter behandling hos sju av de GMA- och mesalazin
behandlade barnen (fem med UC och två
med CD-kolit). Fjorton cytokiner (CSF2, IFN-γ, TNF-α, IL-1β, IL-4, IL-5, IL-6,
IL-10, IL-12β, IL-13, IL-22, IL-23α, IL-36γ
och TGF-β1) kända för att vara involverade
i kroniska tarminflammationer undersöktes
med real-time PCR vid insjuknandet och tre
månader efter avslutad GMA-behandling. Vi
undersökte även 14 cytokiner i tarmslemhinnan hos sex barn utan tarminflammation.
Vi fann signifikanta nedgångar i CSF-2,
TNF-α, IL-1β, IL-23α, IL-36γ, TGF-β1 och
IL-10 samt icke-signifikanta nedgångar i
IL-4, IL-5 och IL-6 efter behandling (Figur
1 a-b). Signifikanta högre nivåer av IL-12β
och IL-23α samt icke-signifikanta högre
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nivåer av IL-22 och IL-36γ återfanns hos
IBD-patienterna vid insjuknandet jämfört
med kontrollerna. IBD-patienterna hade
dessutom signifikanta nedgångar i SR, F-calprotectin, PUCAI och endoskopisk Mayo
och en signifikant uppgång i albumin mellan
insjuknandet och kontrollskopin.
Vår slutsats är att det goda kliniska svaret
hos patienterna speglar det minskade
uttrycket av cytokiner i tarmslemhinnan
hos barnen som erhöll induktionsbehandling med GMA och mesalazin.
Delarbete 3
Delarbete 3 är en pilotstudie i syfte att finna
en prognostisk markör i blod för att skilja
CD från UC vid sjukdomsdebut. I nuläget
finns ingen pålitlig markör i blod som skiljer
de olika typerna av IBD vilket kan ställa till
problem eftersom behandlingarna för pediatrisk UC och CD är olika. Vi undersökte 20
chemokin-receptorer uttryckt på fyra olika

Illustration av Rebecka Lagercrantz
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vita blodkroppar i blod från 16 barn med UC,
12 barn med CD och 17 friska barn. Genom
att profilera chemokin-receptoruttrycket på
cirkulerande T-lymfocyter (CD3+), B-lymfocyter (CD19+), monocyter (CD14+) och
granulocyter (CD16+), kunde en diagnostisk
algoritm baserad på uttrycksmönstret av chemokin-receptorerna CCR9, CCR4, CXCR1
och CXCR4 skilja UC från CD i 92.3 % av
de undersökta fallen (figur 2).
Delarbete 4
Delarbete 4 är en prospektiv kohortstudie
som undersöker den kliniska effekten av
EEN och hur EEN påverkar cytokinuttrycket
i tarmslemhinnan. EEN består av näringsdrycker (formulas bestående av aminosyror
[elemental], aminosyror och oligopeptider
[semi-elemental] eller hela proteiner [polymerisk]) och är första linjens behandling
till alla barn- och ungdomar nyinsjuknade
i CD, med en remissions-grad på ca 80%.

Många barn som insjuknat i CD och lider
av näringsbrist och dålig tillväxt gagnas av
denna behandling med högt energiinnehåll
som medför inga eller ringa biverkningar.
Den immunologiska effekt som EEN utövar
och som ger slemhinneläkning är ännu inte
klarlagd.
Tolv barn diagnostiserade med CD
enligt ECCO/ESPGHAN guidelines och
genomgick behandling med EEN (Fortimel
Energy®, en s.k. polymerisk formula) under
sex veckor (förutom en som avbröt efter
fyra veckor men i övrigt genomgick studien
enligt protokollet) med tre dagars upptrappning och tre dagars nedtrappning. Ingen av
patienterna behövde sond. För studiens räkning togs vid den diagnostiska gastro-koloskopin biopsier och blodprover för analys
av immunologiska uttryck, Parisklassifikation och scoring med SES-CD av slemhinneläkning. Inflammationsprover i blod och
avföring, klinisk scoring med PCDAI samt
vikt och längd insamlades också för studiens
räkning. Snart efter avslutad EEN-behandling genomgick patienterna en kontrollskopi
med prover och scoring enligt ovan.
Patienterna svarade mycket bra på behandlingen med signifikanta nedgångar i ESR,
CRP, F-calprotectin, SES-CD och PCDAI,
liksom signifikanta höjningar i Hb, albumin,
vikt och längd.
Två patienter om-diagnostiserades vid den
histologiska inflammationsgraderingen som
utfördes efter studiens slut, och erhöll då
diagnosen UC. Båda dessa svarade kliniskt
bra på EEN med nedgångar i klinisk scoring
och SR och en av patienterna hade dessutom
kraftiga nedgångar även i f-calprotectin och
SES-CD.
Den immunologiska tarmprofilen undersöktes hos sex av barnen med CD. Fjorton
cytokiner (CSF-2, IFN-γ, TNF-α, IL-1β,
IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12β, IL-13, IL-22,
IL-23α, IL-36γ och TGF-β1) kända för att
delta i kroniska tarminflammationer, analyserades med real-time PCR vid insjuknandet
och efter avslutad EEN-behandling. Vi fann
enskilda nedgångar såväl som uppgångar i
cytokinuttryck i slemhinnan hos IBD-barnen, men inget enhetligt mönster av signifikanta upp eller nedgångar på gruppnivå. När
vi jämförde cytokinuttryck mellan barn med
IBD och sex kontroller utan tarminflammation (samma kontroller som i studie V) fann
vi signifikant högre uttryck av IL-12β och
IL-23α hos barnen med IBD.
Konklusion
Denna avhandling belyser kliniskt utfall och
gastrokuriren 1 · 2018
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immunologisk effekt av olika kortisonfria
behandlingar hos barn med IBD. En aktiv
hållning är mycket betydelsefull i vården av
barn med IBD för att erhålla och underhålla
remission. Våra resultat understryker vikten
av att rutinmässigt följa dalvärden av IFX
under behandlingen, då endast patienterna i
28% av besöken var i djup remission. Vi har,
liksom tidigare studier, visat att EEN är en
effektiv behandling för att driva in patienterna i remission, och drar slutsatsen att ett
stort engagemang från läkare och dietister är
en framgångsfaktor när det gäller adherence
till behandlingen med sex veckor av flytande
kost. Förändringar av cytokinuttrycket i
tarmslemhinna ses efter EEN behandling
hos barn med CD, och vissa cytokiner tycks
uppreglerade vid insjuknandet hos barn med
CD jämfört med barn utan tarminflammation.
Pilotstudien med kombinationen av GMA
och mesalazin som induktionsbehandling av
barn med ny IBD-kolit fungerade bra utan
allvarliga komplikationer där nio av tolv
patienter erhöll god slemhinneläkning och
åtta av tolv klinisk remission. Efter behandlingen sågs nedregleringar av 10 av 14 cytokiner vilket vi spekulerar kan ha bidragit till
den goda kliniska effekten.
Slutligen har vi genom att undersöka chemokin-receptor uttrycket i blod funnit en
möjlig prognostisk markör för att skilja UC
från CD.
Sammanfattning
• Medelvärdet av s-Infliximab hos barn
med underhållsbehandling mot svår
IBD var betydligt högre hos barn i
remission än hos barn i aktiv sjukdom.
• Granulocyt monocyt aferes och mesalazin var en väl tolererad behandling, där
nio av tolv barn nyinsjuknade i IBD
kolit erhöll signifikant slemhinneläkning.
• Genom att undersöka chemokinreceptor-uttrycket i blod, har vi funnit en
möjlig prognostisk markör för att skilja
ulcerös kolit från Crohn’s sjukdom.
Helena J. Rolandsdotter
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Detta bör ske av endoskopist som är väl förtrogen med tekniken. I avsaknad av
dysplasi i omgivande slät slemhinna kan uppföljning med ny koloskopi ske efter 3-6
månader. Om endoskopisk resektion ej är möjlig eller om det finns dysplasi i
omgivande slät slemhinna rekommenderas kolektomi pga risken för synkron
SAMMANFATTNING AV SGFs NATIONELLA RIKTLINJE ERIK HERTERVIG
respektive metakron cancer.


Adenom i slemhinna som inte varit inflammerad kan excideras och följas upp enligt
riktlinjen för sporadiska polyper.



En övre åldersgräns för avbrytande koloskopisk övervakning bör relateras till
operabilitet och ej till ålder.

Koloskopisk övervakning av IBD
Även om IBD-associerad kolorektal
cancer bara utgör knappt 1 % av all
kolorektal cancer är det en kliniskt
signifikant komplikation hos patienter med extensiv ulcerös kolit eller
Crohn-kolit.

M

edelåldern för insjuknande i kolorektal cancer vid IBD är lägre
jämfört med den vid sporadisk
KRC, tumörerna är oftare högersidiga och
har lägre differentieringsgrad. Det finns nu
evidens om än av låg grad för att koloskopisk övervakning av IBD-patienter de facto
förlänger överlevnaden.
Den tekniska utvecklingen inom endoskopin med allt högre upplösning tillsammans
med infärgning av kolonslemhinnan har
inneburit ett paradigmskifte inom den
koloskopiska övervakningen. Dysplasi har
gått från att vara ett fynd i slumpvist tagna
biopsier till att nu huvudsakligen påvisas i
riktade biopsier mot synliga lesioner i slemhinnan. Dessa dysplastiska lesioner i sin
tur bör bedömas avseende möjligheten för
endoskopisk excision och klassificeras enligt
PARIS-klassfikationen.
Begreppet DALM (dysplasia associated
lesion or mass) är i denna kontext missvisande och bör utgå. En nyhet i riktlinjerna
är att patologens roll är utökad och inte
bara omfattar dysplasidiagnostik utan även
bedömning av inflammationen.
Den maximala utbredningen av den
mikroskopiska inflammationen avgör om
patienten bör ingå i övervakningsprogrammet och graden av mikroskopisk inflammation är en faktor som påverkar intervallet
mellan kontrollerna. Nedan presenteras en
sammanfattning av de nya riktlinjerna. Hela
dokumentet finns att läsa på SGFs hemsida.
Sammanfattning
• Screeningkoloskopi skall göras hos
alla patienter med kolit efter 8-10 års
sjukdomsduration för att fastställa
utbredning vilket ligger till grund för
riskstratifiering. Denna bör utföras med
kromoendoskopi tillsammans med högupplösande (HD) endoskopi och med
riktad biopsitagning. I avsaknad av
HD- endoskopi görs kromoendoskopi
med den standardupplösning som finns
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Indexkoloskopi vid 8-10 års sjukdomduration
Värdera utbredning - Kromoendoskopi i första hand
(Vid PSC- starta direkt)

Låg risk
Inga riskfaktorer

Intermediär risk
Extensiv mild endoskopisk/
histologisk inflammation
Inflammatoriska polyper

PSC

KRC hereditet >50 år

5 år

Hög risk
Extensiv måttlig/svår endoskopisk/histologisk inflamm.

KRC hereditet < 50 år

2-3 år

1 år

Koloskopi-intervall

Figur 1.

Figur 1
tillgänglig och kompletteras med biopsitagning från alla tarmsegment för att
bedöma förekomsten av aktiv histologisk inflammation.
• Patienter med ulcerös kolit (UC) som
bedömts som extensiv (proximalt om
vänster flexur) och patienter med
Crohn-kolit omfattande mer än 1/3
bör bli föremål för koloskopisk övervakning.
• Den maximalt påvisade histologiska
utbredningen utgör grunden för riskbedömning.
• Vid övervakningskoloskopier är kromoendoskopi med indigokarmin
eller metylenblått och HD-endoskopi
samt riktad biopsitagning överlägsen
slumpvis biopsitagning för att upptäcka dysplasier och är därför rekommenderad förstahandsmetod. Med
HD- endoskopi är mer än 90 % av alla
dysplasier synliga för ögat. I avsaknad
av HD- endoskopi används tillgänglig
standardupplösning.
• Slumpvis biopsitagning kan vara ett
komplement hos patienter med primär
skleroserande cholangit, vid slangformad kolon eller vid tidigare fynd av
dysplasi.
• Kromoendoskopi med bra kvalitet går
bara att göra om patienten är väl laxerad
samt är i endoskopisk remission eller

3

•
•

företer minimal inflammation. Slumpvis biopsitagning kan vara ett alternativ
vid bristande laxering eller aktiv inflammation där kromo- endoskopi inte
bedöms vara lämplig och risk finns för
försening av handläggning.
Dysplasidiagnostik kan försvåras av
inflammatorisk aktivitet.
Vid slumpvis biopsitagning bör man ta
minst 20 biopsier från tio lokalisationer.

Patienterna indelas i tre riskkategorier.
1. Hög risk: koloskopi årligen. Till denna
kategori hör patienter med PSC, måttlig till svår makroskopisk/histologisk
inflammation eller förstagradssläkting
med kolorektal cancer (KRC) diagnosticerad före 50 års ålder. Patienter med
PSC bör starta med koloskopisk övervakning vid diagnos.
2. Intermediär risk: koloskopi-intervall 2-3
år. Till denna riskkategori hör patienter med inflammatoriska polyper, mild
makroskopisk/histologisk inflammation
eller förstagradssläkting med KRC diagnosticerad efter 50 års ålder.
3. Låg risk: koloskopi vart femte år. Dessa
patienter saknar ovan nämnda riskfaktorer, dvs PSC, KRC-hereditet, inflammatoriska polyper och makroskopisk/
histologisk inflammation (se figur 1)
gastrokuriren 1 · 2018
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Patienter med distal kolit bör endoskopiskt värderas vid kliniska tecken på förändring av sjukdomen
• Patienter med multipla inflammatoriska
polyper utgör ett särskilt problem ur
övervakningssynpunkt. Profylaktisk
kolektomi kan övervägas som alternativ
till övervakning med riktade och slumpmässiga biopsier.
• Fynd av låggradig eller höggradig
dysplasi bör konfirmeras av ytterligare en patolog eller med annan mer
objektiv metod (immunhistokemiska
färgningar). Fynd av låggradig eller
höggradig dysplasi i slumpmässigt
tagen biopsi vid standard white light
endoskopi (WLE) bör föranleda förnyad undersökning med kromoendoskopi.
• En makroskopiskt synlig lesion med
dysplasi skall om möjligt excideras radikalt med endoskopisk mukosaresektion
(EMR) eller endoskopisk submukosal
dissektion (ESD). Detta bör ske av
endoskopist som är väl förtrogen med
tekniken. I avsaknad av dysplasi i omgivande slät slemhinna kan uppföljning
med ny koloskopi ske efter 3-6 månader.
Om endoskopisk resektion ej är möjlig
eller om det finns dysplasi i omgivande
slät slemhinna rekommenderas kolektomi pga risken för synkron respektive
metakron cancer.
• Adenom i slemhinna som inte varit
inflammerad kan excideras och följas
upp enligt riktlinjen för sporadiska
polyper.
• En övre åldersgräns för avbrytande av
koloskopisk övervakning bör relateras
till operabilitet och ej till ålder.

Erik Hertervig
Skånes universitetssjukhus
(sammankallande)
Ragnar Befrits
Hötorgets endoskopimottagning,
Stockholm
Anders Ekbom
Karolinska Universitetssjukhuset,
Stockholm
Maria Elmberg
Ersta sjukhus, Stockholm
Per Karlén
Danderyds sjukhus, Stockholm
gastrokuriren 1 · 2018

Pontus Karling
Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Andreas Pischel
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Robert Löfberg
Stockholm Gastrocenter

Åke Öst
Medilab, Stockholm

Pär Myrelid
Universitetssjukhuset,
Linköping

Bakgrundsdokumentation och referenser
finns i vårdprogrammet på SGF:s hemsida:
svenskgastroenterologi.se/riktlinjer/
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UTSKOTTET FÖR LUMINAL GASTROENTEROLOGI SVEN ALMER

SGFs nya utskott breddar och
förtydligar framtida utveckling
Sedan drygt ett år har arbetsformerna inom Svensk Gastroenterologisk
Förening (SGF) och dess styrelse utvecklats. Olika arbetsuppgifter har
breddats och förtydligats i samband
med att en ny och tydligare struktur
har etablerats genom bildandet av
flera nya arbetsutskott.

hedersföreläsare, moderatorer, m fl, bistå i
utbildning avseende ST, fortbildning för
specialister, Gastroskolan och andra nationella och lokala utbildningar, kontakt med
föreningar för forskning: t.ex. SOIBD,
ECCO, SMOG, samt, informationsansvar
mot patienter och allmänhet.

I

dagsläget finns det fyra utskott för
respektive endoskopi, lever-gallvägspankreassjukdomar, för luminal gastroenterologi samt för utbildningsfrågor. Viktiga arbetsuppgifter för utskotten innefattar
framtagande av nationella riktlinjer, att
bevaka och stimulera kunskapsutvecklingen
inom gastroenterologi-hepatologi-endoskopi
i vid bemärkelse, att stimulera utbyte och
kontakter mellan olika sjukhus och personalgrupper i Sverige, bevaka utbildningsbehov samt aktivt bidra till utformningen av
Gastrodagarna.
I varje utskott ingår representanter för
SYG och i tre av utskotten representanter
från antingen FSGS eller SEGP. Utbildningsutskottet har därtill representanter för
läkarutbildningen liksom för den europeiska
sammanslutningen för medicinska specialiteter, UEMS.
I detta nummer av Gastrokuriren presenteras uppdrag och medlemmar i utskottet för
luminal gastroenterologi och i kommande
nummer kommer presentationer av de
övriga utskotten att följa.
Utskottet för luminal gastroenterologi
Utskottet ansvarar för bevakning av
utvecklingen inom bred gastroenterologi,
inkluderande medicinska, kirurgiska och
omvårdnadsaspekter. Medlemmarna representerar olika verksamhetsområden och
kompetenser som vid behov kan kompletteras med deltagande av andra personer för
särskilda uppgifter och utredningsuppdrag.
Vi har under det gångna året inventerat
och påbörjat ett förnyelsearbete vad gäller
de nationella riktlinjerna, diskuterat samverkansformer med andra professions- och
patientföreningar, samt försökt identifiera
möjliga synergivinster mellan olika aktörer.
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Vi strävar efter att nå en bred samverkan
kring ”våra sjukdomar” och aktivt inkludera
kirurgiska liksom omvårdnadsaspekter. En
annan målsättning är att inom ramen för
SGF:s hemsida kunna erbjuda tillgång till
pålitlig patientinformation genom hänvisning till sådan från olika sjukhus, och i de
fall behov finns själva kunna utforma denna.
Vi siktar framöver mot ett ökat utbyte
med representanter för barngastroenterologin, där mycken gemensam kunskap kring
t.ex celiaki, nutrition, IBD och så kallade
överföringsmottagningar kan utvecklas.
Uppdraget kan sammanfattas i uppgifterna
initiering och uppdatering av Nationella
riktlinjer inom ansvarsområdet, behandling
av remisser utifrån med utlåtande bl.a. till
SGF:s styrelse, stöd kring Gastrodagarna
avseende vetenskapligt program, förslag på

Medlemmar
• Sven Almer, Stockholm
• Ann-Sofi Backman, Stockholm
• Marie Elmberg, Ersta
• Disa Kalman, Linköping
• Pontus Karling, Umeå
• Klas Sjöberg, Malmö
• Ann Tornberg, (FSGS-repr.), Lund
• Daniel Bergemalm, (SYG-repr.), Örebro
För fullständiga kontaktuppgifter, se
utskottssidan på SGF:s webbsida http://
svenskgastroenterologi.se/utskottet/luminal-gastroenterologi/
				
Nationella riktlinjer
Utskottet har ansvar för att initiera riktlinjearbete och utse lämpliga personer till att
författa riktlinjer inom följande sjukdomsområden:
1. Sjukdomar i övre gastrointestinalkanalen
2. Funktionell tarmsjukdom
3. Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
4. Malabsorption/nutrition
Vid årets Gastrodagar i Falun kommer tre
nya riktlinjer/vårdprogram att presenteras,
för a) funktionell tarmsjukdom, b) perianal
Crohns sjukdom, samt, c) atrofisk gastrit,
intestinal metaplasi, dysplasi i ventrikeln.
Till sist…
Vi tar gärna emot synpunkter och förslag
inom utskottets område och välkomnar
inspel vad gäller aspekter på sådant som
vi själva kanske inte tänkt på eller ens anat
skulle kunna vara möjligt!
Sven Almer
Ordförande, utskottet
för luminal gastroenterologi
gastrokuriren 1 · 2018

IBD NORDIC CONFERENCE PER LUNDBLAD

gastrokuriren 1 · 2018

33

NY GENERALSEKRETERARE PER LUNDBLAD

Ny svensk generalsekreterare i UEG
Den europeiska organisationen United European Gastroenterology (UEG)
har fått en ny generalsekreterare –
Professor Magnus Simrén, som till
vardags arbetar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Han
går därmed direkt från posten som
ordförande i UEGs vetenskapliga
kommitté, där Magnus under fyra år
var ansvarig för det vetenskapliga
programmet under UEG Week.

D

et är en gedigen karriär som
Magnus har gjort. Han började
på Mag-Tarmmottagningen på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset som ung
gastroenterolog år 1998. Där har han arbetat
fram till idag, med undantag för sin post-doc
i Leuven under 6 månader – samt ett sabbatsår på University of North Carolina, USA.
Magnus är fortfarande adjungerad professor
på det amerikanska universitet.
År 2006 blev Magnus – som en av de
första svenskarna – tilldelad UEGs utmärkelse Rising Star. Han har även ett förflutet
som vetenskaplig sekreterare i SGF åren 2005
- 2008.
Och nu är han vald till Generalsekreterare
i UEG.
EU en viktig arena
UEG är en paraplyorganisation som omfattar alla nationella gastroenterologiska specialitetsföreningar i Europa – som t.ex. ECCO
och EASL.
– Vi ska företräda deras intressen på Europanivå, förklarar Magnus.
Det innebär att UEG ska bedriva bra
undervisning, ordna stora möten, påverka
politiker och samhället i stort så att man
inser att gastroenterologin är viktig – för
professionen, och framför allt för medborgarna, förtydligar han.
– EU är en viktig arena. Vi har heltidsanställda i Bryssel som påverkar politiker och
ordnar events. Det är tufft, men det går bra
– till Digestive Health Day, som vi nyligen
ordnade i Bryssel, kom det många parlamentariker, för att ta ett exempel.
De nationella föreningarnas röst
Organisationen har flera kommittéer.
– En av dessa är Public affairs, som ska
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House of European Gastroenterology. Wickenburggasse 1, Wien

se till att gastroenterologin får den plats
på kartan som specialiteten förtjänar. Det
handlar om forskningsanslag, patientvård,
mediekontakter mm. Lobbying i Bryssel är
en viktig uppgift för dem, fortsätter Magnus.
Den vetenskapliga kommittén – som alltså
Magnus just har lämnat – är den som ska

fastställa programmet på UEG Week.
– Sedan har vi utbildningskommittén, som
står för utbildning som ligger utanför UEG
Week, inklusive webbportalen med e-learning. Där finns det mycket stora mängder
utbildningsmaterial som man kan ta del
av. Ett exempel är "How to avoid mistakes
gastrokuriren 1 · 2018
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in...", där olika experter inom det område
man väljer, ansvarar för innehållet. Det finns
att beställa där, påpekar han.
E-learningportalen har en anställd professionell webbredaktör som arbetar tillsammans med de läkare som är aktiva. Materialet
integreras sedan via sociala media för olika
grupper, som t.ex. endoskopigrupper.
– National Societies Committee är en
övergripande kommitté, där bl.a. SGF är
med. Kommittén verkar för ett ökat samarbete mellan de olika föreningarna – och
utgör de nationella föreningarnas röst i
UEGs styrelse.
Kommittéerna ska samarbeta
Nytt för i år är en kommitté för forskning
– Research Board, där den brittiske forskaren och gastroenterologen Arthur Kaser
är ordförande.
– De ska stötta forskning inom gastroenterologi, genom att hjälpa till med att söka
medel på europeisk nivå och verka för att få
upp forskningen på internationell nivå. De
ska även hjälpa till på forskarnas nivå.
Samtliga kommittéer ska samverka och
arbeta tillsammans.
– UEG Journal är en viktig del av arbetet,
men har inte en egen kommitté. Redaktören
Prof Jan Tack rapporterar på styrelsemöten,
men är inte en del av styrelsen.
Det finns dessutom ytterligare ett antal s.k.
Task Forces och arbetsgrupper: Standard and
Guidelines Task Force, Young Talent Group,
Journal Management Board, Equality and
Diversity Task Force samt E-learning Team.
Strategisk plan
UEG arbetar efter en strategisk plan, som

i nuläget sträcker sig från 2015 till 2018. I
densamma uttrycks att de ska vara en demokratisk, effektiv och expanderande organisation som ska agera som den eniga rösten för
europeisk gastroenterologi. Man ska leverera
utbildning som är "cutting edge" och träning, samt möjliggöra och sprida världsledande forskning. Man ska även arbeta för
att förbättra klinisk standard och kliniska
tjänster och för att reducera ojämlikheter i
vården i Europa.
För att nå dessa mål, skriver organisationen att de ska lyssna till, och lära av, professionella inom sjukvården, vetenskap, patienter och allmänhet – och att man ska arbeta
nära politiker och policy-makare.
UEGs huvudkontor ligger mitt i Wien,
Österrike, i ett hus som passande har fått
namnet House of European Gastroenterology
(HEG). Här finns kontor för UEGs sekretariat, samt även omfattande mötesrum med
en sammanlagd yta på nästan 400 kvadratmeter.
Hur UEG styrs
– Organisationen består av 17 ordinarie medlemsföreningar (specialistföreningar) och 47
nationella föreningar, och styrs av Council.
Arbetet här leds av Executive Committee
som består av President (nu Paul Fokkens,
Holland), Vice President (President elect,
Axel Dignass, Tyskland), Secretary General
(Magnus själv) samt Treasurer (Peter Jansen,
Holland), säger Magnus.
Övriga medlemmar i Council är ordföranden från de kommittéer som Magnus
beskrivit, och representanter från kommittéerna för kirurgi, endoskopi, hepatologi och
generell gastroenterologi samt en oberoende
(Independent counsellor).
Ordföranden för Young Talent Group
ingår också, men har ännu ingen rösträtt;
något som man planerar att ändra på.
Vi avslutar med att fråga Magnus vad han
ser som de väsentligaste utmaningarna i det
kommande arbetet som Generalsekreterare.
– Det är viktigt att utveckla arbetet med
specialitetsföreningarna och de nationella
föreningarna, så att vi kan sträva mot samma
mål. Vi kan också bli bättre på att nå ut med
vad vi i UEG kan hjälpa till med, avslutar
Magnus.
Gastrokuriren avslutar i sin tur med att
önska Magnus Simrén all framgång med
detta viktiga arbete.

Per Lundblad
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35

ENDOSKOPI FRÅGAN

Endoskopifrågan
Gravt kärlsjuk 67 årig man som är
tarmresecerad på grund av tarmischemi för många år sedan.

H

ar en känd occluderad stent i SMA
och knickad stent i truncus coeliacus, dock kollateralflöde via IMA.
Nu i två veckor haft påtagliga buksmärtor,
med kräkningar och försämrad tarmpassage.
CT visar inget passagehinder. Har dock ihållande smärtor som kräver stora mängder opioider. EGD visar följande enligt bilderna till
höger.

Antrum prepyloralt

Ventrikelns corpus minorsida

Vad är din diagnos?
(Svaret finns på sidan 60 i tidningen.)

Ventrikelns corpus majorsida
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CHECKLISTA EVA NORDIN

Checklista för säker och
personcentrerad endoskopi
På Endoskopienheten på Karolinska
universitetssjukhuset i Huddinge har
sjuksköterskan Hanna Dubois och läkaren Peter Thelin Schmidt utvecklat
en Checklista som lägger grunden för
ett standardiserat arbetssätt och en
patientsäker och personcentrerad endoskopi.

S

jukvården präglas i dag av ett högt produktionstempo och många stressfyllda
moment. Samtidigt förväntas det att
endoskopipersonal ska erbjuda en vård som
är säker, personcentrerad och av hög kvalitet.
På endoskopienheterna på Karolinska
universitetssjukhuset i Huddinge och Solna
genomförs cirka 9 000 till 10 000 högspecialiserade undersökningar varje år; det är
stora patientflöden som ställer höga krav på
samordning och en välfungerande kommunikation mellan kollegor och i mötet med
patienter.
– Innan vi implementerade checklistan
upplevde jag att vi gjorde mycket dubbelarbete. Vi hade inte heller välfungerade rutiner för en patientsäker och personcentrerad
vård. Jag upplevde också att det fanns en
hel del frustration som handlade om att
vårdpersonalen inte var riktigt samspelt.
Man ställde exempelvis samma frågor till
patienterna, vilket ofta ledde till en försämrad patientkontakt, säger Hanna Dubois,
specialistsjuksköterska i akutsjukvård på
Endoskopienheten vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, samt instruktör
vid CAMST Simulatorcentrum.
Ökad säkerhet och medvetenhet
Vi träffas en kylig vinterdag på Endoskopienheten i Huddinge. Hanna Dubois har
just fått veta att arbetet och utvärderingen av
Checklistan har accepterats av World Journal
of Gastroenterology (se fotnot).
– Det är förstås väldigt roligt och ett erkännande för det förbättrings- och utvecklingsarbete som vi drivit sedan några år tillbaka.
Dessutom har vi nu fått finansiering från
landstingets innovationsfond i Stockholm
för att sprida checklistan genom att skapa
en webbaserad utbildning, säger Hanna
Dubois.
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I implementeringen av checklistan övade personalen tillsammans i olika rollspel, där alla fick prova
på rollen som patient

I nära samarbete med Peter Thelin Schmidt, gastroenterolog och överläkare på
Endoskopienheten i Huddinge, har de
tillsammans utvecklat Checklistan som
omfattar säkerhetsrutiner och ett fokus på
patientdelaktighet.
– Tanken med personcentrerad vård är ju
att patienten, så långt det är möjligt, ska bli
mer involverad och en likvärdig partner i
vård och behandling.
Vi går in på ett av mottagningens undersökningsrum. På väggen hänger en färgglad
plansch av Checklistan. Den består av tre
delar, två delar som används före och inför
en endoskopiundersökning, samt en del som
används efter undersökningen (se faktaruta).
– Vi inspirerades av bland annat Världshälsoorganisationens kirurgiska checklista och
hittade även exempel på säkerhetschecklistor inom endoskopi, men vi har inte funnit
någon modell där säkerhet och personcentrerad vård kombineras, säger Hanna Dubois.
Sedan Checklistan implementerades har
säkerhetsmedvetenheten hos personalen
ökat. Även arbetsklimatet och den gemensamma uppfattningen av situationen i
arbetsteamet har förbättrats.
–I dag tar läkare och sjuksköterskor ett

Peter Thelin Schmidt, gastroenterolog och
överläkare och Hanna Dubois, specialistsjuksköterska i akutsjukvård på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge

större gemensamt ansvar för helheten och
vi har också fått en mer enhetlig bild av vad
som är viktigt inför och efter endoskopi,
säger Peter Thelin Schmidt.
Gemensam ID-koll
Checklistan säkerställer också att vårdpersonalen har ett gemensamt arbetssätt, inte
bara för den fasta personalen, utan också för
skopister som arbetar på konsultbasis.
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– Kirurger är mer vana att arbeta efter
checklistor och känner igen rutinerna från
operation. Men för vissa gastroenterologer
som inte är så vana vid checklistor kan vårt
arbetssätt vara en övergående utmaning,
säger Hanna Dubois.
Andra positiva effekter är en ökad trygghetskänsla och patientdelaktighet. Checklistan innebär också att viktiga rutiner kommer
på plats som kan minska olika säkerhetsrisker.
– Inom endoskopin använder vi potenta
läkemedel som exempelvis smärtstillande
preparat som kan påverka andningen. Det
är också viktigt att vi säkerställer att patienten inte är allergisk eller står på blodförtunnande läkemedel då vissa av våra ingrepp
ökar risken för blödningar.
En gemensam identitetskontroll innebär
också att såväl endoskopisten som ansvarig
sjuksköterska kontrollerar patientens identitet, vilket minskar risken för sammanblandning av journaler och vävnadsprover.
Även mjukare värden uppmärksammas,
menar Hanna Dubois.
– Att säkerställa att vården håller en hög
kvalitet och säkerhet är en viktig del. Men
det handlar även om att skapa tydliga rutiner
för en personcentrerad vård och som kan
säkerställa en god och effektiv kommunika-

tion. Det kan vara en så enkel sak som att
alltid stå vänd mot patienten när man gör
en sammanfattning.
Det handlar även om att uppmärksamma
patientens funderingar och förväntningar
inför undersökningen och att både sjuksköterska och endoskopist får tar del av
patientens eventuella rädslor och tidigare
erfarenheter.
– Det är också viktigt att värna om patientens integritet och trygghet, eftersom våra
undersökningar kan upplevas som känsliga,
säger Hanna Dubois.
Träna på att vara patient
Intresset för Checklistan har varit stort.
Hanna Dubois och Peter Thelin Schmidt har
föreläst i olika sammanhang och genomfört
flera teamutbildningsinsatser där vårdpersonal fått träna på att använda Checklistan.
– Personal har även fått träna på att vara
i olika roller, även i patientrollen. Många
upplever att det är en nyttig erfarenhet att
skifta roller och få nya perspektiv.
Även om Checklistan inte är upphovsrättsskyddad, är det ingen god idé att plagiera
konceptet och implementera det, utan noggranna förberedelser och utbildningsinsatser,
menar Peter Thelin Schmidt.

– Vi är glada att så många är intresserade,
även andra verksamheter utanför endoskopin. Och vi ser gärna att konceptet sprids,
men vi vill att det införs seriöst och förankras
hos kollegor och chefer.
Under 2018 kommer de att arbeta med en
e-utbildning med bland annat instruktioner
för hur man kan implementera och arbeta
med checklistan. Tanken är att alla som
är intresserade ska kunna ta del av utbildningen.
Vad är det viktigaste att tänka på när man
vill införa Checklistan för en säker och personcentrerad endoskopi?
– Vårt projekt visar att det är möjligt att
förbättra och utveckla vården utifrån en idé
som man får i den vardagliga rutinsjukvården. För mig var det helt avgörande att jag
fick stöd av mina chefer och att klinikledningen prioriterade och avsatte tid för projektet. Utan det stödet hade det varit svårt,
säger Hanna Dubois.
Eva Nordin
Fotnot
Studien var publicerad i World J Gastroenterol. 2017;23(48):8605-8614

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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Checklistan ger många vinster
men innebär också utmaningar
Sjuksköterskor som arbetar med en
checklista vid endoskopiska undersökningar upplever att säkerheten,
patienternas delaktighet och teamarbetet förstärks och förtydligas. Det
visar Monita Törnqvist, specialistsjuksköterska i akutsjukvård, i en intervjustudie.

S

tudien är gjord inom ramen för en
magisteruppsats vid Sophiahemmets
högskola. Åtta sjuksköterskor som
arbetar på tre olika sjukhus i Stockholm
och som använder sig av Checklista för säker
och personcentrerad endoskopi, CSPE, har
intervjuats.
– Det har tidigare, så vitt jag har kunnat
se, inte funnits någon checklista som vid
sidan av säkerhetsaspekter också omfattar
delaktighet och personcentrerad vård. Syftet
med studien var att beskriva sjuksköterskors
upplevelser av att arbeta med checklistan,
säger Monita Törnqvist.
Efter många år inom den offentliga vården
har hon tagit klivet över i privat vård och
arbetar idag på endoskopienheten på Sabbatsbergs närsjukhus. Det har gått drygt ett
år sedan hennes intervjustudie och magisteruppsats publicerades. De viktigaste slutsatserna i studien är att en implementering av
checklistan har kunnat lägga grunden för ett
strukturerat arbetssätt som ökar patienternas
delaktighet.
– Inför den endoskopiska undersökningen
blev patienternas aktivt involverade i sjuksköterskans sammanfattning. Tidigare studier har visat att det som patienter upplever
som viktigast hos endoskopisten och assistenten, är bland annat att de har kontroll
över patientens obehag, en teknisk skicklighet och att teamet kan kommunicera på ett
effektivt sätt.
Lyhördhet och värdighet
En god omvårdnad och ett gott bemötande
handlar om att ta hänsyn till patientens värdighet och vara lyhörd för behov och önskningar. Att exempelvis låta patienten sitta
upp vid den gemensamma genomgången
inför en endoskopiundersökning, ökar delaktigheten och förutsättningarna för patiengastrokuriren 1 · 2018

ten att kunna komplettera eventuellt viktig
information.
– Samtalet uppfattas som mer jämlikt då
patienten får sitta upp. Och värdigheten för
patienten upplevdes också öka när alla professioner var involverade runt patienten och
uppmärksamma i kommunikationen inför
undersökningen.
Att använda en checklista skapar ett säkerhetstänkande, men också en trygghet och
öppenhet i vårdteamets kommunikation då
alla får komma till tals och bli hörda, menar
Monita Törnqvist.
– Arbetssättet gör också att sjuksköterskan
får kliva fram på ett tydligare sätt och axla
en större roll i undersökningsrummet. Det
är annars lätt att sjuksköterskan hamnar i
bakgrunden och kanske inte alltid blir lyssnad på.
Arbetsplatser med ett öppet klimat som
tillåter åsikter och meningsskiljaktigheter
leder i regel till ett förbättrat teamarbete
och en säkrare vård. Men utmaningen kan
vara att få med alla på tåget, menar Monita
Törnqvist.

– Jag har i den här studien fokuserat på
sjuksköterskornas upplevelse, men det hade
varit intressant att även ta del av läkares
erfarenheter av att arbeta med checklistan
då det framkommit en vis kritik som handlar
om brister i närvaro och uppmärksamhet.
Det bekräftar även tidigare studier som gjorts
och som visar att läkare brister i följsamhet
när det handlar om att tillämpa checklistan. En av slutsatserna i min studie är att de
utmaningar som finns för vårdteamet behöver lyftas fram och bemötas.

Eva Nordin
Fotnot
”Sjuksköterskors upplevelse av att arbeta
utifrån checklista vid endoskopiska undersökningar” är en kvalitativ intervjustudie av
Monita Törnqvist. Studien är gjord inom
ramen för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning på akutsjukvård vid
Sophiahemmets högskola i Stockholm.
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Välkommen till
Gastrodagarna!
I år hälsar Falun dig välkommen till Svenska
Gastrodagarna. Mötet kommer att hållas
i Lugnets sporthall vilken är belägen intill
riksskidstadion och Lugnets naturreservat.
Platsen förknippas med aktivitet och glädje, och det är något som vi hoppas att alla
deltagare ska känna under dessa dagar.

V

i erbjuder aktuella föreläsningar för läkare,
sjuksköterskor och endoskopiassistenter inom
såväl medicin som kirurgi. Nytt för i år är den
elektroniska programboken som kommer att finnas på
Appen. Den kommer att underlätta din planering och
optimera din upplevelse av mötet.
Postgraduate-kursen hålls den 15-16 maj och har tema
terapeutisk endoskopi. Här erbjuds möjlighet till fördjupad teoretisk och praktisk kunskap inom området.
På torsdag eftermiddag bjuder vi in till studiebesök på
Mag-tarmmottagningen.
Svenska Gastrodagarna utgör ett fantastiskt tillfälle
att träffa kolleger från andra delar av landet, utbyta
erfarenheter och ha trevligt. Mingelkvällen är förlagd
till utställningshallen på Lugnet och ger möjlighet till
alla att i lättsamma former ta del av industrins nyheter.
Torsdagkvällens Gastromiddag kommer att hållas i ett
godsmagasin på stationsområdet i centrala Falun.
Missa inte tillfället att inspireras av nya rön och interagera med kollegor från hela Sverige.

Varmt välkomna till Falun
önskar hela den lokala organisationskommittén
och Svensk Gastroenterologisk förening

www.gastrodagarna.svenskgastroenterologi.se
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SVERIGES YNGRE GASTROENTEROLOGER
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Bäste SYG-medlem
Året har nu börjat och i och med det
mer snö, sportlov, semmeldag och
mycket annat trevligt. I SYG har vi sett
över SYGs stadgar och kommer att
skicka förslaget till förändringar till
Er för att rösta igenom på årsmötet på
Gastrodagarna i Falun 16-18 maj.

P

å årsmötet kommer det vara val av
styrelse och är ni intresserade av att
vara med styrelsen är ni välkomna att
höra av er till mig på info@syg.se.
Glöm inte heller att söka ledighet för
Gastrodagarna, anmälan är öppen så sök!
Vi fortsätter åter med att förbättra register
för medlemskap och underlätta för medlemmar med betalning av medlemsavgift och
uppdatering av adress och andra uppgifter.
SYG har också fortsatt sitt arbete inom
SGFs utbildningsutskott och att vara delaktig med de olika uppdrag utskotten har.
Det som annars är nytt är SGFs hemsidas
utformning och vi har försökt att utforma
så att informationen ska vara mer tillgänglig.

Det är förstås ett arbete som pågår hela tiden
och har ni förslag på förbättringar är ni välkomna att höra av er till mig på info@syg.se.
På hemsidan finns en uppdaterad lista så
titta och sök ledighet för att kunna delta.
I detta nummer av Gastrokuriren har
Arvin Lashgarara från SYG skrivit om kursen
om ”funktionella mag-tarmsjukdomar och
gastrointestinala motilitetsrubbningar” som
hölls i Göteborg. Önskar er en härlig start
på året!

Ghazaleh Mohammadian
(ordförande)
ST- läkare, doktorand
Gastrocentrum, Karolinska
Universitetssjukhuset
14186 Stockholm
ghazaleh.mohammadiankermani@karolinska.se
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(vice ordförande)
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221 85 Lund
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(sekreterare)
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Axel Josefsson
(kassör)
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Blå stråket 5, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset,
413 45 Göteborg
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Man ser vad man vet - rapport
från den 35:e SADE-kursen
”We only detect what we recognize”
slog Francisco Baldaque Silva (Karolinska universitetssjukhuset) fast
under sin Barretts-föreläsning på
den 35:e årliga SADE-kursen. I år arrangerades kursen i Oslo, med temat
”Oesophagus; from diagnosis to advanced endoscopic therapy”.

S

yftet med endoskopiska kontroller
vid Barretts esofagus är ju att detektera tidiga neoplastiska lesioner i ett
skede där en kurativ behandling fortfarande
är möjlig. Och då, om möjligt, en kurativ
endoskopisk behandling. Men då gäller det
att Barretts-kontrollerna är optimerade – fast
på vilket sätt?
Som alltid bör ju den endoskopiska undersökningen vara optimerad – genom att
patienten har fått sedering och gärna spasmolytika (t ex Buscopan eller Glucagon),
mukosan är väl rengjord och framför allt
att tillräcklig tid används för att undersöka
slemhinnan. Föga förvånande har studier
visat att ju längre tid man lägger på bedömning av slemhinnan, desto bättre detektion
av lesioner.
Minst en minut per centimeter Barrett-slemhinna bör man använda för noggrann inspektion av densamma. I övrigt bör
fokus på inspektionen av slemhinnan läggas
på området som ligger mellan klockan 12 och
6 - här föreligger högre grad av neoplasi och
carcinom - samt på proximalt Barrett-segment, där ökad risk för dysplasi finns jämfört
med distalt segment. Till detta bör vi också
veta vad det är vi tittar efter; förändringar i
slemhinneytan (mukosamönster och kärlmönster) samt färgalterneringar - i syfte att
förbättra bedömningen genom att använda
NBI (Narrow Band Imaging) och ättiksyrakromoendoskopi.
Dessutom bjöds vi på ett handfast tips,
som jag själv redan hunnit använda vid den
senaste biopsitagningen i esofagus: när det
blöder som mest och den endoskopiska
sikten är klart begränsad, prova att spola
slemhinnan lätt med lite adrenalinlösning
- det gör en stor skillnad!
En annan kvalitetshöjande aspekt är att
44

känna till – och följa – de riktlinjer som finns
för kontroll av Barretts esofagus. Detta tog
Jes Sefland Vogt (Ålborg universitetssjukhus)
fasta på i sin genomgång av hur riktlinjer
för bedömning, behandling och uppföljning av Barretts följs i de skandinaviska
länderna. Som exempel nämndes att färre
än 20 procent av danska endoskopister tar
kvadrantbiopsier! Och inte fler än 28 procent
av skopisterna beskrev i PAD-remissen var i
esofagus biopsierna tagits. För att förbättra
efterlevnaden av riktlinjerna föreslås bland
annat att samma riktlinjer används i hela
Skandinavien och att Barretts-kontrollerna
samlas till specifika centra.
När väl dysplasi eller tidig cancer
detekterats i esofagus finns endoskopisk
behandling att tillgå, vilket Raf Bisschops
(Leuven, Belgien) berättade mer om i sin
state-of-the-art-föreläsning. Förstahandsvalet
vid fynd av tidigt adenocarcinom och dysplastisk Barrett är en tvåstegsprocedur där
synliga lesioner behandlas med endoskopisk
resektion (i första hand med endoskopisk
mukosaresektion (EMR)) och därefter radiofrekvensablation (RFA) av kvarvarande
Barrett-slemhinna. När det gäller skivepitelcancer är endoskopisk submukosadissektion
(ESD) den teknik som bör användas – och
här finns ingen indikation för RFA. Den
endoskopiska behandlingen ska följas upp
noggrant med kontrollgastroskopi var tredje
månad första året, var sjätte månad det andra
året och därefter årligen.
Vid lokalt mer avancerad esofaguscancer
är den kurativt syftande behandlingen neoadjuvant kemoterapi och minimalinvasiv

esofagektomi med lymfadenektomi, vilket
Magnus Nilsson (Karolinska universitetssjukhuset) gick igenom i sin föreläsning.
Det finns som bekant även benigna
esofagusstrikturer, vilket Troels Havelund
(Odense universitetssjukhus) belyste. Den
dominerande orsaken till esofagusstrikturer
är peptiska strikturer (70 procent). Talande
för just en peptisk striktur är refluxesofagit
och hiatushernia – och där biopsier inte visar
på något annat avvikande. Andra orsaker till
godartad esofagusstriktur kan vara svår candidos eller dermatologiska sjukdomar som
lichen planus eller epidermolysis bullosa.
Vad som står till buds i endoskopisk
behandling vid benigna strikturer presenterade Saana Andersson från Helsingfors.
Strikturerna indelas i enkla (korta, fokala,
raka och passerbara med skopet) och svåra
(långa, vinklade, oregelbundna, uttalat
försnävade). Vid dilatation rekommenderas
fortfarande ”regeln om tre” – med brasklappen att vid uttalat tajta och/eller långa
strikturer bör endast en till två dilatationer
göras. Det råder dock ingen konsensus om
hur mycket dilatation som är tillräckligt för
att häva patientens symptom – men som
riktlinje sägs dilatation upp till 18 mm vara
tillräckligt för normal föda. Vid en förträngning med en diameter på 13 mm eller mindre
upplevs dysfagi för fast föda. Vid refraktära
benigna strikturer har endoskopisk incisionsterapi (EIT) bättre långtidseffekt än
ballongdilatation.
Det här var bara ett litet axplock från
årets SADE-kurs. SADE är en fin möjlighet att uppdatera sig inom endoskopisk
diagnostik och behandling – fler borde ta
chansen att delta. I år var det även första
gången deltagarna erhöll kurscertifikat för 9
ECME-poäng (European Continuing Medical Education Credits).
Nästa SADE-kurs äger rum i Stockholm den 17-18 januari 2019, då med temat
”Quality and innovation in GI endoscopy”.
Hoppas att vi ses då!
Iréne Stenfors
vice ordförande i SYG
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Conference
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11 - 12 October 2018, Malmö, Sweden
Thursday October 11th
10.00
10.45
10.50
11.05
11.15
11.30
11.40
12.20
13.20
13.35
13.45
14.00
14.10

14.50
15.20
15.35
15.45
16.00
16.10
16.50-17.35
17.40-18.25
18.25
20.00

Satellite symposium 1
Opening of the meeting,
Tom Øresland, Norway
Has the disease course of IBD changed in
the biological era,
Johan Burisch, Denmark
Discussion
Diet as a trigger or therapy
Ariel Levine, Israel
Discussion
Tandem talk on environmental factors
Mauro D’Amato, Jonas Halfvarson, Sweden
Lunch
Paediatric IBD phenotype:
Differences between children and
adults, Kaija-Leena Kolho ,Finland
Discussion
IBD surgery in children
Pernilla Stenström, Sweden
Discussion
Tandem talk on perianal Crohn’s
disease
Christianne Buskens, The Netherlands
Eduard Stange, Germany
Coffe break
What are the problems with current
design of IBD trials? Peter Irving, UK
Discussion
How to improve the possibilities for
Clinical trials in the Nordic countries,
Michael Eberhardsson, Sweden
Discussion
Oral presentation of 5 selected
posters
Satellite symposium 3
Satellite symposium 4
Adjourn & Mingle
Dinner at the Hotel

Friday October 12th
08.00
08.45
09.30
09.45
09.55
10.10
10.20
10.50

12.00
13.00
13.15
13.25
13.40
13.50
14.05
14.15
15.45
15.55
15.05
15.20
15.50
16.00

Satellite symposium 4
Satellite symposium 5
Fecal microbiota transplantation in
IBD, Ailsa Hart, UK
Discussion
Where are we with defensins
Eduard Stange, Germany
Discussion
Coffee break
MDT Conference Ebbe Langholz, Denmark together with
Christianne Buskens, The Netherlands,
Ailsa Hart, UK among others
Lunch
Education of IBD nurses
Karen Kemp, UK
Discussion
CAM in IBD, Randi Opheim, Norway
Discussion
Pathogenesis of Crohns’ fistula Treatment strategies, Phil Tozer, UK
Discussion
Coffee break
IBD in the elderly, an epidemiologists
view, Ola Olén, Sweden
Discussion
IBD and pregnancy, outcome and
safety of treatments, TBD
Discussion
Best poster award
Adjourn

Preliminary program, with reservation for changes - Febr 2018

Quality Hotel View
Find out more on our webpage:

www.ibdnordic.se
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POS T
CONG R ES S

möten

Ett sammanfattande möte från internationella kongresser.
Kostnadsfritt för läkare, sköterskor och övrig sjukvårdspersonal.
Välkommen till våra Post Congress Meetings
Du missar väl inte att hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna från de största internationella
kongresserna? Våra möten arrangeras regionalt i bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö
och är alltid helt kostnadsfria.
Håll utkik på:
www.svenskgastroenterologi.se eller www.mediahuset.se/calendar/ för tid, plats och
anmälan till alla våra möten. Du kan även scanna QR-koden med din mobil
för att komma direkt till vår möteskalender.
Eller skicka ett mail till: niklas@mediahuset.se för din anmälan eller för att vi skall påminna
dig när ditt möte närmar sig! (Ange namn, yrke, arbetsplats och eventuella matpreferenser)

UEGW
ECCO
Arrangör: Mediahuset i Göteborg AB
Alla våra möten arrangeras i enlighet med LER avseende:
Programinnehåll, Inga sociala aktiviteter, Kostnad för måltider, Föreläsararvoden,
Utställare kan ej påverka det vetenskapliga programmet.
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Motilitetsrubbningar
vid FGID
Det är måndag morgon och din mottagning väntar. Du har varit jour hela
helgen och är lite sen. Du öppnar ditt
dagsprogram. Din första patient har
IBD, men är i remission.

D

in andra patient är ett nybesök
som fått diagnosen ulcerös kolit,
och kommer för att utvärderas,
efter insatt behandling. Den tredje har på
grund av oklar diagnos önskat en specialistvårdsbedömning. Hen har smärta i ryggen
och nedsatt ämnesomsättning. Hen har tidigare fått diagnosen fibromyalgi. Magen gör
ont och svullnar och hen har ingen kontroll
över verken konsistensen eller frekvensen på
tarmtömningarna. Alla tidigare vårdkontakter har utmynnat i att ”hen är frisk” och hen
har fått höra ”att det sitter i själen”, då tidigare prover och undersökningar ”ser bra ut”.
Orsaken till remissen till dig är för att hen
önskar att du som är kunnig kommer att
utreda, ställa en diagnos, och ge en behandling som botar hens besvär.
Vi som är nya i branschen har olika relationer till funktionella mag-tarmsjukdomar
(FGID). Denna ”colon irritabile” som tidigare var en uteslutningsdiagnos verkar ha
ändrat skepnad. Med hjälp av ”Rome-kriterier” kan vi skilja GI-systemets funktionella störningar på många sätt. Vissa av oss
är mer intresserade av denna patientgrupp,
medan andra väljer att specialisera sig i en
riktning där man tror att de inte intar plats
på dagsprogrammet. Beroende på var man
jobbar i riket har man olika utsikter till att
välja vilken patientgrupp man kommer i
kontakt med. Men symtompanoramat av
FGID, och patienter med FGID är någonting alla gastroenterologer kommer att stöta
på i sin vardag. Frågan är bara hur vi bäst
hanterar situationen innan, under och efter
patientmötet.
Gastroskolans kurs om funktionella
mag-tarmsjukdomar (FGID) är en multidisciplinär kurs. Läkare, sjuksköterskor, och
dietister hjälper oss genom svåra och lätta fall
av FGID. Vad är nyttigt att säga till dessa
patienter? Vad är ett realistiskt mål med ett
besök? Hur mycket utreder man när man har
gastrokuriren 1 · 2018

stark misstanke om FGID? Men framför allt,
vad kan man göra så att både vårdgivaren och
patienten känner att man ställer rätt diagnos,
på rätt sätt?
Utöver en utmärkt kliniskt relevant teoretisk genomgång bjuds det på mer. Alla
deltagare får chansen att skicka in sina egna
fall. Under kursens gång får man vägledning
av andra kursdeltagare, samt kursledarna
Hans Törnblom och Magnus Simrén, för
att komma till rätta med dessa fall. Att lära
sig sortera i patienters symtom och profil
för att kartlägga deras behov. Hur kan olika
individer få rätt förklaring och terapi, med
hänsyn till det de framför, och den information du får vid mottagningsbesöket?
FGID är stort fokus i denna kurs, men
motilitetssjukdomar i GI-kanalen diskuteras även. Teori och demonstration av funktionsundersökningar, som pH-mätning

och manometri, erbjuds vid Gastro Lab på
Sahlgrenska mot kursens slut. Även om man
inte har alla dessa funktionsundersökningar
lokalt, får man en god uppfattning om hur
de bäst kan användas, och vad nyttan är med
deras användning.
Med denna kurs får ni öva på ett strukturerat tankesätt när symtomen är spretiga
och oklara. Matnyttig kunskap erbjuds som
tas hem till era egna sjukhus, och era nuvarande, och framtida patienter samt kollegor.
Vare sig på akutmottagningen, avdelningen
eller mottagningen. Lärdomarna och tipsen
från denna kurs kommer att bli välanvända
instrument i er dagliga praxis.

Arvin Lashgarara
Specialistläkare, Halmstad
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FSGSs STYRELSE 2018

Bäste medlem!
Jul och nyårsledigheterna är nu över
och dagarna börjar äntligen bli längre och ljusare och vi kan se fram emot
våren som är på väg.

F

SGS håller just i skrivande stund på
att läsa och bedöma era inskickade
stipendieansökningar. Det är riktigt
roligt att se att det finns ett stort intresse
av kompetenshöjande aktiviteter bland er
sjuksköterskor inom gastroenterologi och
hepatologi.
Sedan 2016 har SGF (Svensk Gastroenterologisk förening) fyra arbetsutskott;
endoskopiutskott, utskottet för luminal gastroenterologi (IBD, funktionell
mag-tarmsjukdom, syra-relaterad sjukdom,
malabsorption), utskottet för lever- gallvägs- och pankreassjukdomar samt utbildningsutskottet. Dessa arbetsutskott består
av 6-8 personer och arbetar för utveckling
inom respektive ämnesområde. Utskottets
medlemmar representerar olika verksamhetsområden och kompetenser. Vill ni veta mer
utskottens arbete/aktiviteter så ta gärna en
titt på SGFs hemsida. Det är roligt att FSGS
är representerade i två av arbetsutskotten.
Är det något som ni vill att vi i FSGS skall
ta upp i utskotten är ni välkomna att maila
till ann.tornberg@skane.se, maria.hjorth@
ltdalarna.se.

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

I FSGS har vi försökt efterlikna detta
arbetssätt och vi har nu bildat två arbetsutskott; ett utskott för luminal gastroenterologi (IBD) och ett för hepatologi. Inom
respektive utskott arbetar vi med utvecklingsfrågor samt utbildningsdagar på både
grundläggande och avancerad nivå, samt nätverksträffar. Du kan läsa mer om FSGS nya
struktur i detta nummer av Gastrokuriren.
Vi gratulerar även Katarina Pihl Lesnovska, Linköping som nyligen har disputerat
och som i detta nummer av Gastrokuriren
presenterar sin avhandling Life situation
among persons living with inflammatory
bowel disease.
I maj är det Svenska Gastrodagarna i Falun
och vi hoppas att vi får se er där! Mycket
nöje!

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

Ann Tornberg
Vice ordförande

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

Mats Granström
(suppleant)
Internmedicin av 83
och gastrodagvården
11883 Södersjukhuset
mats.granstrom@
sodersjukhuset.se
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Ny struktur för FSGS
I maj 2017, i samband med årsmötet
röstade medlemmarna i FSGS nej till
att lägga ner föreningen för att bilda
en ny förening tillsammans med SEGP.

D

etta gjorde att vi i styrelsen började fundera över hur vi i detta
läge skulle kunna förbättra och
förtydliga föreningen ytterligare, för att vi
vill fortsätta vara en förening som ständigt
arbetar för att driva omvårdnaden inom
gastroenterologi och hepatologi framåt. I
september hade vi vårt årliga internat, denna
gång i Göteborg och hade en brainstorming
utifrån resultatet från årsmötet och hur vi
vill att FSGS ska se ut framöver. Vi kände
ett starkt behov av att förtydliga strukturen
för att fortsätta utveckla omvårdnaden inom
specialiteten och ännu bättre kunna skapa
utbildningsmöjligheter samt nätverk inom
de olika områden som FSGS verkar. Svensk
Gastroenterologisk förening (SGF) ändrade
sin struktur för några år sedan och skapade
då olika utskott. Där finns det nu utskott
för luminal gastroenterologi, lever/galla/
pancreas (LPG) samt endoskopi. Vi beslutade att införa samma slags struktur och såg
att vi hade kompetens för att genast skapa
utskott för luminal gastroenterologi samt
hepatologi. I SGFs utskott har FSGS representanter i just dessa två utskott och dessa
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FSGS styrelse

Utskottet luminal
gastroenterologi
Sammankallande Ann
Tornberg
4-6 sjuksköterskor

Utskottet
hepatologi
Sammankallande
Maria Hjorth
4-6 sjuksköterskor

två representanter blev sammankallande för
utskotten i FSGS. I varje utskott ska det ingå
4-6 sjuksköterskor som är verksamma inom
respektive område. Utskotten ska verka för
att mer specifikt driva omvårdnaden vidare
genom att bland annat skapa utbildningstillfällen och nätverksträffar. Vårt mål är att
skapa utbildning på basnivå en gång per år
samt på avancerad nivå en gång per år. Detta
gäller för både utskottet för luminal gastroenterologi samt utskottet för hepatologi.
För övrigt önskar vi att utskotten arbetar
för att skapa nationella vårdprogram för att
ytterligare säkra kvalitet och säkerhet samt
är den instans som kontaktas av till exempel
SGF och Svensk sjuksköterskeförening vid
specifika frågeställningar som rör respektive

Utskottet
endoskopi
Ännu ej igång

område. En förening är inte bara en styrelse
utan dess viktigaste del är medlemmarna
och det är vår tro och förhoppning att ni
medlemmar ska önska engagera er i dessa
nybildade utskott för att vi ska fortsätta
driva omvårdnaden inom gastroenterologi
och hepatologi vidare. För er som är intresserade av att veta mer och/eller vill bli mer
delaktiga i utskotten så är ni välkomna att
höra av er till Ann Tornberg, sammankallande för utkottet luminal gastroenterologi
eller Maria Hjorth, sammankallande för
utskottet hepatologi.
Susanna Jäghult
Ordförande FSGS
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Life situation among persons living
with inflammatory bowel disease
I min avhandling beskriver jag hur
livssituationen ser ut för personer
som lever med IBD och hur de uppfattar kontakterna med hälso- och sjukvården.

A

tt bli bemött med respekt och ömsesidigt förtroende, samt att få tillgång
till vård i akuta situationer, och att få
kunskap om sin sjukdom. Det är de viktigaste faktorerna för att patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) ska uppleva en
god vård. Deras berättelser handlade om att
de behövde kunskap om sjukdomens förlopp
och om hur man kan hantera det dagliga
livet, de ville helt enkelt få mer kontroll över
sin sjukdom. Det största behovet av kunskap
hade de i samband med att de blev sjuka,
fick ett skov av sjukdomen eller insåg att de
hade fått fel information i samband med
diagnosen.
Det patienterna ville veta mer om var
hur de skulle hantera ett skov, när de skulle
kontakta sjukvården och vad de kunde göra
för att undvika sjukhusvistelse. Det är också
viktigt för patienterna hur informationen
ges. De ville inte ha information när de var
som mest sjuka utan de ville få kunskap
förmedlad i en lugn och stressfri miljö.
Patienterna är kanske inte alltid följsamma
till behandlingen, de kanske inte tar sina
mediciner, men det krävs kunskap för att
förstå behandlingar och varför vi gör vissa
undersökningar. Därför måste vi bjuda in
dem för att åstadkomma kunskapsutbytet
och partnerskapet. Vi måste berätta och förklara utan att skrämma och vi måste lyssna
på patientens berättelse. Att ha kunskap om
sin sjukdom är en viktig förutsättning för att
patienten ska kunna och vilja ta aktiv del i
beslut om vårdens innehåll och planering,
det visar avhandlingen. Men alla vill inte
veta allt, bara det som är viktigt och nödvändigt för dem att göra. Däremot måste alla
få möjlighet att få kunskap om sin sjukdom
och de olika behandlingar och det stöd som
finns. Då kan de också bli mer delaktiga i
besluten om de så vill. Det ingår i vårdpersonalens ansvar att ta reda på hur aktiv roll
en patient önskar och att utforma vården
52

därefter. Dessutom är kontinuitet i vården
viktigt för patienterna.
Att inte ha kontroll över tarmens funktion
påverkar hela livsföringen och livskvaliteten.
Dessutom är det inte lätt att prata med andra
om sjukdomen och de olika symtomen. I min
avhandling visar jag att personer med IBD
känner att de inte kan leva upp till varken
sina egna eller andra personers förväntningar,
detta eftersom sjukdomen ständigt inverkar
på det dagliga livet. Ett av de mest påtagliga
exemplen är behovet av att kunna nå en toalett i tid. På jobbet, i skolan, på bio eller på
kommunala färdmedel. Det innebär att man
ständigt måste veta var närmaste toalett finns
eller väljer att stanna hemma av rädsla för att
inte kunna hinna fram till en toalett. Att få
låna en toalett är inte heller någon självklarhet. Patienterna beskrev också erfarenhet av
att till exempel myndigheter inte alltid tror
på att de är sjuka, eftersom sjukdomen inte
syns utåt.
Det är ett dilemma och många blir ifrågasatta. De är för sjuka för att söka jobb, men
arbetsförmedlingen kräver att de ska söka
arbete. Och eftersom många har blivit sjuka
i tidig ålder så blir det väldigt svårt för dem
rent ekonomiskt. Patienterna berättade även

att sjukdomen påverkar deras yrkesmässiga
möjligheter, de kanske inte kan arbeta heltid,
är sjukskrivna ofta, kan inte göra karriär och
halkar efter i lönehänseende. Ofta påverkas
också hela familjen. Att ha stränga rutiner
hjälper många att klara vardagen, till exempel att inte äta innan man går hemifrån. Det
rör sig alltså om en patientgrupp, som förutom de rent medicinska insatserna, är i stort
behov av psykologiskt och socialt stöd för att
kunna hantera sin livssituation. Och här har
sjuksköterskorna en viktig funktion. Vi har
en extremt viktig omvårdnadsuppgift, och vi
måste arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt. IBD är ett sjukdomstillstånd som
bör hanteras av multidisciplinära team, ett
team där även patienten ingår som en del.
Det är viktigt att alla i teamet är lika insatta
i den planerade vården, oavsett profession.
I forskningen undersöktes vidare hur
patienterna upplevde vården. Här visade
det sig att hälso- och sjukvårdens attityder
spelade en central roll, det viktigaste för
patienterna var att bli bemötta med respekt
och ömsesidigt förtroende. För patienterna
innebär det att bli lyssnad på, att bli tagen
på allvar, att mötas med empati. Men det
betyder också att betraktas som en individ
gastrokuriren 1 · 2018
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i ett socialt sammanhang med arbete och
familj och att mötas med förståelse för vad
det innebär att leva med sjukdomen. Men
respekt skapar tillit och att ha ett ömsesidigt
förtroende för varandra gör det möjligt att
arbeta tillsammans i ett partnerskap.
För att hålla sjukdomen i schack krävs
alltså en livslång kontakt med hälso- och
sjukvården, vilket innebär kontinuerliga
uppföljningar. För att kunna upprätthålla
en god vårdkvalitet för dessa patienter har
ett frågeformulär utvecklats inom ramen för
avhandlingen som mäter den subjektiva erfarenheten hos personer med IBD. Frågeformuläret innehåller 21 frågor om upplevelser
av vården under det senaste året. Frågorna
handlar om sådant som respekt och bemötande, delaktighet, information, kontinuitet,
tillgänglighet till vård samt hur nöjd man är
med vården i stort.

Att forska och samtidigt arbeta kliniskt
Jag är specialistsjuksköterska och vårdenhetschef på mag-tarmmedicinska kliniken
vid universitetssjukhuset i Linköping. Jag
har arbetat på kliniken sedan 2003 och mitt
intresse väcktes när jag arbetade på vår vårdavdelning.
Det som jag noterade i början var att
många av de som insjuknade var unga individer och att de äldre var ofta mycket märkta
av sin sjukdom. Jag såg också skillnaden i hur
diabetespatienterna, som vi också vårdade
på avdelningen pratade mer öppet om sin
sjukdom än IBD-patienterna.
Efter min magisteruppsats 2008 började
jag mina doktorandstudier i slutet av 2010,
men har hela tiden arbetat minst halvtid på
kliniken.
Att forska och parallellt arbeta på klini-

ken är en utmaning eftersom det kliniska
arbetet nästan alltid tenderar att komma före
forskningen.
Med tiden blir man duktigare på att vara
strukturerad och att inte ”tumma” på forskningstiden. Jag har haft förmånen att ha
mycket förstående och stöttande medarbetare på kliniken, men det finns mycket att
jobba med för att få förståelse för hur viktigt
det är att det bedriva forskning parallellt med
det kliniska arbetet. Vi säger t.ex. fortfarande
att man är ”forskningsledig” när man forskar, vi säger inte att vi är kliniklediga när vi
arbetar kliniskt.

Katarina Pihl Lesnovska
specialistsjuksköterska/med dr.
Universitetssjukhuset Linköping

Patienten i Fokus
Att arbeta som assisterande sjuksköterska/undersköterska på en endoskopimottagning innebär så mycket mer än att bara vara ett par extra
händer till skopisten.

P

atienter som kommer till oss bär ofta
på mycket oro, inte bara för själva
undersökningen, utan också för vad
resultatet ska visa. Lägg där till jobbiga förberedelser så står vi många gånger inför en
patient där vi som omvårdnadspersonal kan
göra stor skillnad. För att belysa vårt viktiga
arbete som assisterande omvårdnadspersonal
inom endoskopi arrangerade vi förra året en
konferensdag med temat ”Patienten i Fokus”.
Inbjudan gick ut till omvårdnadspersonal
på endoskopimottagningar i landet. Vi hade
bokat en lokal som rymde 60 personer och
kände oss osäkra på om intresset fanns.
Anmälningarna strömmade in och vi
fick byta lokal. Den 26 april kom 170 sjuksköterskor från hela landet för att ta del av
dagen på World Trade Center i Stockholm.
Det blev en väldigt uppskattad dag. Ämnen
som belystes var bland annat personcentrerad omvårdnad vid endoskopi, att lindra oro
och instrumenthygien. En representant från
Unga magar kom även och delade med sig
av sina egna och medlemmars upplevelser
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av endoskopiundersökningar. Nu är vi i full
färd med att planera 2018 års ”Patienten i
Fokus”.
Den här gången med fler sponsorer och
större utställningsyta och kanske även en
posterutställning. Programmet är vetenskapligt förankrat och syftar till att vara lärorikt
och motiverande för vårt viktiga arbete

med patienten i fokus. Varmt välkomna
till Stockholm den 20 september 2018!
Lisa Sundin Zarouki
Karin Thourot Nouchi
Forskningssjuksköterskor
Endoskopienheten Karolinska Huddinge
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Hej alla medlemmar!
Det är början på februari när detta
skrivs och vi går långsamt mot varmare och ljusare tider.

M

edan vi väntar på det kan vi i
detta nummer läsa några reseberättelser som ett par av våra kollegor har skrivit och den här gången är det
Carola Abrahamsson från Hallands sjukhus
som förra året var på Svenska gastrodagarna
i Göteborg och lite senare i tidningen kan vi
läsa vad hon varit med om. Jennie Pryssander
från Falköpings sjukhus var i vackra Barcelona på ESGENA- mötet under UEG-week
och vi kan läsa om hennes upplevelser lite
längre fram. Under ESGENA – mötet 2017
fick två av våra svenska kollegor, Anna-Karin Olsson och Violetta Engelbrektsson
från NÄS i Borås pris för bästa poster, den
handlar om en digital rengöringmanual för
flexibla instrument. Vi att få ta del av deras
erfarenheter i detta nummer av kuriren.
Även om det bara är februari (mars när
ni läser detta) är det inte långt kvar till årets
stora event, Svenska gastrodagarna som i år
tar oss till Falun, mellan 16-18 maj kommer
hela Sverige att träffas, lyssna på föreläsningar, se videofilmer på learning center
och titta på välgjorda och intressanta posters.
Programmet verkar ha en hel del av intresse
och det erbjuds även ett studiebesök på kliniken, vilket alltid är intressant.
I egen ruta här intill finner ni kallelse till
årsmötet som hålls den 16 maj efter programmets slut. Lokal kommer att meddelas
senare. Den slutgiltiga agendan kommer att
skickas via mail till alla medlemmar ca 2
veckor innan mötet.
Vi har glädjen att meddela att även i år
bidrar SIS innovation med kongressavgift,

hotell och gastromiddag för två personer
under Svenska gastrodagana.
Valberedningen söker intresserade till
styrelseposter inför årsmötet. Om du är
intresserad av ett stimulerande jobb, där
du kan vara med att påverka utvecklingen i
föreningen, hör då av dig till Suzanne Lord
suzanne.lord@sll.se
Det finns en hel del aktiviteter runt om i
landet och Europa under hela året men det
finns kanske mer som vi inte har kännedom
om, ta en titt i kalendern på vår hemsida och
kontakta någon i styrelsen om något fattas.
www.segp.nu Jag vill påminna om medlemsavgiften som är 200 kronor att betalas in på
bankgironr: 5828-8945 eller swisha till nr: 123
642 98 07 Glöm inte att skriva ditt namn på
meddelanderaden.
Slutligen har styrelsen i SEGP glädjen
att dela ut resebidrag för Svenska gastrodagarna 2018 i Falun till: Rose-Li Ljungberg
från Kristianstad och Åsa Blom från Uppsala.
Madelene Grandell från Uppsala och Inger
Gustavsson från Uppsala får bidraget från
SIS Innovation. Resebidraget för studiebesök
eller liknande ges till Lotta Langer i Karlstad.

Getinges kurs i endoskopihygien till hösten
Sista ansökningsdagdag 30 april
Sade-mötet januari 2019
Sista ansökningsdagdag 1 augusti
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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
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Ledamot:
Catarina Lövgren
Mag-Tarmmottagningen
Akademiska sjukhuset
Uppsala
catarina.lovgren@akademiska.se

Åsa Jirvelius
Sekreterare i SEGP

Rese/utbildningsbidrag att söka nu
ESGENA-mötet under UEG-week Wien 10 000 kr
Sista ansökningsdagdag 30 april

SEGPs STYRELSE 2018

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 1 · 2018

Gastrodagarna i Göteborg
Mitt namn är Carola Abrahamsson
och jag arbetar som sjuksköterska
på Endoskopi mottagningen på Hallands sjukhus, Halmstad. Endoskopi
mottagningen tillhör kirurgikliniken
och vi har en endoskoperande sjuksköterska, kirurger och gastroenterologer som skoperar hos oss.

H

os oss arbetar sjuksköterskor,
undersköterskor, medicinsk sekreterare och läkare i ett team. Vi
utför coloskopier, gastroskopier, sigmoskopier och ERCP.
Som kirurgsjuksköterska har kanske inte
Gastrodagarna varit så prioriterade men som
kirurgsköterska på endoskopin är dessa dagar
nummer ett. Jag har aldrig tidigare varit på
Gastrodagarna men har ofta fått höra av våra
medicinläkare att vi assistenter borde åka
med. I år sökte jag stipendium och kände att
nu är det vår tur! Känner mig stolt och glad
för att ha fått möjligheten att delta i detta
evenemang. Tyvärr var det inga medicinläkare med denna gången, det hade varit kul
att åka som ett team. Jag fick med en kollega,
Malin Åsheim Persson och vi två tog tåget till
Göteborg. Med sol och högsommarvärme
gick vi från hotellet till Svenska Mässan där
gastrodagarna skulle hålla till. Göteborg
höll på att rusta sig inför Göteborgsvarvet,
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vilket väder de skulle få. Efter registrering
var det dags för öppnandet av Gastrodagarna
2017. Först ut var en hedersföreläsning av
Cathrine Wiliamson, UK som handlade om
graviditet hos kvinnor med leversjukdom.
Efter lunch som var väldigt efterlängtad var
det dags för fria föredrag och vi valde att
lyssna på Inflammatorisk och funktionell
tarmsjukdom. Vi fick lyssna på föreläsare
som beskrev förekomsten av Brachyspira
och Pseudomonas i tjocktarmsslemhinnan
och att det var vanligt hos IBS patienter. Vi
fick ta del i nya behandlingsmöjligheter för
IBS patienter som Fekal Microbiota transplantation hos IDS patienter och ACHIM.
Vi fortsatte till nästa föredrag om Kirurgi vid
IBD. Det jag tog med mig från detta föredag
var hur svår en Crohn sjukdom kan vara, 80
% av Crohn patienterna blir opererade någon
gång i sin tarm. Hela 70 % blir reopererade.
Man pratade om vikten av ett bra samarbete
kirurger och gastroenterologer emellan för
bästa resultat för patienten.
Kaffe och posterpresentation samt en
rundvandring hos utställarna. Det pågick
en tipspromenad där frågorna var belagda
hos utställarna. Kaffepausen var för kort för
att hinna med alla frågorna då svaren fanns
hos utställarna. Men vi kämpade på. Efter
kaffet serverades ett satellitsymposier i ämnet
”Hur bör patienter med kronisks förstopp-

ning handläggas”. Vill trycka lite extra på
Äta regelbundet, sova, motionera och gå på
toaletten när du behöver.
Sist på denna första dag på Svenska Mässan
var årsmötet med SEGP, sen begav vi oss till
välkomstmingel på Världskulturmuseet. Det
skulle ju bli ett trevligt mingel med men slutade tyvärr i lång kö till maten att maten tog
slut ett par gånger.
Dag två startade vi med en härlig hotellfrukost och en liten promenad till Svenska
Mässan. Förmiddagen ägnade vi oss åt
vårdprogram för handläggning av dyspepsi,
helicobacter och magsår vilket var en av
föreläsningar som jag tyckte var bäst dessa
dagar. Fick veta att Helicobacter pylori smittas som barn och man bär på det sedan, samt
vad vårdprogrammet säger angående när en
gastroskopi ska göras. Fyllda av inspiration
och kunskap gav vi oss ut till kaffe och tipspromenaden igen, vi ska hinna med alla
frågorna!
Innan lunch fick vi en inblick i vetets
inverkan på värdens befolkning av en
hedersföreläsare Professor David Sanders,
UK. Glutenintolerans ligger mig varmt om
hjärtat och då är det lättare att följa med i
den engelska föreläsningen.
Eftermiddagen började med att vi lyssnade
på hur Team och sjuksköterskemottagningar
kan fungera och vad man ska tänka på när
barn med IBD ska gå över i vuxen vården.
Något att ta med sig är att man ska lära
föräldrarna att lämna över ansvaret om sjukdomen till barnet själv.
Nu var det åter kaffe och vi gick runt
och lyssnade på några posterpresentationer,
bland annat om en liten studie där man
tittade på vilket laxermedel som rengjorde
tarmen bäst och smakade bäst. Något annat
som var intressant var en studie angående
smärta vid coloskopi, hur patienten upplevde den. Patienten fick skatta sin smärta
sedan skulle läkare och sjuksköterskor också
skatta patientens smärta. Läkare underskattade patientens smärta i hög grad, även
sjuksköterskorna gjorde det men inte i lika
mycket.
Denna torsdags kväll skulle självaste
Gastromiddagen gå av stapeln. Vi samlades vid Kungsportsplatsen för avförd med
”Paddan” till Lindholmen Event. Göteborg
log med sitt bästa leende, solen sken, ute55

serveringarna var fyllda och vi fick en mysig
stund på kanalen med en guide som gjorde
allt för att vi skulle trivas. Denna kväll tog
inte maten slut.
Fredag morgon 07,30 var i på plats för att
lyssna på det som kom att bli nästa favorit, ”trix att hitta en polyp som inte vill bli
hittad” med professor Brian P. Sanders på St
Mark´s Hospital, London, UK.
Några små tips som jag tog med mig
• Lägesändring
• Använd Buscopan
• Ta bort små polyper när du ser dem
• Det ska ta minst 6 minuter att backa ut
• Spola rent i tarmen om det behövs

Med denna inspirations källa gick vi raskt
över till en Live-demo av polypektomi från
Östra sjukhuset med Morteza Shafazand i
spetsen.
Efterlängtat kaffe och en fortsatt strävan
av att klara av de många frågorna på tipspromenaden. Fullmatade med information
om hur en polyp ska tas bort passade på att
ta en titt på utställarnas olika tillbehör för
bl.a. polypektomi för att få tips på nyheter på
marknaden. Tiden gick fort och snart satt vi
åter i den stora salen och tittade på Ensoskopiskt Ultraljud och lyssnade på patologens
aspekter.
Vid lunch insåg vi att det var försent att
lämna in svaren på tipspromenaden. Vi

avslutade dessa tre fantastiska dagar i Göteborg med att delta i ett Gastro- quiz. Liksom
tipspromenaden var quizen mycket svår men
det handlar ju inte om att vinna utan att
delta.
Vi gick ut från Svenska Mässan denna
fredag i Maj med solen i ögonen och ett
leende på läpparna. Tack SEGP för att jag
fick denna möjlighet att besöka Gastrodagarna.

Carola Abrahamsson
Sjuksköterska
Endoskopimottagningen Halmstad

Kallelse till SEGPs årsmöte 2018
Tid:
Onsdagen 16 maj 2018 kl 16.30
Plats
Lugnets sporthall i Falun
Dagordning
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av kallelsen
3. Godkännande av dagordning
4. Val av mötets ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6. Val av två justeringsmän
7. Genomgång föregående mötesprotokoll
8. Genomgång av verksamhetsberättelse
9. Genomgång av kassörens rapport
10. Genomgång av revisionsberättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fråga om medlemsavgiften
13. Inkomna frågor/skrivelser
14. Val av ny styrelse
15. Val av två revisorer
16. Val av valberedning
17. ESGENA
18. Övriga frågor
19. Nästa årsmöte
20. Mötet avslutas

Onsdag 16 maj klockan 16.30
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Reserapport från ESGENA Barcelona
Jennie heter jag och jobbar på Endoskopimottagningen på Gävle sjukhus som endoskoperande sjuksköterska. Jag har jobbat här i cirka fem år
totalt och gick ut nu i januari som specialistsjuksköterska inom endoskopi
från en tvåårig utbildning på Sophiahemmet.

I

oktober 2016 fick vi nya lokaler här på
mottagningen och det är en fröjd att
arbeta här. Vi är ett bra team på 13 personer och jag känner att vi arbetar på med
glädje, omtanke och empiri. Våra patienter
är ofta nöjda och tillfälliga doktorer verkar
trivas i vårt positiva arbetsklimat.
Som ett led i att alltid söka nya utmaningar
och kunskaper sökte jag stipendium från
SEGP för att kunna åka på årets ESGENA
möte i Barcelona. Det lappade in i UEG
mötet som pågick fram till onsdagen, varav
ESGENA pågick lördag till måndag förmiddag. Det jag hade läst var att vårdfolk från
hela världen deltar i dessa möten vilket lockade enormt. Av erfarenhet vet jag att även
om föreläsningar, posters och hands-on i all
ära bidrar till ökat intag av nyheter, framsteg
och insikter så är det i de personliga mötena
väldigt givande att höra hur andra arbetar,
vad de möter och vilka sätt de hanterar olika
vårdsituationer på. Det var verkligen mycket
folk. Och olika på så många vis. Väldigt trevligt och nya perspektiv erbjöds i alla samtal
jag hamnade i. En av de hands-on seanser
jag deltog i fick jag kontakt med flera finska
sköterskor och en australiensare arbetandes
i Portugal.
Utbudet av sysselsättning under ESGENA
och UEG konferensen är tillsammans massivt. Det fanns work-shops, free paper
sessions, lunch-sessions, postgraduate föreläsningar, hands-on träning, mm. och om
man blev lite trött kunde man ströva runt
bland utställare och posters. Det fanns även
flertalet film-hörnor med ca 6 platser i varje
där man kunde slå sig ner, ta på hörlurarna
och se kortfilmer om ESD teknik, polypektomi, ERCP osv. Några av de föredrag jag
fann mest intressant handlade om en ny liten
plastattiralj med syfte att skydda tippen på
endoskopet mellan undersökningarna. Den
heter ProTech och testet som gjordes på
en mottagning i Storbritannien visade att
gastrokuriren 1 · 2018

behovet att låna in instrument pga pågående
reparation sjönk med 66,7 % efter implementering av devicen. Andel reparationer
sjönk med 53,8 % och skador på tipparna
med 87,5 %. Det blir mycket sparande på
resurser både ekonomiskt och sett till produktivitet i verksamheten. En skopa hygienvett gavs i ett tyskt föredrag om ”personal
protectionequipment” där olika faror vid
endoskopisk verksamhet sattes i klart ljus.
En av alla de bakterier vi utsätts för kontinuerligt är pseudomonas, tuberkulos och helikobakter pylori. Den sistnämnda glömmer
jag själv bort att den är allra högst närvarande
och absolut kan spridas via personalens hantering av ex px-tänger. Människor idag förflyttar sig mer än någonsin bl a på grund av
flykt vilket gör att vi måste fortsätta hålla
oss konsekventa i vårt hygienarbete. Den
största boven framhålls som den mänskliga
faktorn. Flera ursäkter har visats helt osanna;
personalen har inte låg utbildning, det finns
utrustning att tillgå och tidsbrist är heller
inget giltigt skäl till bristfällig hantering.
Summeringen är att alla steg ska vidtas, alltid
och utan undantag. Den mänskliga faktorn
är den felande länken och det mänskliga
lidandet är den stora eftergiften. Devisen
är att riktlinjer är din vän, inte din fiende.
Likaså den medarbetare som påminner dig
när du inte är konsekvent.
Postersutställningen som ESGENA hade
trodde jag först var lite knapp om man ser till
antalet deltagare. Jag tänkte att det nog kan
spegla en verklighet att få sköterskor forskar
och inte många arbetsplatser utvärderar och
presenterar förbättringsarbeten via posters.
Det är synd då det är ett bra sätt att visa och
dela essensen av arbete som kostat energi och
engagemang som kan vara givande för flera
verksamheter. Vad jag sen insåg var att dessa
delats upp i olika sessioner vilket faktiskt var
ett nerköp. De hade hellre fått sitta länge
och många än några få timmar vardera. När
det finns så mycket att lägga sin tid på är
tillgängligheten viktig. Jag kan tänka att fler
med mig missade posters pga andra pågående aktiviteter.
Egna reflektioner från konferensen
Så himla proffsig konferens var ESGENA
och UEG 2017. Exemplarisk struktur, allt
verkade bara flyta på och lokalerna var stora,

fina och ändamålsenliga med bra luftkonditionering och väl dimensionerat med aktiviteter, punkter för utfodring och toaletter.
En uppsjö av grönklädda Ask Me? personer
fanns för vägledning av alla de slag. Appen
för att kunna följa och delta interaktivt med
röstning, se program, karta och live-streaming var fantastisk. Utställare, försäljare, och
företagare var välvilliga utan att vara påstridiga. De som arbetade i hands-on lokalen
fick verkligen slita med alla som trängdes och
ville delta, ständigt leende och ödmjuka inför
varje deltagare. Något som var lite förbryllande var en inställning jag kände av som inte
ligger i tiden, att sköterskor fortsatt anses
vara assistenter och inte förväntas delta lika
aktivt. Det går stick i stäv med ett av föredragen om vem som utgör en god skopist.
Resultatet de kom fram till var att den som
besitter handlag, mod och entusiasm inför
uppgiften utgör en god skopist. Titel innebär
inte att dessa egenskaper finns per automatik.
Exempelvis så indelades hands-on grupper
utifrån doktorer och övriga. De övriga fick
enbart assistera och inte sköta endoskopen.
Lyckligtvis hade jag turen att mygla mig in
i läkargruppen för hemostas för att få mitt
sug efter skopi stillat en aning. Det var så
roligt att jobba med grismage och att prova
”terapivingarna” med ligatursättning, clips
och lim.
Lördagen den 28:e oktober utlyste Katalonien självständighet vilket skulle kunnat
påverka stämningen i staden. Söndag och
måndag märktes ett tilltagande säkerhetspådrag på konferenscentret samt att bussar
satts in för att köra deltagare till och från Fira
kongress. Samtidigt uppmuntrades besökarna till fortsatt användande av allmänna
transportmedel samt att uppdateringar via
appen gavs angående läget och det politiska
klimatet på stan. Gudskelov för både invånare och besökare, förlöpte helgen stillsamt.
Vad tar jag med mig hem?
Några fraser har fastnat särskilt väl i mitt
huvud; ”Tissue is the issue” ”Quality is a
matter of attitude” och“Guidelines are your
friend”.

Jennie
Gävle sjukhus
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ESGENA-konferensen i Barcelona
Vi, Anna-Karin Olsson och Violetta
Engelbrektsson, fick genom vårt arbete med en digital rengöringsmanual för flexibla endoskop, möjlighet att
åka till ESGENA-konferensen i Barcelona nu i höst.

P

riset för bästa poster och den respons
som vi fick där är för oss en bekräftelse
på att vi har gjort ett arbete som är av
intresse för att få fungerande rengöringsrutiner, inte bara för oss i Borås, utan även ute
i Sverige och i Europa.
Det var alldeles för ofta som vi efter jourtid hittade synligt smutsiga endoskop som
inte var korrekt diskade. Efter att vi skrev
många avvikelser fick vi i uppdrag från sjukhusledningen att göra något åt problemet,
för att kunna garantera patientens säkerhet,
minska risken för smittspridning och garantera samma kvalitet på rengöring oavsett av
vem och på vilken tid på dygnet instrumenten är rengjorda.
För att komma till rätta med problemet
gjordes flera försök med utbildningar av personal som handhar instrumenten på jourtid
men tyvärr kvarstod problemet. Personalgruppen som arbetar på jourtid är för stor
och handhar endoskopiska instrument alldeles för sällan. De ville ha en manual med
bilder och kort instruktion för varje specifikt
endoskop, vilket kändes omöjligt att genomföra med t.ex. blädderblock på grund av bred
variation på instrumenten.
Då kom vi på en idé om att skapa en
IT-baserad manual på en pekskärm och
med hjälp av en medicinteknisk ingenjör på SÄS utformades ett HTML-baserat
datorprogram. Innan sommaren 2017 hade
vi installerat en dator med en pekskärm, som
innehåller enbart manualen på hur man ska
hantera/rengöra endoskop, endoskopdiskmaskin och torkskåp. Det är enkelt att ändra
och lägga till nya instruktioner i manualen.
Vi fick bra respons från jourpersonalen
och vi tror att pekskärmen är ett utmärkt
hjälpmedel och komplement till utbildning
i rengöring av endoskopiskt instrument.
Förhoppningsvis kommer brister i rengöringsrutinen minimeras.
För att sprida vårt arbete med pekskärmen
valde vi att skicka ett abstract till Svenska
Gastrodagarna i Göteborg under våren 2017.
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Där bidrog vi med en digital poster om arbetet. Styrelsemedlemmar i SEGP uppmärksammade postern och tipsade oss om att
skicka ett abstract till ESGENAs konferens
i Barcelona. Jättekul, tyckte vi, och skrev ett
abstract, nu på engelska, till denna konferens. Vårt abstract blev accepterat och vi blev
erbjudna at komma till Barcelona med en
poster och hålla en posterpresentation.
Eftersom varken konferensen, resan dit,
eller postern betalar sig själv fick vi nu arbeta
för att finansiera resan. Detta ordnades
genom medel dels från forskningsenheten
i Västra Götalandsregionen, men även flera
kliniker på Södra Älvsborgs sjukhus som
bidrog till att vi båda skulle kunna åka med.
Det var en fantastisk upplevelse att kunna
vara med i Barcelona och representera oss
från Endoskopienheten på SÄS i Borås. Att
få priset för bästa poster var en fantastisk
belöning efter det hårda och långa arbete
som vi lagt ner på att skapa en rutin för fungerande rengöringsrutiner. Det är fantastiskt
roligt att det uppmärksammas och det känns

som om den tid och energi vi lagt ner verkligen kan komma att göra skillnad. Vi var
stolta över att vår enkla lösning på problemet väckte stor uppmärksamhet internationellt, vilket beror på att korrekt rengöring
av endoskopiska instrument är komplicerat
och att kvaliteten på rengöringen ständigt
måste vara lika hög. Dessutom tycker vi
att ESGENAs konferens är värd att besöka
och det är roligt att den fokuserar just på
endoskopiassistenter och sjuksköterskor som
jobbar med endoskopi. Bra föredrag, posterpresentationer och utbyte inom vårt specialområde. Dessutom gjorde solen och värmen
i Barcelona att vi fick en underbar helg!
Anna-Karin Olsson
Sjuksköterska, Endoskopienheten
SÄS Borås
Violetta Engelbrektsson
Undersköterska, Endoskopienheten
SÄS Borås
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Digital manual for adequate
disinfection of flexible endoscopes
Anna-Karin Olsson, Violetta Engelbrektsson
Endoscopy unit, South Älvsborg Hospital, Borås, Sweden

Introduction

Contaminated endoscope

Proper cleaning of flexible endoscopes is essential in order to reduce the
risk of spreading infection. During evenings and weekends, endoscopic
procedures are performed at the operating unit by staff without enough
experience in the use and cleaning of flexible endoscopes. This caused
inadequate cleaning of endoscopes.
The purpose of this project is to reduce the risk of contamination of
endoscopes and thereby reduce the risk of spreading infection.

Methods

Discussions with staff at the operating unit resulted in a demand of a manual with visual
instructions for each endoscope separately, explaining how to perform the cleaning process.
A printed manual with pictures would take up large physical space, therefore a digital manual was
considered.

A HTML-document was developed to be able to select a specific model of flexible endoscope and receive step-by-step
instructions on how to clean the endoscope.

Results

A computer with a touchscreen was installed in the disinfection
room. Instructions for the chosen endoscope shows how to
manually clean the endoscope, and how to properly place and
connect the endoscope in the disinfector.

Conclusion

The digital manual accessible in the disinfection room has
become a necessary complement to create a routine to proper
manual cleaning of flexible endoscopes. Our expectation is to
prevent contamination and reduce the risk of infection by
having accessible and simple cleaning instructions. This
appliance has been well received by staff at the operating unit
and will also serve well in educating new staff on how to clean
the flexible endoscopes.
Touchscreen installed in the disinfection
room
Contact information: anna-karin.e.olsson@vgregion.se
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INBJUDAN TILL KURS PER HELLSTRÖM

Inbjudan till kursen
När tarmen sviktar
Översiktskurs i sviktande tarmfunktion
Plats
Sigtunastiftelsen
Manfred Björkquists allé 4, 193 31 Sigtuna
Tid
18-20 april, 2018

K

ursen är arrangerad av Swedish
Network for Intestinal Failure
(SNIF), en grupp inom Svensk
Gastroenterologisk Förening.
Vi ger en övergripande orientering om
bristande tarmfunktioner baserat på beprövad erfarenhet, medicinska resonemang,
samt fysiologiska och patofysiologiska studier.
Kursen är inriktad särskilt mot specialistläkare under utbildning och färdiga specialister inom gastroenterologi och kirurgi med
gastroenterologisk inriktning.
Under tre dagar presenteras olika former
av tarmsvikt med diskussion kring utredning och behandling. Föreläsare hämtas från
kollegor med särskilt intresse för tarmsvikt

inom SNIF. SNIF vill hälsa alla intresserade
välkomna. Platser finns för övernattning på
Sigtunastiftelsen.
Meddela önskemål om deltagande (med
eller utan övernattning) till: per.hellstrom@

medsci.uu.se. Välkomna till SNIF!
Per Hellström
Tel 070-3727423
per.hellstrom@medsci.uu.se

Svar till Endoskopifrågan
Svar: Ventrikelischemi. Bilderna visar kontroll-EGD 5 dagar efter endovaskulär åtgärd med restentgraft. Se bilder.

Antrum prepyloralt
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Ventrikelns corpus minorsida

Ventrikelns corpus majorsida
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