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Behandling
på sjukhus …

… eller där
man själv väljer.
Ger personer med CD och UC
frihet att leva sina liv som de vill
3 års dokumenterad
sjukdomskontroll
Effekt inom
några veckor*

Den enda självadministrerade TNF-hämmaren
med indikation för både måttlig till svår, aktiv
Crohns sjukdom (CD) och ulcerös kolit (UC)
*CD inom 4 veckor; UC inom 8 veckor.
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Behandling med HUMIRA bör initieras och övervakas av specialist. Efter noggrann instruktion i injektionsteknik, kan patienterna själva injicera HUMIRA om deras läkare
beslutar att det är lämpligt och om de kan få medicinsk uppföljning vid behov.
HUMIRA®, (adalimumab), Rx, (F), L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2018-03-15. Indikationsområden: Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter
som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat
på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som
svarat otillfredsställande på konventionell behandling. HUMIRA finns som injektionsvätska, lösning injektionsflaska 40 mg, förfylld injektionsspruta 20 mg och
förfylld injektionspenna/spruta 40 mg och 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar,
pris och dosering, se Fass.se. Vid nyinsättning av TNF-hämmare subventioneras HUMIRA endast för patienter där etanercept inte är lämpligt. Denna begränsning gäller indikationerna reumatoid artrit, axial spondylartrit, psoriasisartrit och plackpsoriasis.
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MIKROSKOPISK KOLIT PER LUNDBLAD

Minskar behovet av parenteralt
stöd vid korttarmssyndrom1
• Revestive ökar absorptionsytan
vid korttarmssyndrom vilket ger
ökat upptag av vätska, makronäringsämnen och elektrolyter i
magtarmkanalen, samt minskar
mängden stomi- eller fecesvätska.*2
• Patienter som får Revestive har
ett signifikant minskat behov av
parenteral nutrition jämfört med
patienter som får placebo.**1
• Revestive är avsett för behandling
av barn från 1 år och vuxna med
korttarmssyndrom. Efter operation
ska patientens tillstånd vara stabilt en
tid så att tarmarna kan anpassa sig.3
* Visat i en öppen, multicenter, doseringsstudie på
17 patienter med korttarmssyndrom.

Revestive (teduglutid) 5 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning. , A16AX08, EF. Indikation: Behandling
av patienter 1 år och äldre med korttarmssyndrom. Patienter ska vara stabila efter en period med tarmadaptation efter operation. Behandling ska sättas in under tillsyn av en
läkare med erfarenhet från behandling av korttarmssyndrom. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen, något hjälpämne eller mot tetracyklinrester.
Aktiv eller misstänkt malignitet. Malignitet i mag-tarmkanalen, inklusive lever och gallvägar någon gång under de fem föregående åren. Varningar och försiktighet: Eventuella
polyper ska avlägsnas innan behandlingen inleds. Vid malignitet ska behandlingen sättas ut. Vid hjärt-kärlsjukdomar, såsom hjärtsvikt och hypertoni ska patienten övervakas
med avseende på vätskeansamling. Patienter som tar peroralt läkemedel som kräver titrering eller med ett snävt terapeutiskt index ska övervakas noggrant för en potentiellt ökad
absorption. Försiktighet krävs vid känd överkänslighet mot tetracykliner. Innan behandling inleds bör test av ockult blod i avföringen utföras hos samtliga barn. Barn som är 12 år
och äldre samt barn under 12 år som av oförklarliga skäl har blod i avföringen ska genomgå en koloskopi/sigmoidoskopi innan behandling inleds. I avsaknande av humandata,
bör man undvika behandling under graviditet och amning. Förpackning: 28 injektionsflaskor med 5 mg pulver, 28 förfyllda sprutor (0,5 ml). För fullständig information och pris,
se www.fass.se. Baserad på produktresumé: 10/2017, www.shiresverige.se

Detta
läkemedel är föremål för utökad övervakning
2
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Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen, något hjälpämne eller mot tetracyklinrester. Aktiv eller misstänkt malignitet. Malignitet i mag-tarmkanalen,
inklusive lever och gallvägar någon gång under de senaste fem åren. Mycket vanliga biverkningar: Luftvägsinfektion, huvudvärk, uppblåsthet, buksmärtor, illamående,
kräkningar, reaktion vid injektionstället, komplikation till gastrointestinal stomi. Vanliga biverkningar: Influensaliknande sjukdom, minskad aptit, övervätskning, ångest,
sömnlöshet, hjärtsvikt, hosta, dyspné, kolorektal polyp, kolonstenos, flatulens, tarmobstruktion, stenos i pankreasgången, pankreatit, tunntarmsstenos, kolecystit, akut
kolecystit, perifert ödem. Läs noga igenom Produktresumén för Revestive innan detta läkemedel förskrivs.
***Gastrointestinala stomikomplikationer (stomisvullnad och relaterade komplikationer) betraktas snarare som ett tecken på effekt än som en biverkning.

C-APROM/SE//0482

Referenser: 1. Jeppesen PB et al. Gastroenterol 2012;143(6):1473-81. 2. Jeppesen PB et al. Gut 2005;54(9):1224-31. 3. Revestive produktresumé 10/2017.

THE BLOCPARTNERS NORDIC / LINDH & PARTNERS

** Visat i en pivotal, dubbelblind, placebokontrollerad
fas III-studie på 86 patienter med korttarmssyndrom.
62,8% av patienterna som behandlades med
Revestiv kunde sänka sitt behov av parenteral
nutrition med 20–100%, jämfört med 30,2% av dem
som fick placebo (p=0,002).

STAFFAN HAR ORDET

Äntligen!
Våren är på väg och med den Svenska
Gastrodagarna. I år är det 65 år sedan
Svensk Gastroenterologisk förening bildades och 25 år sedan SGFs årsmöte fick
namnet Svenska Gastrodagarna.

F

ör något fler år sedan kunde vår värd
för 2018 års Gastrodagar titulera
sig Sveriges näst största stad. Enligt
sägnen var det bocken Kåre, symbolen för
årets möte, som upptäckte den kopparmalmsåder som ledde till Faluns storhetstid. Kanske leder inte Gastrodagarna till en
ny storhetstid för Falun men mötet har alla
ingredienser för att bli riktigt bra.
Programmet som vi stolt presenterar har
tillkommit efter samarbete mellan lokala
organisationskommittén, SGF, SEGP &
FSGS. Det innehåller allt från spetsforskning till patientnära omvårdnad. Omdömena efter Gastrodagarna brukar varje år
innehålla åsikter om både för mycket och för
lite medicinvetenskapligt innehåll. Det ska
nog ses som något positivt. Gastrodagarna
ska innehålla något för oss alla inom Gastroenterologins vackra värld. Tyngdpunkten
och målet är i slutänden ändå att genom
vetenskap och förbättringsarbete göra vården

och livskvaliteten bättre för dem bland oss
med åkommor i magtarmkanalen, levern och
bukspottkörteln.
Nytt för i år är en mobilapplikation,
”Gastrodagarna”, som du kan ladda ner
redan nu. I appen kommer du kunna se
program, abstrakts, föreläsarpresentationer,
utställare och allt däremellan. Vi välkomnar
förslag och synpunkter så att appen blir ännu
bättre nästa år. Nytt är också att vi kommer
att fråga alla föreläsare om att dela med sig av
sina presentationer för publikation i pdf-format på hemsidan och att alla uppmanas att
ha en inledande bild för redovisning av jävsförhållanden (”disclosure slide”). Vi tar också
ett, förhoppningsvis tillfälligt, steg tillbaka
från E-postrar till papperspostrar pga. årets
lite mer utmanande ekonomiska förhållanden.
Som alltid kommer du under mötet att
kunna välja mellan delvis parallella sessioner
med riktlinjepresentationer, abstraktsessioner, temaföreläsningar, endoskopi-quiz med
mycket mera. Vi har lyckats locka tre eminenta hedersföreläsare till Falun: På onsdag
kommer Professor Ulrich Beuer från Holland
att tala om ”IgG4-relaterad leversjukdom”

till Ulrika Broomes minne, på torsdagen
får vi nöjet att höra Dr Anders Töttrup från
Danmark reflektera över ”Minimalinvasiv
kirurgi – för patientens eller läkarens bästa”
till Bengt Ihres minne och på fredagen utbildar Professor Alex Straumann från Schweiz
oss i ämnet ”Eosinofil esofagit” i egenskap
av hedersföreläsare till Franz Baranys minne.
Ta dig tid och insup den rika floran av
muntligt presenterade forskningsprojekt och
de som presenteras i posterformat. Stolta presentatörer kommer att få pris för bästa poster
och bästa muntliga presentation. En skara
glada forskare kommer att får del av Magtarmfondens och Ihrefondens stipendier.
Ta er också tid att komma på föreningarnas
årsmöten på torsdagseftermiddagen.
Jag tror förstås inte att du vill missa något
av programmet men om du ändå skulle leta
dig ut i majsolen utanför Lugnets Kongresshall så kan du t ex hänföras av Skidmuseets
utsikt från stora hoppbacken eller leta dig
bort till det som en gång var världens största
koppargruva, nu en sevärdhet på UNESCOs
världsarvslista.
Interagera i programmet och nätverka med
dina kollegor. Gastrodagarna är gastro-Sveriges sociala höjdpunkt. Gastromiddagen
kan bli minnesvärd i Magasinets läckra och
inbjudande lokal mitt i Falun.
Det är ett sant nöje att tillsammans med
lokala organisationskommittén med Daniel
Sjöberg i spetsen välkomna dig till Svenska
Gastrodagarna 2018 i Falun. Jag vill också
tacka för förtroendet att vara vetenskaplig
sekreterare under detta 65:e spännande och
intensiva år i Svensk Gastroenterologisk
Förening.

Staffan Wahlin

Vetenskaplig sekreterare
gastrokuriren 2 · 2018
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ERCP FREDRIK SWAHN

Dags att fira 50 år med ERCP
M Sivak
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Endosc 1988;
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sida utan
även hans,
som den förste ERCP-istens, sanna natur.
En kritisk läsare, Dr. Monford D. Custer JR.
från Winchester, hade invändningar dels mot
tekniken i sig, men att det var ju hopplöst
tidsödande att tänka sig ta bort en sten från
gallgången med enerverande endoskopisk
teknik, när man kunde göra samma åtgärd
med öppen kirurgi på 6 minuter. William
McCune replikerade: ”I think anyone who
looks through one of these instruments has
Bäste läsare, om du inte redan visste det,
så är det ett jubileumsår för endoskopisk
retrograd cholangiopancreatografi eller
lättare uttryckt: ERCP. Det var 50 år sedan
Dr William S. McCune tillsammans med Dr.
Paul E. Shorb och Dr. Herbert Moscovitz
publicerade ett första patientfall i 1968 års
Annals of Surgery’s maj-nummer under
rubriken: Endoscopic Cannulation of the
Ampulla of Vater, a preliminary report.

H
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GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY
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Eder-fiberduodenoskopet hade blick både
frontalt och åt sidan. Det fanns en arbetskanal
för kanyleringsinstrument och en uppblåsbar
ballong strax bakom tippen för att fixera positionen av duodenoskopet.

persistence”. Vi kan bara instämma: Words
to live by.
Vi vill nu även som avslutning uppmärksamma alla ”ERCP-lovers” att det senare
i år kommer bli ett stort jubileumsmöte i
arrangemang av SADE, i Malmö den 13-14
september: ”50 years with ERCP”. Vi i
organisationskommittén tycker oss ha fått
samman en respektfull samling av Nordiska
och internationella föreläsare som skall belysa
ERCP med underrubriken ”the past, the present and the future”. Vi hoppas att attrahera
alla med hjärtat för ERCP, vilket inkluderar
inte bara gamla och unga ERCP-ister utan
även assistenter och industrifolk. Varmt välkomna till Malmö!

to have two personality characteristics. First,
he has to be honest, because if he says he sees
a lesion, others will want to have it shown
to them.
Secondly, you have to got to have undying, blind, day and night, uncompromising

Referenser
1.

2.
3.

4.

McCune WS, Shorb PE, Moscovitz H.
Endoscopic cannulation of the ampulla
of vater: a preliminary report. Ann Surg
1968;167:752-756
McCune WS. ERCP: the first twenty years.
Gastrointest Endosc 1988;34:277-8.
McCune WS, Short PE, Moscovitz H. Endoscopic cannulation of the ampulla of Vater:
a preliminary report [reprinted from Ann
Surg]. Gastrointest Endosc 1988;34:278-9.
Sivak MV. ERCP at thirty years: an interview
with Dr. William S. McCune (1909–1998).
Gastrointest Endosc 1998;48:643-644.

Fredrik Swahn

SUS-Lund
Urban Arnelo

Karolinska Universitetsjukhuset
Huddinge

Welcome to Malmö
Sweden
13-14 SEPTEMBER
2018

Time for signing up for

50 years
with ERCP
1968-2018

The Past, The Present &
The Future

Scandinavian Associa,on
for Diges,ve Endoscopy

Lecturers of honor:
Nib Soehendra
Jacques Devière
Marco Bruno
George Webster
Isaac Raijman
Massimiliano Mu,gnani

International conference
on endoscopic retrograde
cholangiopancreatography
•
•
•
•

State of the art lectures
Hear the experts
Meet the Scandinavian
founders and pioneers
Come together with all
passionate people who
dedicated their work for
ERCP

More updates and registraAon at
www.ercp2018 or www.ercp.dk
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LIVER WEEK 2018 ANNA CEDERBORG, ANTTI OKSANEN

Rapport från Stockholm Liver Week
Man kan beskriva ”Stockholm Liver Week”
med ett enda ord nämligen samarbete;
mellan sjukhus, olika specialister och
professioner, och en växande insikt om
behovet av samarbete mellan patienten
och sjukvården. Konferensens historia
började i skiftet mellan 1980- och 90-talet
och då som ett ”Transplantationssymposium” för barn- och vuxenhepatologer, lever-anestesiologer och transplantationskirurger.

M

ötet hade flera funktioner, dels
var det en träffpunkt för remitterande läkare och transplantationsteamet för att diskutera resultat och
utmaningar, dels att presentera aktuell forskning och inte minst att skapa möjlighet för
social samvaro. Avancerad leversjukdom är
ett komplicerat tillstånd som kräver insatser
från flera olika specialiteter och professioner,
och för att möta nya utmaningar utökades
gruppen med infektionsläkare, radiologer,
intensivvårdsläkare och övre GI-kirurger.
Mötet växte successivt och fick ett nytt
namn: ”Stockholms levervecka”. Nästa steg
i vidareutveckling av konferensen var tillkomst av ett omfattande omvårdnadsprogram. För att intressera utländska deltagare,
i första hand från Östersjöområdet, byttes
språket till engelska och mötet döptes om
till ”Stockholm Liver Week”. Det innebär i
praktiken en konferens från tisdag till fredag,
som alltid infaller under kalendervecka 6.
Traditionsenlig inledning

Årets program var utformat under ledning
av möteskoordinator docent Per Stål, Karolinska Universitetssjukhuset. Programmet
inleddes under tisdagen traditionsenligt med
infektioner av hepatologiskt intresse, framför allt hepatit B och C, och modererades
av professor Weiland. Hepatit C är numera
en lättbehandlad infektion och fokus har
skiftats från att beskriva rena behandlingsresultat till att diskutera strategier för global
eradikering av sjukdomen. Hepatit B är
fortfarande en betydligt svårare utmaning
som dessutom kan ytterligare kompliceras av
samtidig hepatit D-infektion. En avslutade
diskussion utifrån patientfall gav möjlighet
till ett interaktivt utbyte mellan deltagarna.
Fokus under onsdagen var framför allt på
avancerad leversjukdom och intensivvård. Dr
6

Antti Oksanen, Karolinska Universitetssjukhuset, modererade under förmiddagen en
session om handläggning av dekompenserad
cirros. Utifrån en fallbaserad presentation
diskuterades aktuella rekommendationer
angående handläggning av dekompenserad
cirros i form av varixblödning, ascites och
njursvikt, TIPS samt hepatisk encefalopati
ur ett praktiskt perspektiv. Varje dekompensationsform presenterades utifrån kliniska
frågeställningar tillsammans med kollegor
från Skånes Universitetssjukhus, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Karolinska Universitetssjukhuset och sessionen avslutades med en
gemensam frågestund.

Därefter kompletterade professor Baumann, Medizine Hochschule, Hannover,
med pediatriska aspekter av avancerad
leversjukdom och ännu en gång blev det
uppenbart att trots att det finns enorma
skillnader mellan barn- och vuxenhepatologin har båda områden mycket att lära av
varandra. Programmet efter lunch var mer
varierande och handlade om epidemiologi,
modern gendiagnostik och intensivvård vid
akut leversvikt. European association for the
study of the liver (EASL) har nyligen publicerat nya riktlinjer för handläggning av akut
leversvikt och dr Cathrin Hällström, Karolinska Universitetssjukhuset, presenterade
dessa ur en intensivvårdsläkares synvinkel i
gastrokuriren 2 · 2018
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Tillräckliga doser av Creon® (pankreatin),
varje gång patienten äter.
Behandlingsmålen vid exokrin pankreasinsufficiens (EPI)
är ett normalt näringsupptag samt ett liv utan besvärliga
diarréer och andra symtom.

2 x 25000 lipasenheter vid frukost, lunch och middag

plus 1 x 25 000 vid mellanmål är den startdos som numera
rekommenderas vid brist på matsmältningsenzym1,2.

Ge din EPI-patient den rätta behandlingsstarten,
följ upp och anpassa dosen vid behov.

Magsyraresistenta minimikrosfärer
Varje kapsel Creon® innehåller flera hundra små korn.
Minimikrosfärerna har ett hölje som skyddar mot
den sura magsaften. Storleken är anpassad för att
minimikrosfärerna ska blanda sig väl med födan och
kunna passera den nedre delen av magmunnen intakta.

100 enterokapslar
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®

Referenser 1. Internetmedicin.se 2. United European Gastroenterology Journal 2017, Vol. 5(2) 153-199.
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Injektionspenna i 10 olika doser
Färdig att använda
Enkel att hantera1
Minskar risken för oavsiktliga
nålstick
Hög koncentration, vilket ger
låg volym

Metojectpen® (metotrexat)
förfylld injektionspenna 50 mg/ml

Finns som singelpack och 6-pack
7,5 mg
10 mg
12,5 mg
15 mg
17,5 mg
20 mg
22,5 mg
25 mg
27,5 mg
30 mg
6-pack ej tillgängligt för
27,5 mg och 30 mg

Instruktionsﬁlm för subkutan injektion av
Metojectpen® 50 mg/ml ﬁnner du på
www.medicininstruktioner.se

En känsla av frihet...
Metojectpen® 7,5-30 mg injektionsvätska,
lösning i förfylld injektionspenna (metotrexat)
Indikationer: Metojectpen® är indicerat för behandling av aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter, polyartritiska former av svår, aktiv juvenil
idiopatisk artrit, när behandling med NSAID-preparat (icke-steroida antiinﬂammatoriska läkemedel) gett inadekvat svar, svår terapiresistent handikappande psoriasis som inte svarar adekvat på andra terapiformer såsom fototerapi, PUVA och retinoider, och svår psoriasisartrit hos vuxna patienter,
samt lindrig till måttlig Crohns sjukdom, antingen ensamt eller i kombination med kortikosteroider, hos vuxna patienter refraktära eller intoleranta mot
tiopuriner. Dosering: Metojectpen® ges som injektion 1 gång per vecka. Individuell dosering. Förpackningsstorlekar: Förfyllda injektionspennor
innehållande 0,15 ml (7,5 mg), 0,2 ml (10 mg), 0,25 ml (12,5 mg), 0,3 ml (15 mg), 0,35 ml (17,5 mg), 0,4 ml (20 mg), 0,45 ml (22,5 mg), 0,5 ml (25 mg),
0,55 ml (27,5 mg) eller 0,6 ml (30 mg) lösning finns i förpackningar med 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15 och 24 förfyllda injektionspennor.
Spritsuddar ingår i förpackningen. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Metojectpen® är receptbelagd och ingår i
förmånssystemet. ATC-kod: L01BA01. Datum för översyn av produktresumé: 2017-01-31.
För fullständig produktinformation och priser hänvisas till www.fass.se
Referens;
1) Demary W et al., Subcutaneously administered methotrexate for rheumatoid arthritis, by preﬁlled syringes versus preﬁlled pens: patient preference
and comparison of the self-injection experience., Patient Preference and Adherence 2014:8 1061-1071.
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LIVER WEEK 2018 ANNA CEDERBORG, ANTTI OKSANEN

en kavalkad av värdefulla insikter. Omvårdnadsprogrammet, denna dag, inkluderade
ämnen såsom överföringsmottagning samt
graviditet efter transplantation där ökande
nationell erfarenhet finns.
Fokus på kirurgi

Torsdagens fokus på kirurgiska aspekter av
hepatologi började med levertransplantation och alkoholrelaterade frågor. Dr Espen
Melum, Oslo Universitetssjukhus, visade
att överlevnaden efter transplantation för
alkoholorsakad cirros är initialt jämförbar
med andra indikationer, men sjunker snabbt
från 6-7 år efter operationen, då framför allt
på grund av tillkomst av solida tumörer. Dr
Stokkeland, Visby lasarett, presenterade
tillsammans med kollegor från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, resultat från en
nationell studie om alkohol före och efter
levertransplantation. Vidare diskuterades ytterligare ämnen relaterade till transplantation såsom donation efter hjärtdöd,
malignitet vid PSC och Mayo protokollet.
Eftermiddagen inleddes med en gemensam
föreläsning av professor Davenport, King´s
College Hospital, London, som presenterade
en målande översikt över koleduktala malformationer. Därefter erbjöds möjlighet att välja
sessioner mellan olika program ur vuxen,

pediatriskt eller omvårdnads-perspektiv.
Vuxenhepatologins fokus på eftermiddagen
var på benigna hepatobiliära lesioner. Dr Ola
Blennow, Karolinska Universitetssjukhuset,
talade om leverabscesser som inte är särskilt
vanliga och hanteras av flera olika specialiteter, ofta med olika principer eller utgångspunkter. Via en grundlig genomgång gav Dr
Blennow tydliga förslag på vilka abscesser
som skall omhändertas av kirurger respektive
infektionsläkare. Svårigheter med, men även
rekommendationer om, hur vi kan hantera
biliära strikturer presenterades gemensamt
av Professor Annika Bergquist, Karolinska
Universitetssjukhuset och Dr Marcus Reuterwall Hansson, Ersta Sjukhus.
Under torsdagskvällen åtnjöts en gemensam middag på Skeppsholmen där docent
Stål, leverveckans general, höll ett inspirerande tal om skillnaderna mellan Wasaskeppet och Stockholm Liver Week.
Konstruktionen av den förra var inte evidensbaserad och samarbetet mellan olika
inblandade obefintligt med välkända katastrofala följder. Leverveckan, däremot, seglar
framåt i medvind tack vare sin fasta förankring i integrerad hepatologi.
Veckan avslutades på fredagen med fyra
fallbaserade diskussioner om kliniska utmaningar vid leversjukdom presenterade av

medarbetare från olika verksamheter vid
Karolinska Universitetssjukhuset. Henrik
Gjertsen belyste problematiken med njursvikt hos en transplanterad patient. Därefter
diskuterade Erik v Seth och Nikolaos Kartalis den radiologiska diagnostiken av små
HCC. Leverresektion vid primär eller sekundär cancer är en effektiv behandlingsmetod
vid rätt patienturval och Jeanna Joneberg
redogjorde för detta ämne. Det sista föredraget, av barnhepatologen Thomas Casswall
handlade om komplexiteten av neonatal
kolestas. Årets Stockholm Liver Week avslutades med en workshop om hepatologisk
grundforskning under ledning av dr Ewa
Ellis från Karolinska Institutet.
Styrkan med ”Stockholm Liver Week” är
dess utpräglade interdisciplinära och interprofessionella prägel. Problem och utmaningar presenteras från olika synvinklar och
detta ger en klart djupare insikt jämfört med
en enskild specialists åsikter och erfarenheter.
Men grunden för framgång är förändring,
och ett viktigt aktuellt utvecklingsområde
är ett utökat nationellt samarbete, vilket i
praktiken skulle kunna betyda möjligheten
att utveckla ”Stockholm Liver Week” till
”Swedish Liver Week”!
Anna Cederborg och Antti Oksanen

Ett enda klick till rätt och säker läkemedelsanvändning

medicininstruktioner.se
424/032018
SE 262/042014
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Gastrodagarna i Falun
Om några veckor är det dags för Gastrodagarna. I år är det gastrosektionen vid
Falu lasarett som är värdarrangör. En av
programpunkterna handlar om att höja
kvaliteten på koloskopier i Sverige. Ett
nytt kvalitetsregister beräknas starta
hösten 2019 och det första styrelsemötet
kommer att hållas i Falun i maj.

D

aniel Sjöberg, gastroenterolog
och sektionsansvarig överläkare,
är ordförande för den lokala programkommittén. Han möter mig i entrén
till mottagningen och tillsammans med vårdenhetschefen Eva Forsell slår vi oss ned på
ett mottagningsrum.
– Det känns väldigt roligt att en liten stad
utanför de stora universitetsorterna har fått
möjligheten att arrangera Gastrodagarna,
som i år sägs fira 25 år. Falun som stad är ju
rätt van vid att ordna stora evenemang, som
exempelvis skid-VM.
Tillsammans med Svensk Gastroenterologisk Förening och den vetenskapliga
sekreteraren Staffan Wahlin har den lokala
programgruppen arbetat intensivt i många
månader för att arrangera ett omfattande
program, såväl vetenskapligt som socialt.
– Det har varit högst stimulerande att
vara med i det arbetet, men också en stor
utmaning. Vi är ju ett litet länssjukhus och
har egentligen inte resurserna och de breda
nätverken ute i forskarvärlden för att enkelt
hitta lämpliga föreläsare. Men vi antog utmaningen och samlade ihop merparten av alla
gastroenterologer och sjuksköterskor i länet
för att brainstorma under en dag. Det var
förstås mycket mer arbete än vad vi först
förväntade oss, men nu är vi klara och väldigt nöjda och stolta över programmet som
omfattar cirka 60 föreläsare.
Ett kortare format

Det blir ett något annorlunda upplägg i
år, menar Daniel Sjöberg. Programmet
innehåller fler korta och kärnfulla föreläsningar än tidigare. Med fler föreläsare som
delar på varje pass är förhoppningen att
mötet ska bli piggare.
– Tempot blir högre och föreläsarna behöver snabbare leverera sina kärnbudskap. Det
tror vi skapar ett mer dynamiskt möte. Vi är
också stolta över att vi lyckats locka hit de
främsta företrädarna inom respektive fält. I
10

Henrik Ferling, gastroenterlog och överläkare, Eva Forsell, sjuksköterska och vårdenhetschef samt
Daniel Sjöberg sektionsansvarig överläkare och ordförande i den lokala programkommittén, Falu
lasarett.

år kommer även förhållandevis många kirurger. Även om det inte finns något särskilt
tema på konferensen så erbjuder programmet många spännande föreläsningar inom
endoskopi och kolrektal cancer.
Konferensen kommer att hållas på Lugnet,
en sportanläggning belägen vid ett naturreservat. Det tar bara cirka 20 minuter från
centrala Falun att promenera till anläggningen. Här kommer också minglet att äga
rum (i utställningslokalen).
– Det kommer att finnas en uppbyggd
scen och vi bjuder på underhållning i samband med minglet. Middagen kommer
däremot att hållas i Magasinet, ett ombyggt
gammalt godsmagasin på stationsområdet i
Falun. Där kommer ett liveband med lokala
stjärnor att spela och vi lovar att det blir fart
och fläkt, säger Daniel Sjöberg.
På drygt en kilometers promenadavstånd
från centrala stan ligger även Falu gruva
med anor tillbaka till vikingatiden. Tidvis
bröts två tredjedelar av hela världens kopparmalm i Falun, och under 1600-talet var
gruvan med omkring 1 000 arbetare Sveriges
största arbetsplats.
Sedan 2001 är det industrihistoriska landskapet kring Stora Kopparberget och Falun
med på Unescos världsarvslista.
– Vi arrangerar inte någon utflykt till Falu
gruva, tiden räcker helt enkelt inte till. Men
för de som är intresserade rekommenderar

jag starkt ett besök i gruvområdet och det
fantastiska landskapet runt gruvan, säger
Eva Forssell.
”När du är i Falun, passa på att promenera
i någon av de gamla stadsdelarna Elsborg,
Gamla Herrgården eller Östanfors. Här finns
gammal bebyggelse med anor från 1700-talet
och är en del av världsarvet Falun. Här kan
du bland annat se små gruvarbetarbostäder
som var typiska för Falun på 17- och 18-hundratalet.”
Henrik Ferling
gastroenterolog Falu lasarett
Ny region

Magtarm-mottagningen på Falu lasarett
är en av sex sektionen som organisatoriskt
ligger under Medicinkliniken. Mottagningen består av en öppenvårdsmottagning
och en endoskopienhet samt en läkar- och
sjuksköterskemottagning. Till mottagningen
hör även en avdelning med 18 slutenvårdsplatser som delas med hematologen.
Det primära upptagningsområdet omfattar cirka 160 000 invånare som främst bor
i Falun, Ludvika och Borlänge. I Dalarna
som helhet bor det cirka 285 000 invånare.
– I länet har vi tre medicinkliniker som
ligger i Falun, Avesta och Mora och som
ägnar sig åt gastroenterologi. Vid Falu lasarett har vi vissa länsresurser som kapselen-
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Feraccru.

Ett nytt oralt järnalternativ.
Feraccru® är ett nytt oralt läkemedel för behandling av
järnbristanemi hos vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.1

1. Feraccru®. Produktresumé. December 2016.

www.aoporphan.com

Förskrivningsinformation för Feraccru 30 mg hårda kapslar.
Se produktresumé (SPC) för förskrivning.
Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkan. Feraccru
(järnmaltol). Hård kapsel, B03AB10, Rx, EF. Farmakologisk grupp: Trevärt järn,
perorala preparat. Styrka: Feraccru finns i en styrka som innehåller 30 mg järn som
järnmaltol. Indikation: Feraccru används för behandling av järnbristanemi hos vuxna
patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Dosering: Rekommenderad dos
Feraccru är en kapsel två gånger dagligen, morgon och kväll, på fastande mage.
Behandlingens varaktighet beror på hur svår järnbristanemin är men oftast behövs minst
12 veckors behandling. Behandlingen ska pågå så länge som krävs för att återställa
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järndepåerna, påvisat med blodprover. Administrering av Feraccru enligt produktresumé.
Varningar och försiktighet: Feraccru ska inte ges till patienter med pågående skov av
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) eller till IBD-patienter med hemoglobinnivåer (Hb)
under 9,5 g/dl. Alltför stora mängder järnpreparat kan ha toxisk verkan, särskilt hos
barn. Feraccru får inte ges till barn. Särskild försiktighet ska iakttas om andra kosttillskott
och/eller tillskott av järnsalter används samtidigt. Innan behandlingen inleds ska
diagnosen järnbristanemi ha fastställts baserat på blodprover. Det är viktigt att utesluta
andra orsaker till anemin än järnbrist (t.ex. magsår eller koloncancer). Feraccru har inte
studerats på patienter med nedsatt njur- och leverfunktion. Feraccru innehåller laktos:
patienter med något av de sällsynta ärftliga problemen fruktosintolerans eller glukos-

galaktosmalabsorption ska inte använda detta läkemedel. Feraccru innehåller också
allurarött AC (E129) och para-orange (E110), som kan orsaka allergiska reaktioner.
Förpackningar: HDPE-burk med barnskyddat trycklock av polypropen. Varje burk
innehåller 56 hårda kapslar. Övrig information: Subventionsansökan pågår. För fullständig information se www.fass.se. Texten är baserad på produktresumé: December 2016.
Distributör: AOP Orphan Pharmaceuticals AG, Virdings Allé 32B, 750 54 Uppsala,
+46 70 631 87 00, info@aoporphan.com, www.aoporphan.com
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doskopi, pH-mätning och manometri. Vi
har också ett länsansvar när det gäller barn
som behöver genomföra gastroendoskopi i
narkos, säger Daniel.
I september förra året lämnade landstinget
i Dalarna in en ansökan till regeringen om att
få bilda en egen region. Regioner har bildats,
eller är på väg att bildas i samtliga landsting i
Sverige. Dalarna är ett av sju återstående län
som ännu inte bildat region. Men för samtliga pågår nu en motsvarande process. Beslut
om regionbildning kommer att fattas under
våren och den nya organisationen förväntas
börja gälla från årsskiftet 2019. Syftet är att
samordna frågor kring hälsa, sjukvård och
regional utveckling och samla Landstinget
Dalarna, Region Dalarna och Länsstyrelsen
i en och samma organisation.
Det finns fördelar med det, menar Daniel
Sjöberg. I debatten om nivåstrukturering välkomnar han ett större samarbete.
– Vi har förmånen att ha tillgång till två
universitetssjukhus, i Uppsala och Örebro,
och vi har ett gott samarbete inom regionen.
När det gäller enteroskopi och levertransplantationsutredningar skickar vi patienter
till Uppsala. Sedan utförs levertransplantationerna i Huddinge. Men när patienter
skrivs ut från slutenvården tar vi över direkt.
– Jag kan tycka att det är rimligt med en
viss nivåstrukturering. Vissa typer av ingrepp
bör ske på ett fåtal enheter för att vi ska
kunna behålla kompetensen, inte minst när
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det gäller mer avancerade endoskopiska tekniker som ESD och radiofrekvensablation,
som vi ännu inte har tillgång till i regionen.
Välbemannade

På läkarsidan är mag- och tarmmottagningen
välbemannad. Här arbetar totalt 10 läkare.
Daniel Sjöberg gjorde sin AT och ST vid
Falu lasarett och är sedan 2002 knuten till
sektionen.
– Jag trivs väldigt bra, vi har hela gastroenterologiska fältet med endoskopi, levertransplanterade samt patienter med IBD och IBS
samt vårdavdelning med slutenvårdsplatser.
Ett av skälen till att vi är så välbemannade
är av historiska skäl, redan 1974 köptes de
första endoskopen till Falu lasarett av två
medicinare som startade den endoskopiska
verksamheten på medicinkliniken. Och så
har det varit sedan dess.
På sjuksköterskesidan är bemanningen
en större utmaning. Precis som i alla andra
landsting är det svårt att rekrytera sjuksköterskor.
– På vår mottagning har vi lätt att få
sökanden, det är svårare till vårdavdelningen,
säger Eva Forssell.
Och liksom många andra mottagningar är
det en lång väntelista för patienter som ska
genomgå koloskopi. Det saknas i dag två
koloskopirum för att kunna utöka volymen
med 25 procent och täcka behovet.
– Vi är trångbodda och vi jobbar på att

Snabbfakta om gastrosektionen
Här arbetar till vardags:
6 specialister i gastroenterologi
1 specialist i internmedicin
3 ST-läkare i gastroenterologi
10 sjuksköterskor
5 undersköterskor (endoskopiassistenter)
1 endoskoperande sjuksköterska under utbildn.
1 doktorand (sjuksköterska)
3 av läkarna har disputerat
Dessutom bidrar dessa till
verksamheten:
1 hudläkare med förflutet inom
gastroenterologin, 1 kolorektalkirurg (koloskopi)
2 ST-läkare inom kirurgi (gastroskopi)
2 övre GI-kirurger (ERCP)
Här görs:
PEG, Kapselendoskopi, Endoskopier (4 rum)
pH/manometri, Bravo-kapsel, Ultraljud
Narkosundersökningar 1 dag i veckan
Förra året gjordes:
2459 gastroskopier, 1913 koloskopier
73 ECRP, 830 mottagningsbesök
4565 inkommande remisser
15 procent av remisserna returnerades

expandera vår verksamhet. Vi har också en
sjuksköterska under utbildning till endoskopist och som kommer att bli en värdefull
tillgång för att klara volymökningen, säger
Eva Forsell.
Många ST-läkare söker sig till gastrosektionen och är en viktig resurs för mag- och
tarmmottagningen, menar Daniel.
– Vi har för närvarande tre ST-läkare. De
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börjar med gastroenterologi och därefter
internmedicin, vilket innebär att de snabbt
kommer in i vår verksamhet och lär sig tidigt
att skopera och träffa våra IBD- och leverpatienter.
Forskning och utveckling

Risken att insjukna i kronisk inflammatorisk
tarmsjukdom är mycket hög i Sverige jämfört med andra länder. Prognosen varierar
också mellan olika sjukhus och blodbrist
åtgärdas inte alltid, trots nationella riktlinjer.
Daniel Sjöberg disputerade 2015 vid Uppsala
universitet på en epidemiologisk avhandling
om ulcerös kolit och Crohns sjukdom. I sin
avhandling visade han att risken att insjukna
i inflammatorisk tarmsjukdom i Sverige
har ökat med 50 procent sedan mitten av
80-talet. Eftersom medelåldern vid insjuknade är låg och sjukdomarna ofta är livslånga
blir andelen drabbade i befolkningen hög.
Det ställer ökade krav på sjukvården, men
också på samhället i stort i form av läkemedelskostnader och sjukskrivningar.
Ett viktigt resultat i hans avhandling var

att patienter med ulcerös kolit som får svåra
skov behandlades olika vid olika sjukhus.
Vid exempelvis Akademiska sjukhuset
behövde endast 7 procent av patienterna
kirurgi och vid övriga sjukhus var siffran 41
procent. Skälet var att Akademiska sjukhuset
valde att avvakta effekten av den medicinska
behandlingen innan beslut togs om kirurgi.
Fler kunde då tillfriskna utan operation. Hos
patienter med IBD visade det sig att många
hade blodbrist både vid diagnos och efter
ett års sjukdom.
– Trots det fick mindre än hälften av
patienterna korrekt behandling, trots nationella och internationella riktlinjer, säger
Daniel.
Efter disputationen har han fortsatt på en
postdok-tjänst med ett projekt som handlar
om att kartlägga hur kostnader för IBD-patienter, fem år efter diagnos, fördelar sig
mellan olika enheter.
Vid mag-tarmmottagningen arbetar även
Maria Hjorth, specialistsjuksköterska som
arbetar med ett avhandlingsarbete om sjuksköterskeledd mottagning för leversjuka.

Studien omfattar patienter från sjukhus i
hela landet.
– I Dalarna finns ett uttalat syfte att satsa
på forskartjänster. Efter disputation kan man
få en 50 procentig tjänst som landstinget
betalar. Syftet är att meritera forskare så att
de blir behöriga docenter som kan handleda
doktorander.
Både Daniel och Maria kommer att
berätta mer om sina projekt under Gastrodagarna. Under kongressen kommer det även
att finnas en programpunkt som berättar om
ett nytt kvalitetsregister för koloskopi som
beräknas starta hösten 2019. Syftet är att höja
kvaliteten på koloskopi i Sverige.
– Jag är med i den blivande styrgruppen och vi ska träffas för första gången på
Gastrodagarna. I dag har vi inget register och
tanken är nu att de 120 000 koloskopier som
görs årligen ska in i ett kvalitetsregister för att
vi ska kunna utvärdera och höja kvaliteten på
undersökningarna. Det känns som ett viktigt
och angeläget arbete.
Eva Nordin

BENGT IHRE RESEARCH SCHOOL
Modern medical research is increasing in complexity, necessitating
extensive collaboration and knowledge transfer between clinical and
basic scientists. The Bengt Ihre Research School is a tralational research
school, that aims to educate a new generation of investigators in gastroenterology who will apply team efforts in interdisciplinary research.

APPLICATION

To participate in the Bengt Ihre Research School

How do I apply?

The research school is a comprehensive course program that stretches
over three years and seven separate 2-3 day courses. Students enroling
in the program are expected to follow the complete course cycle. The
course program is consistently translational and welcomes both clinical
and basic PhD students. Bengt Ihre Research School is to be regarded
as a complement to general scientific methodology courses taken at
the home university. The course including meals and accommodation
is free of charge, home institutions cover travel costs.

Preliminary plan for the complete course cycle
•
•
•
•
•
•
•

gastrokuriren 2 · 2018

Introduction to translational research in gastroenterology, October
17-19, 2018
Gastrointestinal physiology, January, 2019
Gastrointestinal pathology and microbial pathogenesis, May, 2019
Innate immunity of the gastrointestinal tract, October, 2019
Adaptive immunity of the gastrointestinal tract, January, 2020
Studydesign in gastrointestinal research based on high throughput methods, May, 2020
Carcinogenesis in the gastrointestinal tract, October, 2020

Who can apply?
You should be registered as a PhD student (preferentially not beyond
half time), or planned for registration within the next six months.

The application should include:
1. Brief CV (maximum 2 pages)
2. Copy of certificate of registration for PhD studies, if applicable
3. Project plan (maximum 3 pages)
4. Letter of support from your main supervisor
5. Letter of support from your employer
Deadline for application is June 4, 2018. Applications should be submitted in pdf format by e-mail to eva.m.danielsson@liu.se
Assessment of your application
All applications will be assessed and ranked by the Bengt Ihre Research School faculty. Criteria for assessment include: project within
scope of research school, balance between clinicians and basic
scientists and balance between universities. Decisions on admissions
will be communicated by June 20, 2018.
For more information please visit the homepage or contact
eva.m.danielsson@liu.se
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Indikation: reduktion av recidiv av
manifesterad hepatisk encefalopati (HE)
hos personer över 18år1

Även om de är
hemma är de inte
utanför farozonen1

Genombrottsepisoder av manifest HE under sex månader.1

58 %

Patienter (%)

60

40

45,9 %

20

0

Absolut riskminskning 23,8 %

22,1 %
Placebo
(n = 159)

XIFAXAN® 550
(n = 140)

P < 0,001

Anpassad efter Bass et al. 2010.1
1. Bass, N.M. et al., Rifaximin treatment in hepatic encephalopathy. N Engl J Med, 2010. 362(12): p. 1071-81.
Filmdragerad tablett 550 mg (rosa, oval, bikonvex, 10 mm x 19 mm, märkt med “RX” på ena sidan). ATC-kod: A07AA11. Texten är baserad på
produktresumé: 2013-01-10. För mer information: www.fass.se.

NOR/XIF5/0517/0192a

NORGINE and the sail logo are registered trademarks of the Norgine group of companies. Product under license from Alfasigma S.p.A.
XIFAXAN is a registered trademark of the Alfasigma group of companies, licensed to the Norgine group of companies.
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NOR/XIF5/0517/0192a

XIFAXAN® 550

XIFAXAN® 550 mg filmdragerade tabletter. Aktiva substanser: Rifaximin. Indikationer: Avsett för att minska återkomsten av episoder av manifest leverencefalopati
hos patienter i åldern ≥18 år. ATC kod: A07AA11. Dosering: Rekommenderad dos: 550 mg två gånger per dag. Behandling längre än 6 månader bör ta hänsyn till det
individuella förhållandet mellan fördelar och risker, inklusive de som är förknippade med progression av den nedsatta leverfunktionen. Administreringssätt: Oralt med
ett glas vatten. Kan ges med eller utan föda. Kontraindikationer: Överkänslighet mot rifaximin, rifamycinderivat eller mot något hjälpämne. Fall av tarmobstruktion.
Varningar och försiktighet: Det potentiella sambandet mellan rifaximinbehandling och Clostridium difficile-associerad diarré (CDAD) och pseudomembranös
kolit (PMC) kan inte uteslutas. På grund av bristen på data och potentialen för svår störning av tarmfloran med okända konsekvenser, rekommenderas inte
samtidig administrering av rifaximin och andra rifamyciner. Patienter bör informeras om att trots den försumbara absorptionen av läkemedlet (mindre än 1 %),
kan rifaximin, liksom alla rifamycinderivat, ge en rödaktig missfärgning av urinen. Nedsatt leverfunktion: Används med försiktighet hos patienter med gravt (Child
Pugh C) nedsatt leverfunktion och hos patienter med MELD (Model for End-Stage Liver Disease)-poäng >25. Försiktighet bör iakttas när samtidig användning av
rifaximin och en P-glykoprotein-hämmare, såsom ciklosporin, behövs. Biverkningar: Vanliga: Depression, yrsel, huvudvärk, dyspné, smärta i övre delen av buken,
utspänd buk, diarré, illamående, kräkningar, ascites, utslag, klåda, muskel-spasmer, artralgi, perifert ödem. Mindre vanliga: Clostridium-infektion, urinvägsinfektion,
candidiasis, anemi, anorexi, hyperkalemi, Förvirringstillstånd, ångest, hypersomni, insomni, Balansrubbningar, amnesi, konvulsion, uppmärksamhetsstörningar,
hypestesi, minnesförsämring, värmevallningar, pleurautgjutning, buksmärta, esofagusvarice blödningar, muntorrhet, magbesvär, myalgi, dysuri, pollakisuri, ödem,
pyrexi. Sällsynta: Pneumoni, cellulit, övre luftvägsinfektioner, rinit, dehydrering, hypertoni, hypotoni, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, förstoppning, Ryggsmärta,
proteinuri, asteni. kontusioner, behandlingssmärta. Ingen känd frekvens: trombocytopeni, anafylaktiska reaktioner, angioödem, överkänslighet, presyncope,
syncope, onormala leverfunktions-tester, dermatit, eksem. Avvikelser i INR. Interaktioner: Hos patienter med nedsatt leverfunktion kan det inte uteslutas att
rifaximin kan minska exponeringen av samtidigt administrerade CYP3A4 substrat (t.ex. warfarin, antiepileptika, antiarytmiska, orala preventivmedel), på grund
av högre systemisk exponering jämfört med friska försökspersoner. Både ökningar och minskningar i INR har rapporterats hos patienter som står på warfarin
och är förskrivna rifaximin. Om samtidig administrering är nödvändig, bör INR övervakas noggrant med tillägg eller utsättande av behandling med rifaximin.
Justeringar i dos av orala antikoagulantia kan vara nödvändiga. En in vitro studie antydde att rifaximin är ett måttligt substrat för P glykoprotein (P-gp) och
metaboliseras av CYP3A4. Det är inte känt om samtidiga läkemedel som hämmar CYP3A4 kan öka den systemiska exponeringen för rifaximin. Potentialen för att
läkemedelsinteraktioner ska förekomma på transportsystemsnivå har utvärderats in vitro och dessa studier tyder på att en klinisk interaktion mellan rifaximin
och andra föreningar vars utflöde sker via P-gp och andra transportproteiner är osannolikt (MRP2, MRP4, BCRP och BSEP). Graviditet, amning och fertilitet:
Graviditet: Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas inte användning av rifaximin under graviditet. Amning: Det är okänt om rifaximin/metaboliter utsöndras
i bröstmjölk. En risk för det ammade barnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med
rifaximin efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan. Fertilitet: Djurstudier tyder inte på direkta eller
indirekta effekter på manlig och kvinnlig fertilitet. Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Yrsel har rapporterats i kliniska kontrollerade
studier. Rifaximin har dock försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Produktens status: 56 st. tabletter, receptbelagd, ingår i
läkemedelsförmånen. Läkemedelsföretaget: Norgine B.V., Hogehilweg 7, 1101 CA Amsterdam ZO, Nederländerna. Ombud: Norgine Danmark A/S, Lyskær 1, 3 th.,
2750 Herlev, Danmark. Datum för översyn av produktresumén: 14.11.2016. För mer information och pris se www.fass.se. NOR/XIF5/1216/0163

Norgine Sverige AB
Frösundaviks Allé 15, 4 tr
169 70 Solna
norgine.se

Gastroenterologi i Fokus
Sjukdomar i lever, galla och pankreas
1-3 oktober 2018
Plats: Sånga-Säby konferens, Stockholm/Ekerö
Kursen vänder sig i första hand till nyligen färdiga specialister inom medicinsk
gastroenterologi och kirurgi samt ST-läkare i slutet av sin specialiseringsutbildning.
Anmälan och program finns tillgängligt på SGFs hemsida www.svenskgastroenterologi.se

Moderatorer:
Magnus Simrén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Annika Berqquist, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
För mer information om kursen, vänligen kontakta:
AF Meetings AB, anki@af-meetings.se, telefon 0704-576 046
Arrangör
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MAG- TARMFONDEN PER LUNDBLAD

KEEP
YOUR PATIENTS
CORTICOSTEROID
FREE

SIMPONI MAY CONTRIBUTE TO KEEPING PATIENTS CORTICOSTEROID-FREE
The PURSUIT-SC Maintenance Study Extension evaluated the safety and efficacy of subcutaneous SIMPONI (golimumab) through
2 years of maintenance therapy in patients with moderate-to-severe ulcerative colitis (UC).1 The study showed that 88.5 % of the
patients treated with Simponi, who were corticosteroid-free at week 54 remained corticosteroid free at week 1041.
Simponi® (golimumab) är en TNF-hämmare, 50 mg och 100 mg injektionslösning i förfylld injektionspenna och 50 mg även i förfylld spruta, Rx, F. Indikationer: Simponi används hos vuxna när svaret på tidigare
sjukdomsmodifierande läkemedel varit otillräckligt för följande inflammatoriska sjukdomar; måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (även MTX-naiva med svår aktiv, progredierande RA); aktiv och progredierande
psoriasisartrit; svår aktiv ankyloserande spondylit; svår aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit samt måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. Simponi i kombination med MTX, är avsett för behandling av polyartikulär
juvenil idiopatisk artrit hos barn med en kroppsvikt på minst 40 kg, som svarat otillräckligt på tidigare behandling med MTX. Doseringen varierar för de olika indikationsområdena.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller andra svåra infektioner såsom sepsis och opportunistiska infektioner. Måttlig eller svår
hjärtsvikt (NYHA klass III/IV).
Övrigt: Patienter ska testas för HBV och TB-infektion innan behandling med Simponi påbörjas samt följas noggrant avseende infektion efter insatt behandling. Risk för att utveckla lymfom eller andra maligniteter
hos patienter behandlade med TNF-hämmande medel kan inte uteslutas. Regelbunden hudundersökning rekommenderas, särskilt hos patienter med riskfaktorer för hudcancer. Kvinnor i fertil ålder måste använda
lämpliga preventivmedel för att förhindra graviditet och fortsätta i min 6 månader efter avslutad behandling. SPC 02/2017
För fullständig information vid förskrivning samt priser och förpackningar se www.fass.se.
Referens: 1. Gibson PR et al. Gastroenterology (2016) 7, e168: doi:10.1038/ ctg.2016.24.

16

msd.se

08-5781 35 00
03-19-GAST-1251496-0001 mars 2018

gastrokuriren 2 · 2018

GASTRODAGARNA 2018 FALUN 16-18 MAJ

16-18 MAJ 2018 FALUN

SVENSKA

GASTRO
DAGARNA
I SAMARBETE MED FSGS OCH SEGP

Välkommen till
Gastrodagarna!
I år hälsar Falun dig välkommen till Svenska Gastrodagarna,
16-18 maj 2018. Mötet kommer att hållas i Lugnets sporthall
vilken är belägen intill riksskidstadion och Lugnets naturreservat. Platsen förknippas med aktivitet och glädje, vilket
vi hoppas att alla deltagare ska uppleva under dessa dagar.

D

et vetenskapliga programmet är högintressant med
tre parallella sessioner under alla tre dagarna. Höjdpunkter i vårens program är till exempel våra hedersföreläsningar om IgG4-relaterad leversjukdom (Ulrich Beuers,
Nederländerna), eosinofil esofagit (Alex Straumann, Schweiz)
och minimalinvasiv kirurgi (Anders Tøttrup, Danmark).
Över 50 abstract har kommit in med den senaste forskningen
inom gastro-Sverige. Några av dessa har valts ut till muntliga
presentationer och övriga kommer att presenteras som posters.
Missa inte att anmäla dig till studiebesöket den 17 maj på Falu
lasaretts Mag- och tarmmottagning med tillhörande endoskopienhet. Anmälan görs i samband med registreringen.
Årets post graduate-kurs har tema terapeutisk endoskopi.
Det är en praktisk kurs där du får träna på att ta bort polyper,
sätta clips och gummibandsligaturer. Kursen pågår 15-16 maj
med gemensam middag. Antalet deltagare är begränsat, så se
till att anmäla dig i tid.
Mingelkvällen är förlagd till utställningshallen på Lugnet och
ger möjlighet till alla att i lättsamma former ta del av industrins
nyheter. Torsdagskvällens Gastromiddag kommer att hållas i ett
godsmagasin på stationsområdet i centrala Falun.
Varmt välkomna till Falun
önskar hela den lokala organisationskommittén
i samarbete med Svensk Gastroenterologisk förening

www.gastrodagarna.svenskgastroenterologi.se
gastrokuriren 2 · 2018
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16-18 MAJ 2018 FALUN

SVENSKA

GASTRO
DAGARNA
I SAMARBETE MED FSGS OCH SEGP

PROGRAM
Onsdag 16 maj
Sal A

Sal B

Sal C

12.00 -13.00

Ankomst, lunch och utställning

13.00 -13.10

Öppnande av Svenska Gastrodagarna 2018 (Sal A)

13.10 -13.55

Hedersföreläsning till minne av Ulrika Broomé (Sal A)
IgG4-relaterad leversjukdom
Föreläsare: Prof Ulrich Beuers, Nederländerna

14.00 -15.00

Fria föredrag 1

15.00 -15.45
15.45 -16.45

Fria föredrag 2
Posterpresentationer, kaffe och utställning

Framtidens IBD-behandling
Jonas Halfvarsson, Francesca
Bresso, Michael Eberhardson

Hepatocellulär cancer
Per Stål, Staffan Wahlin,
Stergios Kechagias

Nya läkemedel – en uppdatering

Risker, diagnostik och behandling

Genotyp och fenotyp som stöd för
beslut

Bench to bedside – Åtta år med
Forum GIMIICum/Bengt Ihres
Forskarskola
Louise Emilsson, John-Peter GandaMall, Reza Sheikhi
Prevention av gastrointestinal
cancer

Vad säger dagens riktlinjer om
framtidens behandling?

Läckande tarmvägg – en förklaring
till IBS?
Vem har nytta av TIPS? Etablerade
och möjliga framtida indikationer

16.50 -17.35
17.45 -18.30
18.30

18

Årsmöte SGF

Årsmöte FSGS

Årsmöte SEGP

Satellitsymposium – Takeda (Sal A)
Mingel
Utställningshallen

gastrokuriren 2 · 2018
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Torsdag 17 maj
Sal A

Sal B

07.30 - 08.15
08.30 - 09.30

Satellitsymposium – Shire (Sal A)
Standardiserade vårdförlopp för
gastrointestinal cancer
Nils Nyhlin, Annika Sjövall,
Anna Leppänen

Jakten på biomarkörer vid IBD
Jonas Halfvarsson, Erik Andersson,
Marie Carlson, Lena Öhman

Nutrition vid leversjukdom
Annika Bergqvist, Carola Fagerström, Catarina Lindqvist

SVF – mer än bara en resursslukare?

När och varför behövs biomarkörer?

Cirrosens effekter på kroppen

Proteiner för diagnos

Hur mäter vi den leversjukes
nutritionsstatus?

Resultat och erfarenheter av SVF

Framtiden i feces

Kontaktsjuksköterskans roll

Signaturer för respons

09.30 -10.00
10.00 -11.00

Sal C

Nutritionsbehandling

Kaffe och utställning
Kolorektal cancer från ax till limpa
del 1
Deborah Saraste, Rolf Hultcrantz,
Daniel Sjöberg

Att monitorera IBD
Henrik Hjorthswang, Hans Strid,
Andreas Münch

Mikroorganismer och leversjukdom
Antonio Molinaro, Hanns-Ulrich
Marschall, Antti Oksanen

Fekala markörer, symtom eller
endoskopi

Intestinal mikrobiota och levern

Dags för nationell screening

Att följa patienten som avslutat
behandling

Svenskt koloskopiregister

Att monitorera mikroskopisk kolit

Är levercirrhos ett immunbristtillstånd?

Primär och sekundärprevention
vid CRC

Antibiotikas roller vid leversjukdom

11.15 -12.00

Hedersföreläsning till minne av Bengt Ihre (Sal A)
Minimalinvasiv kirurgi – för patientens eller läkarens bästa?
Dr Anders Tøttrup, Danmark

12.00 -13.00

Lunch (inkl St-lunch med fallpresentationer samt årsmöte SYG)

13.00 -14.00

Kolorektal cancer från ax till limpa
del 2
Olof Hallböök, Henrik Thorlacius,
Per J Nilsson

Valuta för pengarna inom IBDvården
Anders Rönnblom, Daniel Sjöberg,
Mari Thörn

Polypen som blev cancer och TEM

Samhällets kostnader för IBDvården

ESD och EMR
Avancerad CRC

Vem får välja behandling – vården
eller patienten?
Aktuella trender i IBD-behandlingen

Pankreas
Björn Lindkvist, Marco del Chiaro,
Bobby Tingstedt
Varken sten eller sprit – vad är det
då?
Cystor och IPMN – hur ska vi
göra?
Den svåra pankreatiten

14.15 -15.15

Mag- tarmfonden och Bengt Ihre-stipdendium (Sal A)

14.15 -15.45

Studiebesök mag- och tarmmottagningen Falu lasarett
Samling i Lugnets stora entré Visitor Center kl 14:10 för gemensam promenad

15.15 -16.00

Posterpresentationer, kaffe och utställning

16.00 -16.45

Satellitsymposium – AbbVie (Sal A)

19.00

Gastromiddagen
Magasinet Falun, Tullkammaregatan 12

gastrokuriren 2 · 2018
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Fredag 18 maj
Sal A

Sal B

07.30 - 08.15
08.30 - 09.30

Sal C

Satellitsymposium – Pfizer (Sal A)
Den välinformerade patienten
Jan Marsal, Mattias Block,
Karouk Said, Sirje Laur

Nya vårdprogram
Hans Törnblom, Pär Myrelid,
Rein Seensalu

Perspektiv på levern
Johanna Andersson, Maria Hjorth,
Palle Bager

Dags låta patienten styra behandling?

Funktionell tarmsjukdom

Vad vet svenskar om levern?

Biologisk behandling eller kirurgi
vid IBD – hur ska patienten kunna
välja?

Perianal Crohn

Att leva med cirros

Atrofisk gastrit, intestinal metaplasi & dysplasi i ventrikeln

Hepatisk encefalopati från 3
perspektiv

När ung blir vuxen – erfarenheter
av hepatologisk adolescensmottagning
09.30 -10.00
10.00 -11.00

Kaffe och utställning
Endoskopiskt smågodis
Catharina Wallenkampf, David
Edholm, Shunsuke Yamamoto
Assistentens roll vid endoskopi
Att gastroskopera den fetmaopererade patienten

Eosinofiler i GI-kanalen
Marie Carlson, Johanna Ungerstedt
Eosinofiler och mastceller ur ett
svenskt perspektiv
Hematologens perspektiv

Steatos – en utmaning för
framtiden
Hannes Hagström, Arvo Hänni,
Björn Fischler
Problemets omfattning – den
välnärde cirrospatienten
Bariatrisk kirurgi och effekt på
levern

To scope as a Japanese

Europeiska nätverk för ovanliga
leversjukdomar
11.15 -12.00

Hedersföreläsning till minne av Franz Bárány (Sal A)
Eosinofil esofagit
Föreläsare: Prof Alex Straumann, Schweiz

12.00 -13.00

Lunch och utställning

13.00 -14.00

Endoskopistens resa genom
polyplandskapet
Stefan Willmarsson, Morteza Shafazand, Edgar Jaramillo
Rätt metod för rätt polyp
Ovanliga lokaler
Profylaktiska åtgärder vid polypektomi

Nutrition vid tarmsjukdom
Sara Andersson, Stine Störsrud,
Ignacio Rangel

Den rubbade tarmen
Hans Törnblom, Per Hellström,
Greger Lindberg

Vad säger nya riktlinjer om nutrition vid IBD?

Pseudoobstruktion

Kostens roll för funktionell tarmsjukdom

Det kan vi mäta i tunntarmen

Probiotika

14.15 -14.45

Gastro-quiz (Sal A)

14.45 -15.00

Avslutande ord
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När tarmen sviktar
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FOLLOW YOUR GUT FEELING

FERRING
PHARMACEUTICALS

®
CORTIMENT
budesonid
• Lokal frisättning i kolon till patienter med
mild till måttlig aktiv ulcerös kolit där 5-ASA
behandling haft otillräcklig effekt.
• Biverkningsincidens jämförbar med placebo.

CORTIMENT® (budesonid)
Beredningsform: Depottablett 9 mg Indikation: Induktion av remission hos vuxna patienter med lindrig till måttlig aktiv ulcerös kolit där 5-ASA behandling
haft otillräcklig effekt. Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen, sojaolja, jordnötsolja eller mot något hjälpämne. Varningar och
försiktighet: Cortiment tabletter ska användas med försiktighet hos patienter med infektioner, hypertoni, diabetes mellitus, osteoporos, magsår, glaukom
eller katarakter, eller med hereditet för diabetes eller glaukom eller med något annat tillstånd där användning av kortikosteroider kan få oönskade effekter.
När behandlingen ska avbrytas, kan det vara lämpligt att successivt minska dosen enligt behandlande läkares ordination. ATC-kod: A07EA06. Rx, (F).
Begränsningar: Subventioneras endast för patienter som av biverkningsskäl inte är lämpliga för behandling med oralt prednisolon och inte kan
behandlas med enbart rektalt budesonid. SPC uppdaterad 2017-07-27. För ytterligare information och pris, se fass.se.
Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11 Malmö, Tel: 040-691 69 00, www.ferring.se
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Muntliga presentationer
Inflammatoriska tarmsjukdomar
och funktionella magtarmsjukdomar
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Prognostiskt värde av fekala eosinofila proteiner vid inflammatorisk tarmsjukdom
Amcoff K.¹, Cao Y.2, Zhulina Y.3, Lampinen M.4, Halfvarson J.5 and
Carlson M.⁴

1Gastrosektionen, Inst. För Medicinska Vetenskaper, Akademiska
Sjukhuset, Uppsala; Inst. För Medicinska Vetenskaper, Örebro Universitet 2Klinisk Epidemiologi Och Biostatistik , Inst. För Medicinska
Vetenskaper, Örebro Universitet; Enhet För Biostatistik, Institutet För
Miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm. 3Medicinska Kliniken, Karlskoga Lasarett; Inst. För Medicinska Vetenskaper, Örebro
Universitet 4Gastrosektionen, Inst. För Medicinska Vetenskaper, Akademiska Sjukhuset, Uppsala 5Sektionen För Gastroenterologi, Medicinska Kliniken, Universitetssjukhuset Örebro; Inst. För Medicinska
Vetenskaper, Örebro Universitet

ECP och EDN. Målet med denna studie var att utforska om fekalt
ECP och EDN kan användas för att förutspå skov i ulcerös kolit
och Crohns sjukdom, samt att jämföra dessa proteiner med fekalt
kalprotektin (FC).
Metod

Fecesprov från 49 patienter med Crohns sjukdom och 55 med ulcerös kolit samlades in var tredje månad under två års tid. Samtliga
patienter hade känd diagnos och var i klinisk remission vid inklusion. Koncentrationen av ECP, EDN och FC analyserades i alla
prover med Unicap respektive ELISA. Eventuell association mellan
ECP, EDN och skov utvärderades med en Cox- regressionsanalys.
Skov definierades som ökade symtom i kombination med intensifierad behandling.
Resultat

Under studieperioden fick 37 patienter skov, medan 67 förblev i
klinisk remission. För patienter med ulcerös kolit var en dubblering
av EDN-koncentrationen mellan två mättillfällen associerat med
en 31% högre risk för skov, och en dubblering av ECP innebar en

Bakgrund

Eosinofila granulocyter och deras granulaproteiner eosinophil cationic protein (ECP) och eosinophil-derived neurotoxin (EDN/
EPX) är involverade i patofysiologin vid ulcerös kolit och Crohns
sjukdom. Vi har tidigare visat att det finns en ökad eosinofil aktivitet i tarmen vid IBD vilket avspeglas genom förhöjda nivåer av
22
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27% högre skovrisk. Vid ulcerös kolit var EDN-koncentrationerna signifikant ökade tre månader innan skov, samt vid tidpunkten
för skov, jämfört med de patienter som kvarstod i remission. Vid
Crohns sjukdom var koncentrationen av EDN högre bland patienter i remission än bland de som fick skov. Ingen signifikant skillnad
i EDN och ECP-koncentrationer kunde observeras innan skov vid
Crohns sjukdom. Signifikanta korrelationer mellan alla markörer
sågs för båda sjukdomarna.
Slutsats

Vi har i denna studie för första gången visat att risken för skov i ulcerös kolit kan förutspås genom att analysera fekalt EDN var tredje
månad. Detta är ett värdefullt fynd ur klinisk synvinkel och innebär att EDN skulle kunna vara ett komplement till kalprotektin
vid ulcerös kolit. Vid Crohns sjukdom var EDN-koncentrationen
högre bland patienter som inte fick något skov under perioden,
vilket tyder på att proteinet har olika funktioner vid de båda sjukdomarna. I tidigare studier har man sett polymorfier i ECP- och
EDN-generna som är associerade med IBD, samt att glykosylering
påverkar den cytotoxiska aktiviteten hos ECP vid ulcerös kolit. Det
är dock inte känt om EDN genomgår samma, eller andra, posttranslationella modifieringar vid IBD.
MP02

02

Jämförelse av enskild hypnos och hypnos i grupp vid IBS: en randomiserad kontrollerad studie
Lövdahl J.¹, Palsson O.2, Ringström G.¹, Törnblom H.¹ and Simrén
M.¹

Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2University Of
North Carolina, Chapel Hill, USA
1

Bakgrund

Mag-tarminriktad hypnos, givet antingen enskilt eller i grupp,
lindrar symtom hos patienter med Irritable Bowel Syndrome,
(IBS). Behandling i grupp skulle kunna höja kostnadseffektiviteten, men hittills har bara en liten studie som jämfört dessa behandlingssätt publicerats. Syftet med vår studie var att utvärdera och
jämföra behandlingseffekt av hypnosterapi given antingen enskilt
eller i grupp.
Metod

119 patienter med IBS (medelålder 41 (19-70) år; 87 kvinnor) med
symtom som inte lindrades av standardbehandling, inkluderades i
studien. Patienterna randomiserades till antingen enskild hypnos

eller hypnos i grupp. De fick åtta sessioner sjuksköterske-ledd,
mag-tarminriktad hypnos baserad på North Carolina-protokollet
(Olafur Palsson), under en period av 12 veckor. Grupperna bestod
av 5-8 patienter. Symtomlindring mättes med IBS Severity Scoring
System (IBS-SSS), och förändring i subjektiv hälsa utvärderades
med the Short Health Scale (SHS), före respektive direkt efter behandlingsperioden. En minskning på IBS-SSS med ≥50 vid det avslutande besöket jämfört med vid behandlingsstart räknades som
ett positivt svar på behandlingen.
Resultat

61 patienter fick enskild behandling, 58 fick hypnos i grupp. 11 patienter (4 enskild, 7 grupp) fullföljde inte behandlingen men inkluderades i ITT-anaysen. De två behandlingsgrupperna var jämförbara avseende ålder, kön, svårighetsgrad av symtom och självskattad
subjektiv hälsa innan behandlingsstart. Vid slutet av behandlingen
sågs en förbättring av såväl mag-tarmsymtom (se figur) som subjektiv hälsa i båda behandlingsgrupperna. Förbättring noterades i alla
fem IBS-SSS domäner (smärtintensitet, smärtfrekvens, uppsvälldhet, missnöje med tarmtömningsvanor och störning i det dagliga
livet) (p<0,001) samt på samtliga områden för skattning av subjektiv hälsa (symtombörda, sjukdomspåverkan, sjukdomsrelaterad oro
och allmänt välbefinnande) (p<0,001). Ingen skillnad mellan behandlingsgrupperna noterades avseende symtomlindring (p=0,16)
eller subjektiv hälsa (p=0,17). 69 % av patienterna som fått enskild
behandling svarade positivt på behandlingen (IBS-SSS reduktion
≥50), jämfört med 57 % av de som fått hypnos i grupp (p=0,18).
Slutsats

Både enskild hypnos och hypnos i grupp är effektiva behandlingsmetoder som lindrar IBS-symtom och förbättrar patienters subjektiva hälsa. Även om andelen som svarade positivt på behandlingen
var högre hos patienter som fått enskild behandling kunde man
inte se några statistiskt signifikanta skillnader avseende total symtomförbättring mellan de olika behandlingsgrupperna. Hypnos i
grupp skulle därför kunna vara ett bra sätt att ge effektiv behandling till en lägre kostnad. Vidare undersökning avseende faktorer
som kan förutsäga positivt behandlingssvar för de två olika behandlingsalternativen skulle kunna underlätta valet av den mest lämpliga behandlingen för varje patient.
MP03

03

Förekomsten av serologiska markörer och fekalt kalprotektin hos
friska tvillingsyskon som samvarierar med diagnosålder hos deras
Crohn-sjuka tvillingsyskon – ett uttryck för genetisk predisposition?
Fart F.¹, Amcoff K.¹, Bergemalm D.¹, Andersson E.¹, Schoultz I.¹
and Halfvarson J.¹

1Örebro Universitet
Bakgrund

Antalet äldre som nydiagnostiserats med Crohns sjukdom ökar.
Etiologin bakom sjukdomen är inte helt klarlagd, men både arv och
miljö är av betydelse för uppkomst av inflammationen. Tidigare
har man sett att ärftlig predisposition och uppväxtmiljö kan resultera i en låggradig subklinisk inflammation hos friska förstagradsgastrokuriren 2 · 2018
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Upplev alla fördelar
med nästa generation
3D-navigation.
Med nya SCOPEPILOT får du en bättre uppfattning om
endoskopets position i tarmens komplexa anatomi. Du styr
mer exakt vilket minimerar smärtupplevelser och besvär
för patienten. Integrerade sensorer i koloskopet genererar
en tredimensionell bild som visas parallellt med endoskopibilden på din skärm. 3D-grafi ken hjälper dig optimera
endoskopets position för att underlätta införandet oavsett

08 - 583 593 00 | info@vingmed.se | vingmed.se
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hur tarmen vrider och kröker sig. Du kan rotera bilden,
zooma in och ut för att bättre se hur olika positioner
påverkar skopets bana. Med hjälp av en extern sensor
(EPS) guidas du till rätt ansättningstryck. Allt för en mer
effektiv undersökning och behandling.
Kontakta oss så berättar vi mer om SCOPEPILOT och ordnar
en demonstration.
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släktingar till patienter med Crohns sjukdom. Tidigare studier har
även visat att genetiken verkar vara av stor betydelse hos yngre barn
som insjuknar med Crohns sjukdom, dock är det inte helt klarlagt
hur det ser ut för de som insjuknar senare i livet. Målet med denna
studie är att identifiera huruvida det finns en koppling mellan serologiska markörer och fekalt kalprotektin hos friska tvillingar och
diagnosålder hos deras tvillingsyskon med Crohns sjukdom. Vår
hypotes är att genetik spelar större roll för insjuknandet hos yngre
än hos äldre, vilket skulle speglas i lägre serologiska markörer för
inflammation och fekalt kalprotektin hos den friska tvillingen vid
äldre diagnosålder.
Metod

Detta är en retrospektiv observations studie. Totalt 55 diskordanta tvillingpar med Crohns sjukdom från en tidigare beskriven
kohort inkluderades. Dessa har sedan tidigare analyserats avseende: anti-neutrofil cytoplasmisk antikropp (ANCA), anti-flagellin,
anti-I2, anti-ytter membran protein C (Anti-OmpC), anti-Saccharomyces cerevisae antikropp (ASCA) immunoglobulin A (IgA),
ASCA IgG och fekalt kalprotektin. Nivån av serologiska markörer
och fekalt kalprotektin hos de friska tvillingarna korrelerades med
diagnosålder hos tvillingsyskonet med Crohns sjukdom, med hjälp
av Spearman korrelationsanalys. Tvillingarna stratifierades utifrån
zygositet (enäggs- respektive tvåäggstvillingar).
Resultat

Nivån av anti-flagellin och anti-OmpC hos de friska tvillingsyskonen korrelerar signifikant till diagnosålder till deras Crohn-sjuka
tvilling. Vid uppdelning utifrån zygositet kan man se att dessa signifikanta korrelationer, samt ytterligare en signifikant korrelation
för anti-I2, förelåg enbart hos enäggstvillingarna vid stratifikationen (se tabell ¹). Alla korrelationer var negativa, med andra ord var
de serologiska markörerna lägre vid äldre ålder för diagnos.
Slutsats

Bland enäggstvillingspar ser vi en lägre nivå av anti-flagellin, anti-I2
och anti-OmpC hos de friska tvillingsyskonen med äldre diagnosålder hos deras Crohn-sjuka tvillingsyskon, vilket inte ses hos
tvåäggstvillingsparen. Dessa resultat ter sig stärka vår hypotes att
genetik verkar spela mindre roll för äldre än för yngre personer som
insjuknar i Crohns sjukdom.

MP04

04

Kliniskt förlopp för IBD-patienter som avslutat behandling med
biologiska läkemedel
Eldandachi R.¹, Björk J.¹ and Lördal M.2

1Karolinska Universitetssjukhuset, Patientområde Gastroenterologi, Dermatovenerologi och Rheumatologi, Patientflöde GastroenterologStockholm 2Medicinkliniken, Gastrosektionen, Danderyds Sjukhus, Sthlm
Bakgrund

Behandling av inflammatorisk tarmsjukdom sker ofta enligt en behandlingsalgoritm som innebär att behandling med biologiskt läkemedel i de flesta fall är sista behandlingsalternativ innan kirurgi.
I så fall skulle operation bli aktuell för de patienter som avbryter
behandlingen med biologiskt läkemedel av andra orsaker än uppnådd remission. Syftet med denna studie var att kartlägga förloppet
för de patienter som av någon anledning avbrutit behandling med
biologiska läkemedel.
Metod

Vi har gjort en retrospektiv genomgång av alla patienter som avslutat behandling med biologiska läkemedel mellan första januari
2007 och sista juli 2015 vid IBD-enheten, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset. Från journalerna samlades följande
data in; demografiska data (kön, ålder, diagnos, ålder vid diagnos,
ärftlighet, rökvanor, sjukdomsduration och duration vid start av
biologisk behandling, kirurgiska ingrepp innan start av biologisk
behandling) indikation för behandling, tidigare läkemedelsbehandling, tidpunkt för start respektive avslut av biologisk behandling, orsak till avslut och fortsatt sjukdomsförlopp efter avslut.
Resultat

Under den aktuella tidsperioden avbröt 240 patienter sin behandling med biologiskt läkemedel, 138 män och 102 kvinnor, 146 stycken med Crohns sjukdom och 84 med ulcerös kolit. 146 patienter
behandlades med ett enda biologiskt läkemedel (¹ cykel). Av de
resterande behandlades 69 med två olika läkemedel (två cykler) och
25 med tre olika läkemedel (3 cykler). Detta innebär att vi analyserade sammanlagt 359 behandlingscykler. Indikation för behandling
var terapiresistent skov i 312, varav rescuebehandling 55, fall, fistulerande sjukdom i 15 fall och kombination av fistulerande sjukdom
och aktivt skov i 32 fall. Infliximab var det läkemedel som användes
oftast, 240 cykler, adalimumab gavs i 110 cykler, vedolizumab i 8
cykler och golimumab i ¹ cykel. Non-response, antingen primär
eller senare loss of response var vanligast orsak till behandlingsstopp, 162 fall. Biverkningar var den näst vanligaste orsaken, 86 fall.
Uppnådd remission var orsak i 58 fall och övriga orsaker i 53 fall.
Av de 240 patienter som avslutade biologisk behandling opererades
88 stycken, 74 hade fortsatta besvär som hanterades med andra läkemedel än biologiska, ytterligare 74 var i remission och hos 4 är
förloppet okänt.
Slutsats

Våra data visar att kirurgi inte är en oundviklig konsekvens vid
avslut av behandling med biologiska läkemedel, av andra orsaker
än uppnådd remission. Bara drygt hälften, 53%, av patienterna som
inte uppnådde remission opererades. Överraskande nog uppnådde
ytterligare ett antal patienter remission under uppföljningstiden efter avslutad biologisk behandling, möjligen tack vare att den övriga
läkemedelsbehandlingen optimerades.
gastrokuriren 2 · 2018
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Linaklotid-behandling vid Irritable Bowel Syndrome med förstoppning: En prospektiv, multi-center, icke-interventions, fas IV
studie i Norden (PROCEED studien)
Lindfors P.¹, Bytzer P.2, Hausken T.3, Landgren H.4, Lawrance D.5
and Törnblom H.6

1Karolinska Institutet, Stockholm And Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 2Sjællands Universitetshospital, Køge 3Haukeland
Sykehus 4Allergan Norden A.B. 5Allergan Ltd., 6Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bakgrund

Linaklotid är den enda EMA-godkända läkemedelsbehandlingen
vid måttlig till svår irritable bowel syndrome med förstoppning
(IBS-C) hos vuxna. Denna studie utvärderar linaklotids symtomlindrande effekt och tolerans för behandlingen vid kliniskt bruk i
Sverige, Norge och Danmark.
Metod

Vuxna patienter (≥18 år) som förskrivits linaklotid (en kapsel 290
µg/dag, 30 min före måltid), men ännu inte startat behandlingen,
tillfrågades om studiedeltagande. Uppföljningsdata registrerades
efter 0, 4, 12, och 24 veckor. Den primära utfallsparametern var
andelen patienter där IBS-symtomens svårighetsgrad reducerades
med ≥50 efter 4 veckor mätt med IBS Severity Scoring System
(IBS-SSS; range: 0-500) jämfört med utgångsvärdet. Andra utfallsparametrar inkluderade IBS-SSS vecka 12 och tillfredsställelse
med behandlingen. Uppföljningsdata efter 24 veckor exkluderades
från analys då endast 3 observationer insamlades. Behandlingstolerans bedömdes med biverkningsfrekvens.
Resultat

Studien inkluderade 162 patienter, av vilka 120 kunde ingå i analysen, med inkompletta data hos 11. Majoriteten (82%) var kvinnor,
medelålder 44 år, och 40% (44/109) uppfyllde Rome III kriterierna för IBS-C. Medelvärdet för IBS-SSS var 311 (±79 (SD); n=109)
innan behandlingsstart, 236 (±89; n=60) vecka 4, och 201 (SD±80;
n=21) vecka 12. Av de med tillgängliga data hade 36 (60.0%; n=60)
uppnått en reduktion i IBS-SSS ≥50 jämfört med utgångsvärdet
vid vecka 4 ([48, 72]95% CI), och 16 (76%; n=21) vid vecka 12 ([58,
94]95% CI). Uppfyllelse av Rom III kriterierna för IBS-C var inte
associerat med en reducerad IBS-SSS ≥50 vecka 4 (OR 0.8 [0.3, 2.2]
95% CI). Buksmärta angavs av 73% (80/109) innan behandling med
intensitet i medelvärde 41 (IBS-SSS, VAS 0-100), av 65% (39/60)
vecka 4 (reduktion 12 i VAS-skalan), och av 52% vecka 12 (reduktion 14 i VAS-skalan). Vecka 4 angav 52% (31/60) att de var nöjda
med behandlingen och vecka 12 76% (16/21), medan 73% (44/60)
respektive 90% (19/21) vecka 4 respektive vecka 12 ville fortsätta
behandlingen med linaklotid. Det rapporterades sammanlagt 29
läkemedelsrelaterade biverkningar av 23 patienter (19%), där diarré
var vanligast förekommande (n=16; 13.3%).
Slutsats

Linaklotid var effektiv vid behandlingen av måttlig-svår IBS-C i
denna nordiska studie bland de som fortsatte behandlingen 4 veckor
26

eller längre. Inga säkerhetsrelaterade fynd framkom. Med tanke på
den höga bortfallsfrekvensen får resultatet tolkas med försiktighet.
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Förändring av den intestinala mikrofloran vid behandling av diarré-dominerad irritabel tarmsyndrom med en anaerob odlad intestinal human mikrobiota (ACHIMR)
Benno P.¹, Midtvedt T.2, Norin E.2, Brinkeland B.3, Udekwu K.3
Hellström P.⁴

1Endoskopienheten Hötorgets Läkarhus 2Karolinska Institutet 3Stockholms Universitet 4Uppsala Universitet
Bakgrund

Irriterade tarmens syndrom (IBS) förekommer hos ca 15% av befolkningen. Etiologi och patofysiologi anses vara multifaktoriell
och de terapeutiska möjligheterna är därför begränsade. Genom
det ökade intresset för tarmens mikrobiologiska spektrum ses ett
ökat intresse kring obalans i tarmens mikrobiota, så kallad dysbios, som bakomliggande orsak till många fall av IBS. För över 20
år sedan lämnade en frisk vuxen, tidigare minimalt exponerad för
antibiotika, ett fecesprov. Provet har kontrollerats med avseende på
specifika patogener i form av bakterier, virus och protozoer. Alltsedan provet lämnades har detta omsatts strikt anaerobt veckovis och
regelbundna kontroller visar att de viktigaste specierna fortfarande
är närvarande. Vi har undersökt hur mikrobiotan, kallad ACHIM
(Anaerobic Cultivated Human Intestinal Microbiota), påverkar
symtomen hos en grupp patienter med IBS och den initiala floran.
Metod

I en fas 2a studie (WWW.clinicaltrials.gov NCT02857257) har 52
patienter (25 män; 27 kvinnor) inkluderats med måttlig-allvarlig
IBS (Rome III) som utvecklat sjukdomen efter antibiotikabehandling eller turistdiarré och där man således på goda grunder
kan misstänka en bakomliggande dysbios. ACHIM (2 x 30 mL)
gavs med gastroskop i nedre duodenum vid två tillfällen med en
veckas intervall. Patienterna skattade sina symptom i enlighet med
IBS-Symptom Severity Score (IBS-SSS), en vecka före samt fyra
veckor efter behandlingen. Fekala prover före och 4 veckor efter
behandlingen analyserades med 16S ribosomal RNA sekvensering.
Två patienter kunde ej följas upp.
Resultat

Majoriteten av de inkluderade patienterna hade svår IBS. Hos 39
av de 50 patienterna som behandlades med ACHIM, minskade
IBS-SSS från 340 ±10 före behandling till 232 ±15 (måttlig IBS)
(p<0.0001, n=21), till 138 ±7 (mild IBS) (p<0.0001, n=15), och till
6±3 (remission) (p<0.0001, n=3). Före behandling föreligger stora
skillnader i sammansättningen av mikrobiotan mellan individer.
Efter behandlingen har Verrumicrobia minskat liksom Bacteroidetes, medan Firmicutes har ökat.
Slutsats

Vår studie har visat att diarré-dominerad IBS kan svara på behandling med ACHIM. Efter behandling finner man förändringar av
mikrobiotans sammansättning men det är oklart hur detta är associerat till patienternas individuella symtomförbättring.
gastrokuriren 2 · 2018
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Motilitetskaraktäristika vid kronisk intestinal pseudoobstruktion
påvisad med trådlös motilitetskapsel
Diaz-Tartera H.¹, Webb D.¹, Al-Saffar A.¹ and Hellström P.¹

1Uppsala Universitet
Bakgrund

Kronisk intestinal pseudo-obstruktion (CIPO) karaktäriseras av
symptom på ileus utan fynd av anatomiska hinder i mag-tarmkanalen. Buksmärta, kräkning, näringsbrist och viktförlust är vanligt.
CIPO har complex etiologi. Diagnos ställs vanligen genom radiologisk intervention. SmartPill som trådlös motilitetskapsel kapsel
(TMK) ger ambulatoriska motilitetsregistreringar (pH, temperature, pressure) genom alla segment av mag-tarmkanalen. Målsättningen för studien var att karaktärisera mag-tarmkanalens motilitet
vid CIPO med SmartPill.
Metod

12 CIPO patienter studerades med TMK. Patienterna var fastade
och intog en standardiserad (260 kcal) måltid. TMK registreringar
analyserades med MotiliGI mjukvara för att erhålla värden på tider
för ventrikeltömning (GET), tunntarmstransit (SBTT), colontransit (CTT), tunntarms- och colontransit (SLBTT), och total tarmtransit (WGTT), samtidigt med kontraktionsfrekvens (ct/min),
medel luminala tryck (mmHg), och motilitet index (MI, mmHg/
min). Resulten jämfördes med friska frivillga (n=73). Denna referensgrupp har beskrivits tidigare (¹).
Resultat

Vid CIPO, var GET i medeltal ~4 gånger längre än I den friska
referensgruppen. Sex patienter hade värden >95%-percentilen av
referens för GET. SBTT var endast något längre än hos normala
kontroller. Två CIPO patienter var under och 4 över 5-95% percentilen för referensvärdet för SBTT. Sammantaget var CTT, SLBTT
and WGTT genomgående ~3-4 gånger längre än i referensgruppen.
Två patienter var under och 9 var över 5-95% percentilen för referensvärdet för CTT. Två patienter var under och 10 var över 5-95%
percentilen för referensintervallet för SLBTT. Tio patienter var
över 95%-percentilen för referens för WGTT. Ct/min var ~hälften
av normalt genom alla tarmsegment, med signifikanta skillnader i
ventrikel, duodenum och tunntarm. De luminala trycken var något
lägre vid CIPO i alla tarmsegment men bara signifikant i duodenum. MI var lägre i antrum och duodenum, där skillnaden var signifikant. Även som det var skillnader mellan CIPO-patienter och
normala, hade alla 12 CIPO-patienter minst två motilitetsparametrar utanför den 5-95% percentilen för den friska referensgruppen.
Samtliga mätvärden för CIPO och friskas finns samlade i tabell.
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An integrated understanding of the rapid metabolic benefits of a
carbohydraterestricted diet on hepatic steatosis in humans
Mardinoglu A.¹, Han W.2, Björnson E.2, Zhang C.2, Hakkarainen
A.3, Räsänen S.3, Lee S.4, Mancina R.2, Bergentall M.2, Pietiläinen
K.3, Söderlund S.3, Matikainen N.3, Ståhlman M.2, Bergh P.2, Adiels
M.2, Piening B.5, Granér M.3, Lundbom N.3, Williams K.2, Romeo
S.2, Nielsen J.¹, Snyder M.5, Uhlén M.4, Bergström G.2, Perkins R.2,
Marschall H.6, Bäckhed F.2, Taskinen M.3 and Borén J.2

1Chalmers Tekniska Högskola 2Sahlgrenska Akademin 3Helsinki University Hospital 4Kungliga Tekniska Högskola 5Stanford University
6Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Background

A carbohydrate-restricted diet is a widely recommended intervention for non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), but a systematic perspective on the multiple benefits of this diet is lacking.
Methods

Here we performed a short-term intervention with an isocaloric
low-carbohydrate diet with increased protein content in obese subjects with NAFLD and characterized the resulting alterations in
metabolism and the gut microbiota using a multi-omics approach.
Results

We observed rapid and dramatic reductions of liver fat and other
cardiometabolic risk factors paralleled by: (¹) marked decreases in
hepatic de novo lipogenesis (DNL); (2) large increases in serum
beta-hydroxybutyrate concentrations, reflecting increased mitochondrial ?-oxidation; and (3) rapid increases in folate-producing

Slutsats

SmartPill TMK registrerade motilitetsavvikelser vid CIPO. Resultaten vid TMK kan vara vägledande för kliniska interventioner
inom kirurgi och gastroenterologi.
Referens

1. Diaz Tartera HO, et al. Neurogastroenterol Motil. 2017;29:¹-9
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UEG WEEK PER LUNDBLAD

ADACOLUMN TAR
BORT ”THE BAD GUYS”
VID IBD
Adacolumn tar selektivt bort många av de inflammatoriskt aktiva granulocyter och monocyter som är involverade i inflammationen vid ulcerös
kolit och Crohns sjukdom. På så vis ges tarmen en chans att återhämta
sig och läka.1 Immunologiskt, eller hur? Behandlingsmetoden används
för närvarande på över 25 kliniker runt om i Sverige.
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Streptococcus and serum folate concentrations. Liver transcriptomic analysis on biopsy samples from a second cohort revealed
downregulation of the fatty acid synthesis pathway and upregulation of folate-mediated one-carbon metabolism and fatty acid
oxidation pathways.
Conclusion

Our results highlight the potential of exploring diet-microbiota interactions for treating NAFLD.

Gallvägs- och
pankreas-sjukdomar
MP09

09

FXR Agonist Obeticholic Acid Increases Gallbladder FGF19 in
Gallstone Patients
Al-Dury S.¹, Wahlström A.2, Panzitt K.3, Thorell A.4, Ståhlman M.2,
Olsson L.2, Trauner M.5, Fickert P.3, Moore D.6, Bäckhed F.2, Fändriks L.2, Wagner M.3 and Marschall H.¹

1Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2Sahlgrenska Akademin 3Medical
University Graz 4Ersta Sjukhus 5Medical University Vienna 6Baylor
College Houston
Background

Obeticholic acid (OCA) is the first in class steroidal agonist of the
nuclear farnesoid X receptor (FXR) and was recently approved for
the treatment of primary biliary cholangitis (PBC). We aimed to
explore the molecular actions of OCA in human liver and gallbladder in patients awaiting laparoscopic gallstone surgery.
Methods: As part of the investigator-initiated randomized placebo-controlled OCABSGS trial (NCT01625026) twenty otherwise
healthy gallstones patients were randomized to OCA (25mg/day)
or matching placebo during three weeks until the day before surgery (study medication kind gift of Intercept). Sampling for serum
liver enzymes, lipids, bile acids (BAs), BA synthesis marker C4 (7ahydroxy-cholest-4-ene-3-one), FGF19 and markers of insulin resistance (HOMA-IR) were obtained before and at the day of surgery
During surgery, biopsies were taken from the liver and the gallbladder for FXR ChIPSeq, RNASeq, and proteomics. Gallbladder bile
acid was investigated for BA and FGF19.
Results

All patients finished the study per protocol. OCA vs. placebo groups
were well matched by gender (female, 80 vs. 80%), age (48.8±8.9 vs.
50.8±13.3 years, all data mean±SD), BMI (27.9±4.9 vs. 28.7±4.5 kg/
m2), HOMA-IR (2.4±1.5 vs. 2.7±1.8). OCA significantly (p<0.05)
increased serum FGF19 (from 95.0±25.2 to 234.4±106.8 ng/L) and
decreased serum C4 (from 25.4±22.6 to ¹.3±1.7 nmol/L) and endogenous BA (from 1341±900 to 422±435 nmol/L). FGF19 in gallbladder bile of OCA-treated patients was significantly (p<0.005)
higher than in controls (403±165 vs. 135±131 ng/L), whereas biliary
BAs were significantly (p<0.05) lower (98.6±76.9 vs. 186.6±100.9
mmol/L). No changes occurred in controls. OCA and its conjugates contributed to total serum and biliary BAs by 45.7±17.3% and
gastrokuriren 2 · 2018

16.9±6.4%, respectively, at the day of surgery. There were no significant correlations between individual serum and gallbladder bile
levels of total BAs, OCA and FGF19.
Conclusion

This is the first report describing enriched levels of FGF19 in human bile during treatment of OCA, suggesting that hepatobiliary
tree can produce FGF19 in humans. In contrast, the murine homologue FGF15 is not expressed in the hepatobiliary tree.

Endoskopi
MP10
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Patientnöjdhet och effekt av sulfatfri högvolymslaxering (Vistaprep) jämfört med standard högvolymslaxering (Laxabon) inför
koloskopi – en pseudorandomiserad, kontrollerad studie
Wirström G.¹, Lindfors T.¹, Ljótsson B.2 and Lindfors P.3

1Sollentuna Specialistklinik 2Karolinska Institutet 3Sollentuna Specialistklinik/Karolinska Institutet
Bakgrund

En förutsättning för en högkvalitativ koloskopi är att säkerställa
att tarmen är optimalt rengjord. Standardlaxering på de flesta endoskopienheter i Sverige är 4 liter Laxabon i ”split-dose”. Många
patienter tycker att Laxabon på grund av sulfatinnehållet har en
obehaglig lukt och smak och har ibland svårt att få i sig hela mängden laxermedel och rapporterar att laxeringen är besvärlig. I Sverige
finns nu ett nytt, sulfatfritt alternativ att tillgå (Vistaprep) där frånvaro av sulfat i beredningen samt smaksättning med citrussmak ger
potentiellt bättre lukt och smakupplevelse av preparatet. I denna
studie jämfördes patientupplevelsen och effekten av Laxabon och
Vistaprep.
Metod

Patienter remitterade för koloskopi till Sollentuna specialistklinik
lottades vid remissbedömning till laxering med antingen Laxabon
eller Vistaprep via varannan-princip. Identiska laxeringsinstruktioner användes. Patienterna fyllde vid ankomst till endoskopienheten i en enkät gällande upplevelsen av laxeringen (lukt, smak
och sammantagen upplevelse av laxeringen) på en 5-gradig skala.
Tarmrengöringens kvalitet noteras av undersökande endoskopist
enligt Boston Bowel preparation scale (BBPS), en fyrgradig skala
(0-3) som beskriver renhetsgraden i tarmens tre huvudavsnitt. Acceptabel renhetsgrad är minst två och en perfekt renhetsgrad tre i
tarmens alla avsnitt. Endoskopisten var blindad till vilket laxermedel som använts.
Resultat

171 patienter (94 kvinnor), medelålder 55,4 år inkluderades i studien. 89 patienter laxerades med Laxabon och 82 med Vistaprep.
Vi fann ingen skillnad mellan grupperna avseende hur stor mängd
laxermedel som intagits (t =0.007, p= .994). 88 patienter var perfekt laxerade (BBPS 333) och 80 patienter var acceptabelt laxerade (minst BBPS 222). Endast 2 patienter var inadekvat laxerade (¹
Vistaprep, ¹ Laxabon). Vi fann ingen skillnad i renhetsgrad enligt
BBPS mellan laxermedlen (Chi-2 = 0.19, p=.664). Subgruppsanaly29
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ser avslöjade ingen effekt av ålder, kön eller angivet avföringsmönster (enligt Bristol stool form scale) på renhetsgraden efter laxering.
Vi observerade signifikanta skillnader avseende patientens upplevelse av laxeringen där Vistaprep föredrogs av patienterna gällande såväl lukt (Laxabon M=2.72 , Vistaprep M=3.21, p<.001), smak
(Laxabon M=2.30, Vistaprep M=2.82 , p<.001) och total upplevelse
av laxeringen (Laxabon M=3.15, Vistaprep M=3.49, p= 0.010).
Slutsats

Vi fann ingen skillnad i renhetsgrad i tarmen efter laxering med
Vistaprep eller Laxabon och heller ingen skillnad i mängden laxermedel som patienterna intagit. Vad gäller patientupplevelsen kan
vi dock konstatera att Vistaprep föredrogs av patienterna gällande
såväl lukt, smak som total upplevelse av laxeringen och då laxering
inför koloskopi i sig är en besvärlig tilldragelse för patienten kan
användande av Vistaprep förordas framför Laxabon.
MP11
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Jämförelse mellan kromoendoskopi inklusive slumpmässiga biopsier och endoskopi med vit ljus inklusive slumpmässiga biopsier
hos IBD patienter i koloskopi övervakning – en randomiserad
singel center studie
Alexandersson B.¹, Hamad Y.¹, Andreasson A.2, Rubio C.2, Ando
Y.3, Tanaka K.⁴, Ichiya T.¹, Rezaie R.¹ and Schmidt P.¹

1Karolinska Universitetssjukhuset 2Karolinska Institutet 3Kansai
Medical University 4Mie University Hospital
Bakgrund

Patienter med IBD har en ökad risk för kolorektal cancer och ingår
därför i koloskopi övervakningsprogram. Det är dock fortfarande
omdiskuterat vilken som är den bästa koloskopimetoden. Kromoendoskopi förespråkas i de flesta riktlinjer inklusive SCENIC-riktlinjerna. Senare studier ifrågasätter dock värdet av kromoendoskopi. Konsensus om värdet av slumpmässiga biopsier saknas. Syftet
med denna studie var att jämföra effektiviteten i att påvisa dysplasier vid koloskopiövervakning av IBD patienter mellan 1) kromoendoskopi (CE) inklusive slumpmässiga biopsier och 2) endoskopi
med vit ljus (WLE) inklusive slumpmässiga biopsier.
Metod

Patienter med ulcerös kolit eller Crohns sjukdom remitterade för
koloskopiövervakning inkluderades prospektivt i denna studie vid
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, mellan mars 2011
och april 2016. Patienterna randomiserades 1:1 till antingen 1) CE
med 0,3-0,5% Indigo karmine och 32 slumpmässiga biopsier eller
2) WLE och 32 slumpmässiga biopsier. Antal makroskopiska lesioner, dysplasier i lesioner, dysplasier i slumpvisa biopsier och undersökningstid registrerades.

pen (P <0,001). Antal patienter med dysplasi i makroskopiska lesioner var 17 i CE-gruppen och 7 i WLE-gruppen (p=0,032) och totala antal dysplasier var 24 i CE-gruppen och 7 i WLE-gruppen (p =
0,029). Dysplastiska makroskopiska lesioner som påvisades per 100
min av undersökningstid (”withdrawal time”) i CE-gruppen var
0,66 mot 0,27 i WLE-gruppen (p=0.043).
Slutsats

CE med slumpmässiga biopsier är bättre än WLE med slumpmässiga biopsier för att påvisa dysplasier både per koloskopi och per
100 minuters undersökningstid. Dysplastiska förändringar påvisades i slumpmässiga biopsier hos nio patienter (3,0%). Dock påvisades dysplasi enbart i en per 1084 slumpvisa biopsier.

Leversjukdomar
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Statiner är associerade med minskad mortalitet och morbiditet
vid primär skleroserande kolangit (PSC)
Stokkeland K.¹, Höijer J.2, Bottai M.2, Söderberg-Löfdal K.3 and
Bergquist A.⁴

1VO Medicin, Visby Lasarett 2Biostatistics Core Facility, Institutet För
Mijlömedicin (IMM), Karolinska Institutet 3Avdelningen För Klinisk
Farmakologi, Instituionen För Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, Klinisk Farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset 4Enhet
För Gastroenterologi och Reumatologi, Institution För Medicin, Karolinska Institutet, Patientområde Övre Buk, Karolinska Universitetssjukhuset
Bakgrund och syften

Det finns ökande evidens för att statiner har positiv effekt vid kronisk leversjukdom. Syftet med denna studie var att studera effekterna av exponering av olika läkemedel inklusive statiner hos patienter
med primär skleroserande kolangit (PSC) för utfallen död, levertransplantation (LT), levercancer och variceblödning.
Metoder

Vi utförde en registerbaserad kohortstudie av patienter med diagnosen PSC mellan 2005 och 2016 i Sverige (n = 2 914). PSC definierades som förekomst av både ICD-10-koden för kolangit (K830)
och IBD, antingen ulcerös kolit, UC (K51), eller Crohns sjukdom,
CD (K50). Data från patientregistret, läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret länkades och analyserades.Exponering för läkemedel
med möjliga positiva effekter på leversjukdom och dess progression

Resultat

Trehundrafem patienter randomiserades med 152 i CE-gruppen och
153 i WLE-gruppen. Tvåhundra elva var män (69%) och medelåldern var 50 år. Grupperna var jämförbara avseende riskfaktorer för
kolorektal cancer. Nio patienter hade dysplasi i slumpmässiga biopsier, sex i CE-gruppen och tre i WLE-gruppen. Det totala antalet
makroskopiska lesioner var 89 i CE-gruppen och 41 i WLE-grup30
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studerades. Data analyserades med läkemedelsexponering som en
tidsberoende variabel. Utfall var, död, LT, levercancer och blödning
från esofagusvaricer. För att analysera associationen mellan läkemedel och de olika utfallen användes Cox-regression. I analyserna
justerades det för kön, ålder och datum vid första PSC-diagnos.
Resultat

Medelålder (IQR) vid PSC-diagnos var 41,4 (25,6-56,¹) år. Den totala uppföljningstiden var 11 769 år och 3,4% transplanterades och
19,9% dog under studietiden. Det var 58% av patienterna som hade
UC, 13% hade CD och 29% hade diagnostiserats med både CD
och UC under studien. Frekvensen av läkemedelsexponering var:
UDCA 60,2%, 5-ASA 74,4%, azatioprin / merkaptopuriner 33,7%,
antibiotika 91%, antimykotika 12,¹%, metronidazol 34,2%, kortikosteroider 69,3% och statiner 13,9%. Risken mätt som Hazard ratio (CI95%) för död, död eller LT, eller den kombinerade endpointen död, LT, levercancer eller varicerblödning framgår av tabell ¹.
Slutsats

Bruk av statiner och azathioprin är associerat till en minskad risk
för död, levertransplantation, levercancer och blödningar från esofagusvaricer hos patienter med PSC. UDCA var inte associerad
med minskad dödlighet. Dessa läkemedel kan vara av intresse att
studera i randomiserade kontrollerade studier.

Kolorektala sjukdomar
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Det diagnostiska värdet av förändrade avföringsvanor för tjockoch ändtarmascancer
Mcculloch S.¹, Aziz I.¹, Polster A.¹, Pischel A.¹, Stålsmeden H.2,
Törnblom H.¹, Jonefjäll B.2 and Simrén M.¹

1Avdelningen För Invärtesmedicin Och Klinisk Nutrition, Institutionen För Medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg 2Medicinkliniken, Kungälvs Sjukhus, Kungälv
Bakgrund

Förändrade avföringsvanor (FAV) i mer än 4 veckor hos patienter
över 40 år, blödningsanemi och/eller synligt blod i avföringen utgör kriterier för start av utredning enligt standardiserat vårdförlopp
(SVF) för tjock- och ändtarmscancer (CRC). Det diagnostiska värdet av FAV för CRC är dock oklart, särskilt då detta symtom också
är associerat med funktionella tarmsjukdomar.
Metod

Vi genomförde en retrospektiv granskning av SVF-remisser och
den därpå följande koloskopi-dokumentationen på fyra sjukhus i
Göteborg och Kungälv mellan april 2016 och juni 2017. Patienter
som uppfyllde ett eller flera av dessa kriterier inkluderades och efter
genomförd utredning fastställdes dess diagnostiska värde för KRC.
Därefter delades patienterna in i tre grupper: a) de utan FAV men
med anemi och/eller synligt blod (anemi/blödning); b) de med
FAV kombinerat med anemi och/eller synligt blod (FAV+anemi/
blödning); c) de med FAV som enda symtom (endast FAV). Patien32

terna med endast FAV delades in i åldersgrupper (40-54, 55-69, och
≥70 år) för att precisera dess diagnostiska värde för CRC.
Resultat

Vi inkluderade 513 patienter (65% kvinnor), med en medelålder på
68,5 (range: 22-95) år. Patienterna kunde grupperas enligt: FAV 323
(63%), anemi 199 (39%) och synligt blod i avföringen 248 (48%).
Efter genomförd utredning diagnosticerades 90 (17,5%) patienter med CRC. De olika kombinationerna av dessa riskfaktorer
för CRC redovisas i figur ¹. Högst prevalens av CRC fanns hos
gruppen FAV+anemi/blödning (n=48/181; 26,5%), följt av gruppen
anemi/blödning (n=33/190; 17,4%). Gruppen endast FAV utgjorde
nästan en tredjedel av remisserna men hade lägst prevalens av CRC
(n=9/142; 6,3%); p<0,001). Noterbart är att det inte fanns något
fall av CRC hos patienter under 55 år i gruppen endast FAV (n=22)
(figur 2) och i denna grupp hade 17,(75%) inte någon påvisbar orsak
till symtomen; övriga 5 hade mikroskopisk kolit/ospecificerad kolit
(n=2), divertikelsjukdom (n=2) eller benigna polyper (n=¹). Åtta
av de 9 patienterna med CRC i gruppen endast FAV, ålder 55-80
(medel 71,2) år, hade en eller flera av följande riskfaktorer/fynd:
förstagradssläkting med CRC, palpabel resistens i buken, mörk
avföring, viktnedgång, signifikant nedgång i blodvärde och/eller
positivt fekalt hemoglobin-test.
Slutsats

Förändrade avföringsvanor, utan anemi eller synligt blod i avföringen, har lågt diagnostiskt värde för CRC hos patienter under
55 år. Även om det diagnostiska utbytet är relativt lågt för CRC
hos äldre patienter med ändrade avföringsvanor som enda symtom,
kan detta symtom kombinerat med andra riskfaktorer öka det diagnostiska utbytet avseende CRC.
gastrokuriren 2 · 2018
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Inflammatoriska tarmsjukdomar
MP14

Kirurgisk behandling av Crohns sjukdom (CD) i Sverige under
åren 1990-2014: behovet av primär kirurgi har minskat men incidensen av kirurgiskt återfall är oförändrad
Kalman D.¹, Nordenvall C.2, Everhov Å.3, Ludvigsson J.4, Sachs
M.5, Ekbom A.6, Olén O.7 Myrelid P.⁸

1Kirurgiska Kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping 2Kirurgiska
Kliniken, Karolinska Sjukhuset, Stockholm 3Kirurgiska Kliniken, Södersjukhuset, Stockholm 4Barnkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
och Karolinska Institutet 5Karolinska Institutet, Stockholm 6KEP, Karolinska Institutet, Stockholm 7Barnkliniken, Sachsska Sjukhuset och
KEP, Karolinska Institutet, Stockholm 8Kirurgiska Kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Resultat

21273 patienter inkluderades. Kumulativ incidens av abdominell
op fem och tio år efter diagnos var 54% samt 60% för kohorten
1990-1995, 40% och 45% för kohorten 1996-2000 samt 20% och
24% för kohorten 2002-2008. Incidensen av abdominell op efter
fem år var 14% för kohorten 2009-2014. Nedgången var signifikant
både på nittio- samt tjugohundratalet. Kumulativ incidens av kirurgiskt återfall, dvs behov av förnyad abdominell kirurgi, var efter
fem och tio år 18% och 27% för kohorten 1990-1995, 15% och 22%
för kohorten 1996-2000, 13% och 19% för kohorten 2001 samt efter
fem år 14% för kohorten 2002-2008. Efter den första nedgången på
nittiotalet ses ingen signifikant minskning.
Slutsats

Risken för behov av en första abdominell operation pga CD i Sverige har kontinuerligt minskat och är lägre än vad som tidigare rapporterats i bl.a. skandinaviska studier. Kumulativ incidens är inom
fem och tio efter diagnos 14% respektive 24%. Har man som patient väl behövt opereras vid ett tillfälle är dock risken för kirurgiskt
återfall dock oförändrad sedan slutet av nittiotalet och ligger på 15%
och 22% efter fem respektive tio år.

Posterpresentationer

Bakgrund

Behandlingen av CD har förändrats snabbt sedan början av nittiotalet. Medicineringen har skiftat från steroider/5-ASA-preparat till
immunmodulering/biologisk behandling. Tidigare genomgångar
av populationsstudier har angett kumulativ incidens för primär resektion inom fem och tio år efter sjukdomsdebut på 24% respektive
50%. Av de opererade har 50% utvecklat behandlingskrävande recidiv inom tio år och 35% har behövt förnyad kirurgi.

Kolorektala sjukdomar

Metod

Alla patienter som registrerats vid minst två tillfällen med CD under åren 1990-2014 inkluderades. Patientregistret användes, både
slutenvård (SV) och öppenvård (ÖV), samt Läkemedelsregistret.
Patienter med CD-diagnos före 1990-01-01 eller som genomgått
abdominell kirurgi före samma datum exkluderades. Studiepopulationen delades in i fem tidskohorter: 1990-1995, 1996-2000, 2001,
2002-2008 samt 2009-2014. De två första kohorterna innehöll
en blandning av incidenta och prevalenta patienter då patienter
med mild sjukdom under denna period aldrig kunde identifieras
via SV. Kohorten 2001 exkluderades från analys av primär kirurgi
då starten av ÖV detta år innebar en plötslig ökning av antalet
registrerade patienter som inte motsvarade en reell ökning av incidensen. De två kohorterna efter 2001 innehåller rent incidenta
populationer. Kohorterna före och efter start av ÖV analyserades
separat vad gäller incidens av primär kirurgi. Vid analys av incidens
av kirurgiskt recidiv inkluderades alla patienter då de efter primär
op bedömdes vara kliniskt likvärdiga. Incidensen beräknades enligt
Kaplan-Meier.
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A patient perspective on the colonoscopy procedure - including
information, treatment, caring, pain/discomfort and social impact
Fritzell K.¹, Hultcrantz R.2 and Forsberg A.3

1Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset 2SCREESCO, Norrbacka S2:04, Karolinska Universitetssjukhuset 3Endoskopienheten, St
Görans Sjukhus
Background

A major challenge in screening for colorectal cancer (CRC) is the
relatively low participation rates, independent of screening method
used, which limits the potential to gain life-years, quality of life
and cost efficiency. Several difficulties in relation to the colonoscopy procedure have been reported which may have an important
impact on participation in CRC screening. Most studies, however,
includes patients that are not included in CRC screening. The aim
is therefore to explore how individuals, experience colonoscopy in a
CRC screening program, including information, treatment, caring,
pain/discomfort and social impact.
Methods

Individuals (60 years of age) randomized to and had a colonoscopy
or underwent a colonoscopy because of a positive FIT in the Screening of Swedish Colons study (SCREESCO) and who responded
to a study specific questionnaire, 2014 – 2016 were included. The
gastrokuriren 2 · 2018
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study specific questionnaire measured the experience of colonoscopy,
including information, caring, pain/discomfort and social impact.
Response options ranged from “poor” to “very good” or “not at
all” to “very much” on a 5-point Likert scale. Differences between
groups were analyzed with X2-test. Results from 6542 individuals
(51% men; 63% were randomized to colonoscopy), showed that
patients were satisfied with the colonoscopy procedure, regarding
information of the procedure (96%), treated in a personal manner
(99%) and how they were cared for during the procedure (99%).
About 87% reported anxiety or extreme anxiety before and after the
colonoscopy procedure. Eighty-four percent reported discomfort or
extreme discomfort and 81% reported pain or extreme pain during
the procedure. Women, compared to, men were significantly more
worried (90%; 86%, p<0-001), perceived more discomfort (86%;
82% p<0.001) and pain (85%; 76%, p<0.001).
Conclusion

The results will be important for the possibility to improve the
invitation to colonoscopy in CRC screening, to increase participation and to alter routines during the colonoscopy. The analyses will
continue to investigate further potential associated factors for the
colonoscopy experience.

Nutrition
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Ätsvårigheter hos patienter med kronisk leversjukdom under utredning för levertransplantation
Lindqvist C.¹, Slinde F.2, Majeed A.¹ and Wahlin S.¹

1Karolinska Institutet 2Sahlgrenska Akademin
Bakgrund

Undernäring och förlust av muskelmassa är vanligt hos patienter
med kronisk leversjukdom. Många studier beskriver att patienter
med leversjukdom besväras av olika symtom som påverkar förmågan
att äta, t ex nedsatt aptit och illamående. Det är dock inte tidigare
studerat hur vanligt ätsvårigheter är eller vilka ätsvårigheter som
förekommer mest frekvent. Ätsvårigheter kan leda till ett minskat
matintag och därmed bidra till viktförlust och risk för undernäring.
Att identifiera ätsvårigheter är en förutsättning för såväl symptomsom nutritionsbehandling för att motverka undernäring och förlust
av muskelmassa. Syftet med denna studie var att studera förekomst
av symtom som kan påverka ätandet (här kallat ätsvårigheter) hos
patienter som utreds för levertransplantation samt att undersöka
samband mellan förekomst av ätsvårigheter och hälsorelaterade livskvalitet respektive nutritionsstatus.
Metod

Patienter ≥18 år under utredning för eventuell levertransplantation
tillfrågades om deltagande i studien. Patienter som ej kunde fylla
i enkäter exkluderas. Klinisk information inhämtades från den
sedvanliga transplantationsutredningen. Information om ätsvårigheter samlades in genom frågeformulären The Eating Symptoms
Questionnaire (ESQ) samt Disease Related Appetite Questionnaire.
34

Livskvalitet studerades med frågeformuläret Chronic Liver Disease
Questionnaire. ESQ består av en lista av 13 symtom som är relaterade till ätande där patienten ombeds bedöma dessa symtom på en
femgradig skala. Nutritionsstatus studerades med olika metoder.
Resultat

Datainsamlingen pågår fortfarande så resultaten är preliminära. Av
131 patienter med kronisk leversjukdom som deltog i studien var 73
% män och 27 % kvinnor. Patienternas ålder varierade mellan 24
till 73 år, medianålder var 59 år. Fördelningen enligt Child-Pugh
klassifikation hos studiepopulationen var Child-Pugh A, B och C
var 35 %, 48 % respektive 17 %. Av studiedeltagarna rapporterades
inga ätsvårigheter av 10 %, en ätsvårighet av 14 %, två eller fler
ätsvårigheter av 76 % samt fyra eller fler ätsvårigheter av 51 %. De
vanligaste ätsvårigheterna var muntorrhet (61 %), ont i magen (58
%), diarré (44 %), illamående (42 %), förstoppning (37 %) samt att
maten har smakat underligt (30 %). Ytterligare data kommer att presenteras kring nutritionsstatus, när patienterna bedömdes enligt SGA
bedömdes 68 % som SGA A (välnutrierad), 24 % SGA B dvs något/
misstänkt malnutrierad samt 8 % SGA C (allvarligt malnutrierad).
Slutsats

Preliminära resultat visar att ätsvårigheter är vanligt förekommande
hos patienter som utreds för levertransplantation. Muntorrhet och
ont i magen rapporterades av över hälften av patienterna. Eventuella samband med nutritionsstatus och livskvalitet kommer att
presenteras.
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Erfarenheter av teduglutid vid avancerade kort tarm syndrom i
Skåne och Blekinge
Nilsson Å.¹, Gustafsson J.2, Lindskog M.2, Hoffmann G.3 and Söderholm M.4

1Gastroenterologi, Södra Universitetssjukhuset, Lund-Malmö 2Klinisk
Nutrition, Södra Universitetssjukhuset, Lund-Malmö 3Medicin, Gastroenterologi, Centralsjukhuset 4Kirurgi, Blekingesjukhuset, Karlskrona
Bakgrund

Teduglutid (Revestive) är en GLP-2 (glucagonlike peptide 2) analog
som har längre turnovertid än naturligt GLP 2. GLP-2 och teduglutid har en trofisk effekt på tunntarmen. Revestive har effekt vid kort
tarm syndrom genom att vätske och näringsabsorption kan förbättras
och iv behov minska. Kostnaden för preparatet är dock extremt hög,
varför noggrann selektion av patienter är nödvändig för en rimlig
kostnadseffektivitet. En optimal konventionell behandling är givetvis
en grundförutsättning innan användning av Revestive kan övervägas.
Metod

Redan när en av oss (ÅN) gjorde en förhandsutvärdering av preparatet, innan registrering var klar, kunde problemet med den höga
kostnaden förutses. I samband med registreringen utarbetade vi
därför åt Region Skåne ett dokument benämnt "Selektion av patienter för Revestivebehandling" som definierar kriterier och villkor för
insättning av preparatet. I korthet måste den konventionella behandlingen vara optimerad och en svårartad situation kvarstå trots detta.
Exempel på sådana förhållanden är mycket höga stomiflöden med
gastrokuriren 2 · 2018
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åtföljande höga iv behov, infektionsbenägenhet, svårartade problem
med kärltillgång och komplexa fall av fistulerande Crohns sjukdom
ofta med resttillstånd efter multipel kirurgi. Läkemedelsrådet beslutar om individspecifik finansiering utgående från de särskilda medicinska och livskvalitetsmässiga motiv som åberopas. Finansiering
beviljas för 6 månader åt gången med krav på redovisning av utfall
inför förlängning eller avlutande av behandlingen.
Resultat

Fem patienter i åldern 36 till 75 år har hittills uppfyll kriterierna
för Revestivebehandling i Skåne och Blekinge. Behandlingstiderna
varierar mellan drygt ett år och fem veckor. Hos tre patienter, samtliga med avancerad och komplex Crohns sjukdom och mycket höga
stomiflöden, har en betydande minskning (30-50%) av intravenösa
behov noterats. I samtliga fall har livskvalitetsvinsterna varit betydande och en av patienterna arbetar heltid.
Hos en patient har Revestive-dosen kunnat reduceras utan bakslag
vad gäller flöden. En har haft kateterinfektion under behandlingen
och en infektionsproblem knutna till komplex fistulering. Hos en
patient med extremkort kvarvarande tunntarm anastomoserad till
colon, där Revestivebehandlingen inletts efter avslutad graviditet och
amningsperiod, har efter en månads behandlig förbättring av diarre
och minskat intravenöst behov noterats. Hos denna patient är den
långsiktiga förhoppningen avveckling av all iv näring. Hos en patient
med svår Crohn, jejunostomi, levercirrhos och stora kärlproblem
var effekten otillräcklig för tillstyrkande av fortsatt behandling efter
sex månader.
Slutsats

Både kunskapsuppbyggnad kring konventionell behandling och
urval enligt genomtänkta mycket strikta kriterier för Revestivebehandling behövs för optimal behandling och resursanvändning vid
extrema kort tarm syndrom. Genomtänkta skriftliga kriterier för
initiering och fortsättning av Revestivebehandling är av värde både
som eget beslutsstöd och i kommunikationen med patienter och
med det läkemedelsråd som beslutar om finansiering.

Leversjukdomar
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Patients with liver cirrhosis show worse survival if decompensation
occurs later during course of disease than at diagnosis
Anderson H.¹, Sargenti K.2, Lindgren S.3, Prytz H.4, Nilsson E.4

1Avd För Cancerepidemiologi, Lund 2Skånes Universitets Sjukhus, Lund
3Skånes Universitetssjukhus, Malmö 4Skånes Universitetssjukhus, Lund
Background and aims

Liver cirrhosis is characterized by a silent phase until decompensation, which is defined by onset of ascites, bleeding from esophageal
varices, or encephalopathy. Although it is presumed that the survival
of decompensated patients is the same regardless of when decompensation occurs, data to support this are scarce. We therefore studied
the impact of time of decompensation on the clinical course and
survival of patients with cirrhosis in a large population-based cohort.
gastrokuriren 2 · 2018

Methods

We used medical registries to define a ten-year cohort of ¹,317 patients
with liver cirrhosis in the Scania region of Sweden. Medical records
and histopathology data were reviewed. Patients were followed until
December 2011, and for death or transplantation until December
2014.
Results

In the cohort, 629 patients were decompensated at diagnosis. Out of
these, 505 had ascites, 44 esophageal varices, 15 encephalopathy, and
65 multiple complications. During follow-up, 228 patients developed
ascites, 39 esophageal variceal bleeding, and 46 hepatic encephalopathy as first complication. Patients with ascites as first complication
showed worse survival than patients who had ascites at diagnosis.(5yr
survival 33% vs 15%, HR ¹.60 (95% CI ¹.34-¹.90)). This difference
persisted after adjustment for confounders, including hepatocellular
cancer (HR ¹.38 (95% CI ¹.15-¹.67)). Worse survival was also seen
when bleeding from esophageal varices occurred during follow-up
rather than at diagnosis.
Conclusions

Our results provide evidence for an association between transplantation-free survival after decompensation and the time of decompensation in liver cirrhosis, with worse survival when decompensation
occurs during follow-up. Our results challenge the generally held,
yet presumptious, view that the survival after decompensation is
independent of when in the clinical course decompensation occurs.
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Mag-tarmsymptom hos levertransplanterade patienter med Skelleftesjukan kontra friska och levertransplanterade kontroller
Marberg T.¹, Söderberg K.2, Karling P.3, Anan I.2 and Wixner J.2

1Neurorehab, NUS, Umeå 2Amyloidoscentrum, NUS, Umeå 3Medicincentrum, NUS, Umeå
Bakgrund

Mag-tarmsymptom är vanliga vid ärftlig transtyretinamyloidos (Skelleftesjukan) och tidigare studier indikerar att symptomen tenderar
öka efter levertransplantation som fortfarande är en bra behandling
i utvalda fall. Målet med denna studie var att utvärdera förekomsten
35
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och graden av mag-tarmsymptom hos levertransplanterade amyloidospatienter jämfört med friska och levertransplanterade kontroller.

PO20
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Det validerade självskattningsformuläret Gastrointestinal Symptoms
Rating Scale (GSRS) skickades per post, tillsammans med ett frågeformulär om samtidiga sjukdomar och aktuella läkemedel, till 92
patienter som levertransplanterats p.g.a. Skelleftesjukan mellan 1990
och 2012. GSRS-formulär skickades också till alla andra levertransplanterade patienter från Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland (n = 93 i augusti 2017). Friska kontroller valdes slumpmässigt
ut från Betula-studien, en prospektiv studie rörande minne, allmän
hälsa och åldrande i en normalpopulation.

Incidence, Prevalence and Outcome of Primary Biliary Cholangitis
in Sweden

Resultat

The most recent historical data of primary biliary cholangitis (PBC)
in Sweden date from the 1980s and showed a prevalence of 9.2-15.¹
per 100,000, may not reflect the current situation.

77 amyloidospatienter, 53 transplanterade kontroller och 299 friska
kontroller matchade för kön och ålder inkluderades. 57 % var män.
Medianålder för transplantation och GSRS-svar var 49 (25-69) år
resp. 59 (35-75) år. Förekomsten av mag-tarmsymptom var högre
hos amyloidospatienter jämfört friska kontroller (95 % vs. 77 %, p
<0.01), men likvärdig den hos transplanterade kontroller (94 %).
Buksmärta, uppblåsthet och diarré var de vanligaste symptomen hos
amyloidospatienter (40-53 % av alla) medan förstoppning och tidig
mättnad var de symptom för vilka högst andel patienter rapporterade
svårt eller mycket svårt obehag (6 % resp. 3 %). Total GSRS-poäng
var högre för patienter jämfört med båda kontrollgrupperna (Fig.
¹, p <0,01). Amyloidospatienterna uppvisade också högre poäng
för de flesta symptomklustrarna, men ingen skillnad påvisades för
gastroesofageal reflux (jämfört båda kontrollgrupperna) eller för
diarré och uppblåsthet (jämfört transplanterade kontroller). Logistisk
regressionsanalys kunde inte påvisa någon signifikant association
mellan total GSRS-poäng och ålder, kön, ålder vid sjukdomsdebut
eller polyfarmaci (fem eller fler samtidiga läkemedel).
Slutsats

Levertransplanterade patienter med Skelleftesjukan uppvisade högre
förekomst och grad av mag-tarmsymptom än friska kontroller och
patienter transplanterade p.g.a. leversjukdom. Detta kan bero på
mer uttalade mag-tarmsymptom före transplantationen men också
på postoperativ sjukdomsprogress. Diarré och uppblåsthet förefaller
dock vara relaterade till postoperativa komplikationer och läkemedel
i första hand, och inte till en progress av grundsjukdomen.

Marschall H.¹, Henriksson I.2, Lindberg S.¹, Söderdahl F.3, Thuresson M.3, Wahlin S.4, Ludvigsson J.2

1Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2Universitetssjukhuset Örebro 3Statisticon Uppsala 4Karolinska Universitetssjukhuset
Background

Objective

To estimate the contemporary ¹) incidence and prevalence of PBC,
2) survival and death causes, 3) gender differences, 4) adherence to
current treatment recommendation.
Methods

Search of patients with ICD-9 (571G) and ICD-10 (K74.3) codes
in the Swedish inpatient, outpatient and day care registries in 19872015, and link with the Swedish causes of death, cancer and drug
prescription (>2005) registries. Case controls (~10/PBC case) without
a PBC diagnosis were provided by Statistics Sweden.
Results

We found 5,411 cases with a PBC diagnosis that were compared to
50,745 controls. There was a substantial linear increase in the registered prevalence of PBC from 5.0 per 100.000 inhabitants in1987 to
34.6 per 100.000 inhabitants in 2014. The incidence rate was constant
during that time at 2.2 ± 0.9 per 100.000 inhabitants. The gender
ratio was 79.4% female vs. 20.6 male. Both women and men had
decreased survival as compared to controls but survival was significantly more impaired in men. Despite the substantial increases in
prevalence rates, liver transplantation rates (in Sweden from 1997
on) remained at a constant level of 9-15 per year. About half of all
deaths were related to intestinal disease codes. Cancer was less often
recorded as a cause of death in PBC patients (19.7%) compared to
controls (30.6%). UDCA as first-line treatment was administered
to 88.3% of PBC patients whereas second line treatments such as
fibrates (0.2%) or budesonide (5.4%, including patients with PBCAIH overlap) were rare (data from 2005 on).
Conclusion

Prevalence rates of PBC in Sweden are much higher than previously
reported in studies conducted >30 years ago and are now among the
highest reported worldwide (Iceland 2010, 38.3/100.000 inhabitants),
with males having worse survival than females with PBC. Incidence
rates of PBC in Sweden did not show any significant trend, indicating longer lifespans. About 12% of PBC patients are not treated with
UDCA, in line with previously reported rates of UDCA intolerance.
Second line treatment of PBC was low.
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Ökad prevalens av kronisk njursvikt vid NAFLD bidrar inte till
ökad mortalitet

Tio års erfarenhet av kontaktsjuksköterskeledd mottagning av
behandling med sorafenib vid hepatocellulär cancer

Önnerhag K.¹, Dreja K.2, Nilsson P.3 and Lindgren S.¹

Grujcic G.¹, Hagström H.¹ and Loqvist P.¹

1VE Gastroenterologi Skånes Universitetssjukhus Malmö 2Njurmedicin
Skånes Universitetssjukhus Lund 3Institutionen För Kliniska Vetenskaper
Malmö

1Patientflöde Leversjukdom, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Bakgrund

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) är starkt associerat med
aspekter av det metabola syndromet. Tidigare studier har visat en
koppling till kronisk njurfunktionsnedsättning (chronic kidney
disease, CKD), ett tillstånd med betydande morbiditet och mortalitet, och med gemensamma riskfaktorer som t.ex. typ 2 diabetes
mellitus. Det finns indikation på att kopplingen mellan NAFLD
och CKD är oberoende av dessa riskfaktorer. Målet med studien
var att undersöka prevalens och långtidsrisk att utveckla CKD hos
patienter med biopsiverifierad NAFLD, samt om CKD påverkar
mortaliteten vid NAFLD.
Metod

Från lokalt leverbiopsiregister i Malmö identifierades patienter
med NAFLD. Extensiv journalgenomgång genomfördes på samtliga för svar på blodprover, antropometri, metabola sjukdomar och
njursjukdom. Som kontrollgrupp användes den populations-baserade kohorten Malmö Förebyggande Medicin från 1974-1992, med
återundersökning inklusive njurfunktionsbedömning i en subgrupp
år 2002-2006, och med mortalitetsdata från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister. Njurfunktionsbedömning med kreatinin eller cystatin
C vid inklusion och senaste uppföljning användes för beräkning av
estimerad glomerulär filtration (eGFR) enligt CKD-EPI-formeln.
CKD klass 3-5 (<60 ml/min/¹.73m2) klassificerades som CKD.
Resultat

120 patienter med NAFLD (medeluppföljning 19.50±8.95 år) och
1755 kontroller (medeluppföljning 32.85±3.83 år) identifierades, samtliga med njurfunktionsbedömning vid inklusion och uppföljning.
Prevalensen av CKD var signifikant högre hos NAFLD-patienter
jämfört med kontroller vid inklusion (12.5% vs 2.¹%, p=0.000), men
ej vid uppföljning (37.5% vs 30.8%, p=0.124). Det fanns en signifikant
korrelation mellan NAFLD och CKD vid inklusion (p=0.001), efter
justering av riskfaktorer som ålder, BMI, diabetes och hypertoni.
NAFLD-patienter som hade utvecklat CKD vid uppföljning hade
signifikant högre prevalens av metabola sjukdomar som diabetes och
hypertoni, jämfört med NAFLD-patienter utan CKD. Mortaliteten
var högre vid NAFLD med långvarig CKD (både vid inklusion och
uppföljning), jämfört med NAFLD utan CKD (p=0.001). Den
ökade mortalitetsrisken förklarades av en högre prevalens av diabetes
(HR ¹.99, CI ¹.11-3.58, p=0.021), ej av CKD per se.
Slutsats

NAFLD är associerat med tidig utveckling av CKD oberoende av
gemensamma traditionella riskfaktorer. Mortaliteten är ökad hos
NAFLD-patienter med långvarig CKD, vilket förklaras av signifikant
ökad prevalens av metabola sjukdomar som diabetes.
gastrokuriren 2 · 2018

Bakgrund

Sorafenib (Nexavar®) är en multikinashämmare som används vid
avancerad hepatocellulär cancer (HCC). Inom patientflöde Leversjukdom, Övre buk, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
behandlas patienter med sorafenib sedan hösten 2007. Utöver regelbundna läkarbesök varannan månad, går de behandlade patienterna
på täta besök hos kontaktsjuksköterska. Under besöken kontrolleras
förekomst av biverkningar och sjuksköterskan gör dosjusteringar utifrån biverkningarna. Mellan 2007 och dec 2017 startade 212 patienter
behandling med sorafenib.
Mål

Beskriva de vanligast förekommande biverkningarna, och om
behandlingslängden har förändrats under studieperioden, samt mäta
behovet av sjuksköterskekontakt.
Metod

Samtliga journaler granskades retrospektivt för att registrera ålder,
kön, behandlingstid, överlevnadstid, MELD-score vid behandlingsstart, biverkningar, bakomliggande sjukdom och antalet sjuksköterskekontakter.
Resultat

Medelåldern var 66.7 år, 76 % var män. Den vanligaste bakomliggande sjukdomen var hepatit C (42%), följt av alkoholorsakad
leversjukdom (15%) och NASH (10%). De vanligast förekommande
biverkningarna var aptitlöshet och illamående, trötthet, diarré samt
hudbiverkningar i form av hand-fotsyndrom och/eller andra utslag.
Medelbehandlingstid under hela studieperioden var 29 veckor.
Mellan 2007-2010 var medellängden 35 veckor, för att under perioden 2014-2017 ha minskat till 25 veckor i medellängd. MELD-score
har i snitt legat kring 9.3. Under behandlingstiden har patienterna
haft i genomsnitt 14 sjuksköterskekontakter.
Konklusion

Då biverkningar är mycket vanliga vid sorafenib-behandling behöver
patienter stora insatser från sjukvården.
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Alkohol och droganvändning före levertransplantation
Schult A.¹, Castedal M.¹, Franck J.2, Ericzon B.3, Stål P.4, Hultcrantz
R.5 and Stokkeland K.6

1Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg 2Institutionen För Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet
Stockholm 3Enheten För Transplantationskirurgi, Karolinska Institutet
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Stockholm 4Enheten För Gastroenterologi Och Reumatologi, Karolinska
Institutet Stockholm 5Institutionen För Medicin - Solna, Karolinska
Institutet Stockholm 6Verksamhetsområdet Medicin, Visby Lasarett

med ALC hade högre poäng i intervjuarbedömningen beträffande
rättsliga problem och psykiskt status.

Bakgrund

Livstids konsumtion av alkohol och binge drickande skiljer sig tydligt
mellan patienter med alkoholisk levercirros och övriga diagnoser. Ett
antal patienter kan ha transplanterats med odiagnostiserade alkoholproblem. Patienter med ALC kan ha mer omfattande problem
beträffande sin psykiska hälsa och sina rättsliga problem än andra
patientgrupper.

Levertransplantation är en livsförlängande åtgärd hos patienter med
dekompenserad levercirros, akut leversvikt eller primär levermalignitet [¹]. Alkoholkonsumtion efter transplantation kan påverka
graft- och patientöverlevnad [2-4]. Ett antal patienter börjar eller
återvänder till alkoholbruk efter transplantation [5]. Användning av
alkohol och riskfaktorer för återfall är väl undersökta hos patienter
med alkoholorsakad leversjukdom [6-9], men information om dryckesmönster hos patienter med icke-alkoholorsakad leversjukdom är
begränsad [10]. Målet med studien är att beskriva livstids användning
av alkohol hos patienter som genomgått levertransplantation. Vi vill
också undersöka eventuellt förekomst av problem med avseende på
fysisk och psykisk hälsa, droganvändning, och i socioekonomiska
och rättsliga problem.
Metod

Slutsats

Gallvägs- och pankreas-sjukdomar

PO24
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Evidens-baserad software på NGS i pankreascancer: första resultaten från PePaCaKa studien

200 vuxna patienter som genomgått levertransplantation inkluderades prospektivt och data på 190 patienter var tillgänglig för analys.
Exklusionskriterier var obehandlad encefalopati, svår psykiatrisk
sjukdom eller oförmåga att kommunicera på Svenska. Patienter
klassificerades till att ha en alkoholisk levercirros (ALC) om de hade
en primär eller sekundärdiagnos på ALC i det nordiska levertransplantationsregistret (NLTR). Patienter med hepatit C (HCV) eller
hepatocellulär cancer (HCC) klassificerades på motsvarande sätt.
Resterande patienter hade andra diagnoser. Forskningssköterskor
genomförde strukturerade intervjuer i form av ”Lifetime Drinking
History” (LDH) och ”Addiction Severity Index” (ASI) [11, 12] Binge
drickande definierades som intag av fem eller fler standardglas alkohol (12g alkohol) vid ett tillfälle både för män och kvinnor.

Löhr M.¹, Kordes M.¹, Malgerud L.¹, Kaduthanam S.2, Frödin J.¹,
Yachnin J.¹, Karimi M.¹, Fernandez- Moro C.¹, Ghazi S.¹, Heuchel
R.¹, Wirta V.3, Huelsewig C.2, Stecker K.2, Östman A.¹, Del Chiaro
M.¹, Engstrand L.3, Brock S.2 and Gustafsson-Liljefors M.¹

Resultat

Metoder

39 (20.5 %) patienter transplanterades med ALC, 56 (29.5 %) på
grund av HCV eller HCC och 95 patienter (50 %) transplanterades
med andra diagnoser. Patienter med ALC hade ett signifikant högre
och signifikant tilltagande intag av alkohol under livet jämförd med
HCC/HCV och andra diagnoser (27000 vs. 3800 vs. 1800 standardglas; p<0.001). Binge drickande var vanligare bland patienter med
ALC. I gruppen med andra sjukdomar fanns 8 (8.4%) patienter
med ett alkoholintag över median i ALC gruppen, 5 av dem hade en
okänd etiologi till sin leversjukdom. Patienter med ALC och HCV/
HCC hade använt illegala droger i signifikant högre omfattning
än patienter med andra sjukdomar. Amfetamin och cannabis hade
använts av 30 % - 50 % av patienterna i dessa grupper. Patienter

Resultat
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1Karolinska Institutet 2Molecular Health 3Science For Life Laboratory
Bakgrund

Bukspottkörtelcancer (PDAC) är nästan resistent mot terapi, men
vissa patienter dra nytta av riktade terapi, dock kan vi inte bestämmer
vilken det är. Vi utförde NGS på PDAC-vävnad och evidensbaserad, AI-stödd utvärdering för att identifiera terapier baserade på
biomarkörsprofiler.
Efter ¹-linjeterapi användes en 620-genpanel och data analyserades med MH Guide- mjukvara, en CE-märkt medicinsk produkt.
Primärt utfall var aktionable mutationer (effektiva eller ineffektiva
läkemedel, toxicitetsmarkörer). Sekundärt utfall var förändring i
terapi, övergripande överlevnad, toxicitet och biverkningar.
0 patienter registrerades, 35 tumörer analyserades och tolkningsbara
resultat erhölls från 31 patienter. Minst en signifikant biomarkör hittades i alla fall. Vi hittade driver mutationer i KRAS (n = 24), TP53 (n
= 17), SMAD4 (n = 2), BRCA1 / 2 (n = 4; 3 germline), CDKN2A (n
= 9), ATM 3 LOF), APC (n = 4), MSH3 (n = 15, 1 germline). Andra
mutationer fanns i NOTCH2 (n = 19), MAP3K1 (n = 11), FANCD2
(n = 8). MH Guide gav evidensbaserade rekommendationer hos
30/31 patienter: PARP-hämmare (n = 26), MEK / RAF-hämmare (n
= 20), CDK-hämmare (n = 9), andra kinashämmare (n = 3), mTOR
hämmare (n = 2). MTB bestämde sig för en rekommenderad terapi i
26 fall, 2 patienter fick andra 2:a linjeterapi och 2 BSC. Tre patienter
dog före och 2 under analys, 1 dog före MTB, 2 dog före behandlingstiden och 3 kort efter. Toxicitetsmarkörer hittades hos 27/31
patienter: mot platinum (XRCC1 n = 16; 5 homozygot, TPMT n =
1; MUTYH n = 3), paclitaxel (CYP2C8 n = 2), gemcitabin (CDA n
= 4; 1 homozygot) och 5-FU (DPYD n = 1), doxorubicin (G6PD n
= 1), docetaxel (GSTP1 n = 2), sunitinib (ABCG2 n = 2), irinotecan
(ERCC2, n = 6; 5 homozygot, UGT1A1 n = 1) . Ungefär hälften av
gastrokuriren 2 · 2018
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patienterna hade CTCAE-klass ≥3 vid biverkningar under tidigare
behandling oberoende av förekomsten av toxicitetsmarkörer. 13/27
fick kemoterapi för vilka de hade en relevant toxicitetsmarkör, 7
hade toxicitet av någon klass som var associerbar med markören.
Slutsats

Evidensbaserad personlig behandlingsrekommendation i PDAC är
genomförbar och kan genomföras i klinisk miljö. Gemensamma toxicitetsmarkörer som är relevanta för läkemedel som används i PDAC
kan detekteras men kan inte kopplas retroaktivt till toxicitetsmönster.
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Frekvens av exokrin pankreasinsufficiens hos 2997 patienter med
gastrointestinala symptom
Hedström A.¹, Haas S.¹, Carlsson J.2 and Löhr M.¹

1Tema Cancer, PO Övre Buk, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 2Established Pharmaceuticals, Mylan, Scandinavia AB, Solna,
Sverige
Bakgrund

Med åldern sker en fysiologisk nedgång av organfunktionen. Det
kunde man påvisa histologiskt på pankreas in en autopsistudie1 och
även i en epidemiologisk studie2. Målet med denna studie var att
kontrollera exokrin pankreasfunktion hos en grupp patienter som
uppvisar kliniska symptom av pankreasinsufficiens (t.ex. buksmärtor,
diarré, uppblåsthet) vilka dock inte har någon tidigare diagnostiserad
pankreaspatologi.

atrophy in relation to duration of chronic type ¹ (insulin-dependent)
diabetes mellitus and microangiopathy. Diabetologia 1987;30:757-62.
2. Rothenbacher D, Low M, Hardt PD, et al. Prevalence and determinants of exocrine pancreatic insufficiency among older adults: results
of a population-based study. Scand J Gastroenterol 2005;40:697-704.
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden:
Inga tillkännagivanden
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Isolering och karaktärisering av extracellulära vesiklar från pankreascancerceller och pancreasstjärnceller
Rutkowski W.¹, Nania S.¹, Kordes M.¹, Heuchel R.¹, El-Andaloussi
S.2, Löhr M.¹

1CLINTEC, Karolinska Institutet 2LABMED, Karolinska Institutet
Bakgrund

Pancreascancer är en förödande sjukdom med en förväntad 5-årsöverlevnad på under 5%. Få framsteg har gjorts i att förbättra diagnostiska förutsättningar och kliniska resultat bland patienter med
pancreascancer och nya diagnostiska och prognostiska hjälpmedel
krävs. Extracellulära vesiklar (EV) har framträtt som nyckelspelare i
tumörpatologi och flera studier har visat på möjligheten att använda
EV som diagnostiska verktyg. Syftet med studien var att isolera och
karaktärisera EV från pancreascancerceller och pancreasstjärnceller ,
och att jämföra dem med varandra med hänseende på storlek, antalet
utsöndrade vesiklar per cell och proteinsammansättning.

Metod

I ett kvalitetssäkringsprojekt i samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Mylan har vi hållit föreläsningar i hela Sverige
om pankreassjukdomar och pankreasinsufficiens mellan 2012 – 2016.
I samband med dessa presentationer erbjöd vi distriktsläkare och
gastroenterologer att utföra fekal elastas-¹ test på de patienter som
hade gastointestinala symptom som kunde tyda på bristande exokrin
pankreasfunktion (buksmärtor, uppblåsthet, diarré).
Resultat

2997 f-elastas (FE-¹) test gjordes, som blev anonymiserade efter
analys. FE-¹ avföringstesten utfördes med ett standard ELISA test
(ScheBo Biotech®). Resultaten visade att 454/2997 (15,¹ %) hade exokrin pankreasinsufficiens (EPI). EPI-frekvensen ökade med åldern:
i gruppen av patienter som var yngre än 45 år var det 73/836 (8,7
%) som hade EPI < 200 µg/g jämfört med gruppen äldre än 65
där 182/819 (22,2 %) hade EPI < 200 µg/g. I en särskild grupp av
patienter med diabetes mellitus n = 176 som testades oavsett klinisk
manifestation, har EPI-frekvensen varit hög, 38/176 (21,6 %) och i
HIV-patientgrupp 38/117 (32,5 %).
Slutsats

I överensstämmelse med tidigare studier kunde vi identifiera en hög
EPI-frekvens hos patienter som har någon typ av gastrointestinala
symptom som ökar med åldern.
Referenser

1. Löhr M, Klöppel G. Residual insulin positivity and pancreatic
gastrokuriren 2 · 2018

Figur 1. Extracellulära vesiklar från pancreascancerceller avbildade
med transmissionselektronmikroskop.
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Metod

Studien genomfördes som en explorativ laboratoriestudie i Novum,
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Extracellulära vesiklar
isolerades genom ultracentrifugering samt storleks-exkluderande kromatografi. (”size-exclusion chromatography”). Nanoparticle tracking
analysis (NTA) och DC protein assay användes för att kvantifiera
proteinmängd och antal vesiklar i framställda prov. Elektronmikroskopi, immunoblotting och proteomik användes för kvalitativ
bedömning.
Resultat

Pancreascancerceller utsöndrade fler EV än pancreasstjärnceller. Storleksdistribution och morfologi var jämförlig mellan proverna. 309
unika protein identifierades i EV från pancreascancerceller och 478
från pancreasstjärnceller. 602 proteiner identifierades som överlappande mellan proverna.
Slutsats

Vi har påvisat effektiviteten i isolering av EV från pancreascancerceller och pancreasstjärnceller med ultrafiltration och storleks-exkluderande kromatografi. (”size-exclusion chromatography”). Identifierade
proteiner utgör nu kandidater för biomarkörer för tidig diagnostik
och prognos bland pancreascancerpatienter.
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Sex-specifik överlevnadsskillnad i en genmodifierad musmodell
för bukspottkörtelcancer
Heuchel R.¹, Li X.¹, Nania S.¹ and Löhr M.¹

1Karolinska Institutet
Bakgrund

Pankreas duktalt adenokarcinom (PDAK) har värsta överlevnad
bland solida cancerformer. För närvarande rankas den som fjärde i
cancerrelaterade dödsfall i USA och i Sverige (Cancerfonden Rapport
2017) och förväntas bli No.2 i 2030. Denna dåliga situationen beror
till sen diagnos, brist på diagnostiska biomarkörer och en nästan
fullständig motstånd mot kemo- och strålterapi. Under 2005 har en
genmodifierad musmodell av human PDAK (KPC) publicerats som
använder samma mutationer som finns hos patienter och därigenom
kopierar människans sjukdom mycket bra. Av den anledningen
har det blivit det prekliniska testverktyget No.¹ för PDAK. Vi har
analyserat vår PDAK-muskoloni och funnit en statistiskt signifikant
könsspecifik skillnad i överlevnadstiden.
Material och metoder

KPC-musen (KrasLSL-G12D; Trp53LSL-R172H;Pdx1-Cre; bakgrund: C57Bl/6J) importerades från D.Tuvesons lab (Cancer Research UK, Cambridge, UK) och hölls på en 12-timmars ljus / mörk
cykla med mat och vatten ad libitum och kontrollerad luftfuktighet
(55% ± 5%) och temperatur (21 C ± 2 C). Studien godkändes av den
lokala etiska kommittén (S31-15) och utfördes i enlighet med svenska
djurskyddslagen. Av etiska skäl fastställdes den experimentella ändpunkten enligt följande: Djur avlivades när de visade tecken på
minskat allmänt hälsotillstånd, såsom stillasittande, lilla eller ingen
frivilliga rörelser, signifikant viktminskning, kladdig och ovårdad päls
och/eller puckelrygg-hållning som tillsammans uppnå till mer än 0,5
42

poäng enligt Karolinska Institutets utökad bedömning av djurhälsa.
Tumörvävnaderna hos de avlivade mössen PFA-fixerades, inbäddades
i paraffinin, snittades och färgades med hematoxylin- eosin för histo-patologisk bedömning. De statistiska analyserna baserades på 10
kvinnliga och 18 manliga KPC-möss. Effekten av kön på överlevnad
i KPC-möss utvärderades med Mantel-Cox-testet.
Resultat

Den medelöverlevnaden hos kvinnliga PDAK-bärande KPCmöss var 158 dagar, medan den medel- överlevnaden för manliga
PDAK-bärande KPC-möss var endast 104 dagar och det var signifikant skillnad i överlevnad mellan han- och honmössen enligt
Mantel-Cox-analysen (p = 0,004). Hazard Ratio för honmöss var
0,31 (95% konfidensintervall: 0,14-0,69) jämfört med manliga möss.
Slutsatser

Kvinnliga KPC-möss har en mycket bättre överlevnad jämfört med
hanar, men huruvida könseffekten eller korrelationsrelaterade variabler också gäller för humana PDACK patienter behöver fortsatta
studier.

Förbättringskunskap
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Skriftlig Vårdplan till Nydebuterade IBD patienter
Nilsson L.¹ and Nordström A.2

1Gastromottagningen Danderyds Sjukhus 2Gastromottagningen, Danderyds Sjukhus
Skriftlig Vårdplan till Nydebuterade IBD patienter. Bakgrund

Att få besked om att man drabbats av en kronisk sjukdom kan vara
chockartat och vi upplever idag att vissa av våra nydebuterade IBD
patienter har svårt i akutskedet att ta in information. Enligt evidensbaserad erfarenhet påverkas sjukdomsförloppet positivt om patienten
går i tidig remission. Sannolikheten ökar om patienten har kunskap
om sin sjukdom och förstår vikten av att följa rekommenderad
behandling. Idag erbjuds de nydebuterade IBD patienterna ett muntligt informationssamtal med IBD sjuksköterska efter läkarbesöket.
Syfte/Mål

Öka IBD patientens kunskap om sin sjukdom, delaktighet i vården,
följsamhet till behandling och därigenom ge ökad trygghet.
Metod

Vi skapade en skriftlig Vårdplan som baserades på nuvarande informationsmetod, men med en tydligare individuell behandlingsplan
och tydliga mål. Nydebuterade IBD patienter som kom till IBD
sjuksköterska för informationssamtal tillfrågades om de ville deltaga
i studien, efter samtycke. Vi randomiserade patienterna till varannan
Vårdplan och varannan kontrollgrupp. Inklusiontiden var från och
med ¹ april 2016, till 30 november 2017. För att utvärdera Vårdplanen upprättade vi en enkät. Vi skickade samtidigt med PREM för
att få med en validerad skattningsskala. Tre- till sex månader efter
inklusion uppmanades patienten att fylla i enkäterna.

gastrokuriren 2 · 2018

ABSTRACT GASTRODAGARNA

plasma calprotectin, plasma myeloperoxidase, plasma creatine kinase,
serum carbonyl proteins and C-reactive protein in saliva. Data were
analysed using paired t-test (normally distributed data) or Wilcoxon
signed rank test (non-normally distributed data).
Results
Resultat

Data insamlades från 26 patienter av 30 tillfrågade, 4 avböjde deltagande. I både Vårdplan- och i kontrollgrupp kunde man generellt
se en tydlig nöjdhet med vården, men skillnaden var att Vårdplans
gruppens patienter tyckte sig ha en tydligare behandlingsplan. De
kände sig också mer delaktiga och var bättre insatta i sina behandlingsmål.
Diskussion

Urvalet var nydebuterade patienter och de var inte medvetna om
vilken metod vi tidigare använt. Den slutsats som man kunde dra
från resultatet var att en skriftlig vårdplan, medförde att patienterna
kände sig mer delaktiga och vara bättre insatta i sin behandlingsplan.
Vi planerar att implementera Vårdplanen i ordinarie verksamheten
och att dokumentet skall vara levande samt följa patienten i sin
vård hos oss. Vi har även utvecklat en dokumentationsmall, för att
i journalen ge en tydlig överblick av patients behandlingsmål.
Möjligen kan en kvalitativ metod ge en bättre utvärdering av en
skriftlig vårdplan.
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The effect of high-intensity exercise on various niomarkers of the
intestinal barrier
Roca Rubio M.¹, König J.¹, Repsilber D.¹, Ganda-Mall J.¹, Folkesson
M.2, Kadi F.2, Brummer R.¹

1School Of Medical Sciences, Nutrition-Gut-Brain Interactions Research
Centre, Örebro University, Sweden. 2School Of Health Sciences, Örebro
University, Sweden
Background

While regular exercise training confers many health benefits, previous
studies have reported an exercise-related increase in intestinal permeability. It is hypothesized that changes in intestinal permeability
during strenuous exercise are related to the occurrence of gastrointestinal symptoms.
Aim

To assess the effect of high-intensity endurance exercise on various
biomarkers of the intestinal barrier.
Methods

45 well-trained subjects (11 females and 34 males) performed an
acute exercise bout consisting of 60 min treadmill running at 80%
VO2max. Intestinal permeability was assessed before and after the
exercise bout using the ratio of urine lactulose to urine L-rhamnose
(L/R ratio) after oral administration of the sugars. Blood, saliva and
faeces were collected for the analysis of other permeability or intestinal damage related biomarkers including faecal and serum zonulin,
plasma intestinal fatty acid binding protein (i-FABP), faecal and
gastrokuriren 2 · 2018

The L/R ratio significantly increased from 0.034 ± 0.016 (mean ±
SD) before exercise to 0.054 ± 0.035 after exercise (p<0.001), indicating an exercise-induced increase in intestinal permeability. I-FABP
(p<0.001) and faecal chromogranin A (p<0.05) also increased after
the exercise bout.
Conclusions

Prolonged high-intensity exercise increases intestinal permeability as
measured with the established L/R ratio. Other biomarkers detected
in blood and faeces also increased after the exercise challenge, and
might be indicative of intestinal damage.
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The effect of butyrate on tryptophan transport - a potential role
in microbiota-gut-brain interactions
Rode J.¹, Yang L.2, König J.¹, Rangel I.¹, Wall R.¹, Venizelos N.¹,
Vumma R.2 and Brummer R.¹

1Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre, Örebro University,
Örebro 2Department Of Chemistry And Biomedical Sciences, Linnaeus
University, Kalmar
Background

The gut-brain axis is a bidirectional communication system between
the gut with its microbiota and the brain. Gastrointestinal and
psychological problems often affect each other reciprocally. Clinically, gastrointestinal disorders such as irritable bowel syndrome
are frequently associated with psychological problems, whereas neuropsychiatric disorders such as autism are often accompanied by
intestinal symptoms. From a mechanistically point of view, the gutbrain interaction includes endocrine, immune and neural pathways.
On the one hand, the brain applies these mechanisms to influence
several gut targets. On the other hand, the gut microbiota can modulate brain function, for instance by the production of short-chain
fatty acids which are neuroactive bacterial metabolites, or altered
systemic tryptophan levels. One short-chain fatty acid, butyrate,
has been shown to positively influence intestinal and neurological
functions. This suggests butyrate as a key mediator in the microbiota-gut-brain interaction. The aim of this project is to understand by
which mechanisms butyrate can affect the central nervous system,
with special focus on the function and expression of the tryptophan
transport system.
Methods

Fibroblasts have previously been shown to be a valid model system
to study the gut-brain axis, among others, as they express several
neuronal-specific enzymes and receptors. In this project, primary
43
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adult human dermal fibroblasts (LGC Standards GmbH, Germany)
were cultured until confluency and thereafter treated with regular
medium supplemented with butyrate in different concentrations (20
mM, 40 mM) for one or six hours, or stressed with regular medium
supplemented with H2O2 (10 µM) for one hour, respectively. These
conditions were either conducted alone or in combinations.
Results

Transporter assays showed that H2O2 incubation decreased the
tryptophan transport capacities. These processes were rescued by
butyrate treatment. The gene expression of LAT1, a major tryptophan
transporter, which is comprised of Solute Carrier Family 3 Member
2 (SLC3A2) and Solute Carrier Family 7 Member 5 (SLC7A5), and
the gene expression of LAT2, a minor tryptophan transporter, which
is comprised of Solute Carrier Family 7 Member 8 (SLC7A8), were
not altered by incubation with H2O2 for ¹ hr. However, exposure of
fibroblasts to butyrate (20 mM, 40 mM) for 6 hrs with and without
following exposure to oxidative stress (¹ hr H2O2, 10 µM) upregulated the expression of SLC7A5 and SLC7A8 more than two-fold,
while it had no effect on the expression of SLC3A2.
Conclusion

These findings suggest that gut-derived butyrate can alter tryptophan
transport which potentially might affect central nervous system
function.
PO31

31

Butyrate does not affect mast cell-induced hyperpermeability in
human colonic mucosa
Tabat M.¹, Marques T.¹, Markgren M.¹, Brummer R.¹ and Wall R.¹

1Örebro University, Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre
Background

The intestinal permeability is an indicator of the delicate separation
between the intestinal lumen and the internal body environments,
defined as the intestinal barrier function. An increased intestinal
permeability has been associated with several diseases such as irritable
bowel syndrome, inflammatory bowel diseases, coeliac disease and
type 2 diabetes. Strengthening the barrier function and preventing
an increased permeability might therefore be used in treatment or
prevention of these diseases. The short-chain fatty acid butyrate is
produced by specific bacterial members of the intestinal microbiota
that ferment undigested carbohydrates in the human colon. Butyrate has previously been shown to reduce permeability and thereby
strengthen the barrier function in cell culture experiments and in
animal models. However, data from clinical experiments is very
scarce. In this study, butyrate’s ability to prevent mast cell-induced
hyperpermeability in human colonic biopsies was tested in an ex
vivo setting.
Methods

Mucosal biopsies from the sigmoid colon of ten healthy volunteers
that responded to the mast cell degranulator compound 48/80 were
included in the study (response defined as more than 20 % increase
in permeability). The biopsies were preincubated with 5 or 25 mM
butyrate in Ussing chambers and compound 48/80 was added on
44

the serosal side to induce tissue hyperpermeability. Electrophysiological measurements (transepithelial electrical resistance, potential
difference and short circuit current) were used to assess the tissue
viability. FITC-dextran (3-5 kDa) and horseradish peroxidase (HRP)
were added on the mucosal side as paracellular and transcellular
permeability markers, respectively. Paracellular and transcellular
permeability were determined after 0 and 60 minutes by fluorescence
measurement of FITC-dextran (3-5 kDa) and by ELISA for HRP-quantification. The permeability data was statistically tested using the
Wilcoxon signed rank test.
Results and conclusion

Compound 48/80 significantly increased the intestinal permeability
on the paracellular as well as on the transcellular pathway. Both
concentrations of butyrate did not reduce the induced paracellular
or transcellular hyperpermeability after 60 minutes. This contrasts
previous results from cell culture and animal experiments and the
underlying reasons and mechanisms should be subject of further research to shed more light on butyrate’s functions in the human colon.
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The colon mucosal host response to faecal microbiota transfer in
irritable bowel syndrome
Holster S.¹, Brummer R.¹, Repsilber D.¹ and König J.¹

1Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre, Örebro University
Introduction

Faecal microbiota transfer (FMT) consists of the introduction of a
new microbiota into the intestine of a patient with the aim to restore
a disturbed gut microbiota. Studies have shown that FMT has an
effect on the host mucosa in ulcerative colitis. In the current study,
the IBS patients’ colonic mucosal response to the administration of
allogenic (from a donor) or autologous (own) faecal material into
the colon was investigated.
Methods

In a recently conducted randomised, double-blinded placebo-controlled clinical trial, 16 IBS patients were treated with FMT by
colonoscopy after bowel cleansing. RNA was isolated from colonic
biopsies, collected by sigmoidoscopy, at baseline, 2 weeks and 8 weeks
after FMT in the group that received allogenic faecal material as
well as in the group that received autologous faecal material. Whole
genome microarray (Genechip Human Gene 2.¹ ST, Affymetrix) was
used to analyse gene expression. Pathway analysis was performed by
Gene Set Enrichment Analysis.
Results

Pathway analysis of the gene expression data showed that in patients
treated with allogenic faecal material, significantly upregulated
pathways consisted mainly of immune response-related pathways.
On the contrary, in the patients receiving autologous faecal material, pathways involving immune response-related processes were
significantly downregulated.
Conclusion

The upregulated immune-related pathways in the allogenic FMT and
gastrokuriren 2 · 2018
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downregulated immune-related pathways in the autologous FMT
group might indicate that the host reacts to the newly introduced,
foreign microbiota in another way than to the bowel cleansing and
re-introduction of the own microbiota.
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Laktulos vätgas-utandningstest för diagnos av IBS och SIBO (Small
Intestinal Bacterial Overgrowth)
Dahlgren A.¹ and Hellström P.¹

1Uppsala Universitet, Dept. Medical Sciences
Bakgrund

Denna studie genomfördes för att etablera fasta diagnostiska kriterier
för laktulos vätgas-utandningstest (LHBT) hos IBS patienter på
motsvarande sätt som används kliniskt för att diagnostisera bakteriell
överväxt i tunntarmen (SIBO).
Metod

LHBT utfördes på 47 friska kontrollpersoner, 35 patienter med SIBO
och 87 patienter med IBS (Rom II kriterier) med 10 gram laktulos
som substrat. Vätgas (H2) mättes som miljondelar i luft (ppm) i
utandningsluften över en 180 minuters period. Arean under kurvan
(AUC) användes som jämförelsemått mellan de olika grupperna.
Resultat

I kontrollgruppen var orocecal transittid 80 minuter (p<0.01).
Arean under kurvan (AUC)0-80 för H2 i kontroller beräknades
och utgjorde referensvärde för studien. SIBO-gruppen hade signifikant högre H2 AUC0-80 (p<0.01) än kontrollgruppen. Vi fann två
undergrupper av IBS. En undergrupp hade lågt AUC0-80 och var
signifikant olik en annan undergrupp av IBS med högt H2 (cut-off
660 ppm*180 min) skilt från friska kontroller (p<0.001). IBS-patienter som testades efter antibiotikabehandling hade ett medelvärde
för AUC på 306 (98-515) ppm*180 min jämfört med 1259 (790-1729)
ppm*180 min före behandlingen (p<0.01).
Slutsats

LHBT har en begränsad precision men kan användas som ett första
icke-invasivt test för att ge en indikation om SIBO. Vi förordar att
LBHT utförs i minst 120 minuter efter administrering av laktulos för
att kunna identifiera en eventuell dubbeltopp (tunntarm + colon).
Studien visar på två grupper av IBS patienter, en med SIBO och en
annan utan bakteriell orsak till diagnos. AUC0-80 ger ett känsligt
mått på bakteriell överväxt i tunntarmen. På så vis kan bakteriell
överväxt i tunntarmen diagnosticeras och behandlas, även när det
uppträder i form av IBS. Efter behandling av SIBO och IBS med
högt H2 med antibiotika konverterades höga H2-nivåer till den
normala nivåer samtidigt med symptomförbättring.
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Implementering av Endoskopisk Submukosa Dissektion för esofagus och ventrikle
Omae M.¹, Konradsson M.¹, Shetye J.2, Wang N.2 and Baldaque-Silva F.¹

¹Patientområde Övre Buk, Karolinska Universitetssjukhuset 2 Patologi,
Karolinska Universitetssjukhuset
Bakgrund

Vi strävar efter att utvärdera effektiviteten, säkerheten och resultat
av esofagus och ventrikel ESD i vårt sjukhus.
Metod

Samtliga ESD utfördes under full narkos efter MDT konferens och
patientens samtycke.
Resultat

111 fall av esophagus och ventrikel neoplasmas i 94 patienter med en
medelålder av 65.9 år män / kvinnor förhållande av 65:35% behandlades med ESD. Det fanns 77 skador som ligger iesofagus; de återstående 34 fall var belägna i ventricle. I 77 esofageala fall, 65 fall
motsvarade höggradig dysplasi (HGD) eller adenocarcinom (AC),
11 fall var skivepitelcancer (SCC), en lesion var granularcell tumör
(GCT). I 34 gastriska fall, 23 fall var HGD / AC, 5 lesioner var
submukosal tumör (SMT) och 6 lesioner var hyperplastiska polyper
(HP). Medianstorleken var 50 mm (15-150 mm). Frekvensen en bloc,
R0 och kurativ resektion var 96% (107/111), 84% (93/111) och 74%
(82/111), respektive. Den median procedurtiden var 127 minuter.
Två perforationer (¹.8%) behandlade endoskopiskt varav en patient
inträffade under ESD och en var en fördröjd perforering. Tre fall
(2.7%) hade postoperativ blödning och behandlades konservativt.
Sex patienter (5.4%) ha esofagus strikturer som sköttes endoscopically. The median sjukhus vistelse var 3 ± 5,6 dagar och 30 dagar
dödligheten var 0%. Fullständig remission hittades i 100% (65/65)
av patienterna med kurativ resektion vid medianuppföljning av 22
månader (2-77 månader).
Slutsats

ESD är effektivt för en-blocket resektion av stora esofagus och ventrikel neoplasier. Våra data visar att implementering av esofagus och
ventrikel ESD är möjligt i västvärlden efter noggrann patientselektion och standardisering av ESD proceduren.
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Effektiviteten, säkerheten och resultat av endoskopisk submukosal
dissektion för behandling av tidig kolorektal neoplasi
Omae M.¹, Wang N.2, Shetye J.2 and Baldaque-Silva F.¹

1Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset 2Patologi, Karolinska
Universitetssjukhuset
Bakgrund

Endoskopiska submucosal dissection (ESD) utvecklades I Japan för
en block resektion av stora gastrointestinala neoplasier. Säkerheten
och effektiviteten av kolorektal ESD är emellertid inte väletablerad
i väst eftersom det saknas bevis i ESD för kolorektal neoplasi på
grund av hög komplikationsrisk och lång procedurstid. Vårt mål
var att utvärdera säkerheten, effektiviteten och resultatet av ESD
för behandling av kolorektal neoplasi.
gastrokuriren 2 · 2018
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Metod

Metod

Samtliga ESD procedurer utfördes med mild sedering efter multidisciplinär gruppkonferensdiskussion och patientens samtycke. Den
primära ändpunkten var hastigheten för enblokresektion. Sekundära
ändpunkter omfattade graden av R0 (mikroskopiskt eller endoskopiskt), procedurtiden och procedurrelaterade komplikationer.

Alla ingrepp utfördes i full narkos, efter diskussion på multidiciplinär konferens, och med patientens medgivande. Hos alla fall
med BE neoplasi analyserades kliniskt grunddata, tumöregenskaper,
och ingreppstekniska egenskaper, och jämfördes mellan S-ESD och
U-ESD. Sedan 2015 har alla patienter som genomgår resektion som
omfattar mer än tre fjärdedelar av matstrupens omkrets behandlats
med orala kortikosteroider, för att minska risken för utveckling av
striktur.
De huvudsakliga utfallsmåtten var andelen en-bloc resektioner,
R0 resektioner och kurativa resektioner. Andra utfallsmått var andel
negativa LR och komplikationer så som blödning, perforation och
andel fall med strikturutveckling. Studien godkändes av Regionala
Etikprövningsnämnden Stockholm (2013-596-31).

Resultat

Åttiofyra konsekutiva ESD-fall av kolorektalt neoplasi utfördes i 83
patienter i vårt centrum mellan juli 2014 och november 2017. Medelåldern var 68 år gammal (intervall 26-90), som var 61% man. Den
genomsnittliga provstorleken var 48 mm (intervall 13-100 mm). Elva
tumörer var placerade i caecum (13%), sexton i descendens (19%), sju
i den transversum (8%), tre i den descendens kolon (4%), sjutton i
sigmoideum (20%) samt nio i rektum (35%). En lesion befanns i en
kolorektal anastomos. I 84 fall var det inte möjligt att utföra ESD
hos 6 patienter (7%), som behandlades med kirurgi, i 12 (14%) fall
resektion gjordes med hybrid ESD-teknik och 66 patienter gick via
konventionell ESD (79%). En-block och R0-resektion erhölls i 85%
(66/78) respektive 83% (65/78) fall. Histologisk, lesioner motsvarade
serrated adenom (n = 3), adenom med låg grad (n = 53) och hög grad
dysplasi (n = 20), adenokarcinom med mindre än SM1 invasion (n =
4), med SM2 invasion (n = 3) och neuroendokrin tumör (n = ¹). Den
genomsnittliga procedurtiden var 121 minuter. Inga perforationer och
¹ (¹%) postoperativa blödningar som behandlades konservativt. Den
genomsnittliga sjukhusvistelsen var 2,3 dagar och 30-dödsdödligheten var 0%. I 78 hybrid- eller konventionella ESD-patienter finns
det endast ¹ återkommande uppföljning vid median uppföljning av
8,5 månader (2–34 månader).
Slutsats

I rätt inställning är ESD säker och effektiv för behandling av tidig
kolorektal neoplasi med hög enblok och fullständiga resektionshastigheter.
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Utvidgad endoskopisk submukosal dissektion för behandling av
Barrett´s neoplasi i matstrupen (U-ESD)

Resultat

Under perioden 2011-14 och 2015-17 utfördes totalt 64 konsekutiva
ESD fall på tidig BE neoplasi hos 50 patienter. Medelåldern var
67.1±9.9 vs 67.2 ±10.0 och andelen män/kvinnor var 13/6 vs 25/6 hos
S-ESD och U-ESD. Ingen signifikant skillnad i kliniskt grunddata
förelåg mellan grupperna. Av huvudsakliga utfallsmått var andelen
en-bloc resektioner 91.3 vs 100% (21/23 vs 41/41), R0 resektioner
69.6 vs 85.4% (16/23 vs 35/41) och kurativa resektioner 56.5 vs 78.0%
(13/23 vs 32/41) för S-ESD vs U-ESD (p>0.05). Resultat för andra
utfallsmått var andelen negativa LR i 26.¹ vs 2.4% (6/23 vs ¹/41),
perforation eller blödning förekom i 4.3 vs 9.8% av fallen (¹/23 vs
4/41) och striktur utvecklades i 21.7 vs 2.4% (5/23 vs ¹/41), för S-ESD
vs U-ESD, med p<0.01 för LR och p<0.05 för andel strikturer.
Slutsats

U-ESD är förenat med bättre resektionsresultat och god säkerhet vid
behandling av BE neoplasi. Ytterligare studier krävs för att bekräfta
metodens roll vid behandling av BE.
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Pretreatment mutational analysis of KIT and PDGFRA optimizes
down-sizing imatinib therapy of gastrointestinal stromal tumors

Baldaque-Silva F.¹, Konradsson M.¹, Wang N.¹, Omae M.¹

Hedenström P.¹, Andersson C.¹, Sjövall H.¹, Enlund F.¹, Nilsson O.¹,
Nilsson B.¹ and Sadik R.¹

1Karolinska Universitetssjukhuset

1Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Bakgrund

Aim

Endoskopisk submukosal dissektion (ESD), utvecklades för att
avlägsna tidig gastrointestinal neoplasi, og metodens roll är väl etablerad för skivepitelsneoplasi i matstrupen. Inom mindre studier har
metodens roll har studerats för Barrett´s esofagus (BE) neoplasi, med
suboptimala resultat, huvudsakligen på grund av hög andel positiva
laterala resektionsränder (LR). Inom vårt sjukhus har ESD utförts
för BE neoplasi sedan 2011, men sedan 2015 har vi valt att utföra
utvidgad ESD (U-ESD) för denna indikation, med målet att minska
antalet positiva LR. Den utvidgade metoden utförs i likhet med det
som är beskrivet för utvidgad endoskopisk mukosa resektion (EMR)
för kolorektal neoplasi, med bredare (5-10 mm) fria marginaler efter
noggrann bedömning av BE området. Målet med denna studie var
att utvärdera hur genomförbar, effektiv och säker U-ESD är för BE
neoplasi, jämfört med standardutförandet av ESD (S-ESD).
46

Down-sizing tyrosine kinase inhibitor (TKI) therapy increases the
chance of organ-preserving, radical resection in selected patients
with gastrointestinal stromal tumor (GIST). We aimed to evaluate
sequencing of KIT and PDGFRA in pretreatment GIST-tissue to
guide down-sizing therapy and improve the average tumor response
induced by therapy.
Methods

All patients eligible for down-sizing TKI-therapy of suspected GISTs
during January 2006-June 2017 were included in this prospective,
single-center study. The reference cohort (RC, 2006-2013) underwent
routine work-up but no pretreatment sequencing. The immediate
sequencing cohort (ISC, 2014-2017) was subjected to pretreatment
endosonography-guided fine-needle biopsy sampling (EUS-FNB)
gastrokuriren 2 · 2018
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followed by sequencing (<2 weeks) of the acquired tumor material.
The tumor response induced by standard dose imatinib therapy (400
mg) was evaluated by pretreatment and follow-up CT-scan (tumor
size reduction, %), 18FDG-PET (tumor signal reduction, n), and
Ki-67-indexing of pretreatment EUS-biopsies and surgical specimens
(Ki-67-index reduction, %).
Results

In a study total of 106 (RC n=47; ISC n=59) patients, pretreatment
sequencing was successful in all but two patients. A correct down-sizing therapy was more frequently initiated in the ISC compared
with the RC, 57/59 (97 %) vs 33/47 (70 %), p<0.001. The tumor
response was higher in the ISC compared with the RC – mean-CT
size-reduction: 32 % vs 22 %, p=0.036; 18FDG-PET signal-reduction: 19/20 (95 %) vs 19/25 (76 %), p=0.11; and mean-Ki-67-index
reduction: 74% vs 27 %, p=0.037.
Conclusion

Pretreatment endosonography-guided biopsy sampling followed by
immediate sequencing of KIT and PDGFRA in the acquired tumor
tissue is highly valuable for the guidance of down-sizing TKI-therapy
in GIST. The approach helps to optimize the tumor response induced
by therapy and can be recommended to centers responsible for the
care of GIST-patients.
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Intragastrisk ballongbehandling - en endoskopisk metod för
viktreduktion
Loogna P.¹, Lunner K.¹, Nybacka Å.¹ and Seensalu R.2

1GHP Kirurgkliniken Stockholm 2GHP Stockholm Gastro Center
Bakgrund

Antalet individer med övervikt och fetma har ökat kraftigt de senaste
30 åren. En icke-kirurgisk behandling är den intragastriska ballongen
(IB). Tillsammans med kost-motion och beteendeterapi har denna
metod visat sig vara tre gånger så effektiv vad gäller viktnedgång det
första året jämfört med enbart kost och motionsråd. Sedan ett år
tillbaka har vi tagit upp denna metod på Sophiahemmet i Stockholm.
Vi redovisar nu våra resultat efter 6 månaders behandling.
Metod

Patienter med övervikt (BMI > 27) accepterades efter bedömning
av överviktskirurg, psykolog och dietist för IB behandling. En silikonballong placeras i magsäcken med hjälp av gastroskop och fylls
med ca 500 ml koksalt och en liten mängd metylenblått. IB tas bort
efter 6 månader i samband med en ny gastroskopi och vanligen på
endoskopienheten. Patienterna ingår i ett 12 månaders livstilsprogram som drivs av överviktsteamet.

stöddropp. Tre allvarliga komplikationer inträffad (2 pankreatiter, ¹
aspiration). Nedläggning och extraktion av ballonger genomfördes
i majoriteten av fallen med propofolsedering.
Slutsats

Intragastrisk ballongbehandling kan vara ett hjälpmedel för viktnedgång. Den endoskopiska tekniken är relativt enkel att applicera inom
ramen för en välutrustad endoskopienhet men själva IB behandlingen kräver ett väl fungerande överviktsteam. En hel del patienter
upplever sidoeffekter som kräver en tät kontakt mellan patient och
teamet. En framtida utveckling av metoden kräver bättre kriterier
för att hitta den subgrupp som svarar bäst på behandlingen.
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Inflammatoriska tarmsjukdomar
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Psoriasis vid IBD
Rönnblom A.¹

1Akademiska Sjukhuset Uppsala
Bakgrund

Psoriasis är en folksjukdom som drabbar cirka 2% av befolkningen.
Den första rapporten om möjlig ökad förekomst av psoriasis vid
IBD kom 1973, men någon systematisk undersökning av en populationsbaserad kohort har inte tidigare presenterats. Frågan har fått
förnyad aktualitet då biologisk behandling har rapporterats kunna
utlösa psoriasis.
Metod

Mellan 2005 och 2009 diagnosticerades i Uppsala län 328 nya fall
av UC och 150 fall av Mb Crohn. Denna prospektivt insamlade
patientkohort undersöktes retrospektivt genom att journalerna
granskades. Förekomst av psorisais noterades liksom tidpunkt för
diagnos och eventuellt tidssamband med biologisk behandling av
IBDsjukdomen.
Resultat

22 fall av psoriasis hittades, och de fördelade sig på respektive IBDsjukdom enligt nedanstående tabell. ¹/3 av psoriatrikerna hade
artropathi. Riskfaktorer för psoriasis var vanligt förekommande.
För respektive sjukdomar (UC/CD) noterades rökning (75%/70%)
och hereditet (25%/50%). ¹ fall av psorisaislikt utslag efter biologisk
behandling noterades.

Resultat

Sammanlagt 130 IB behandlingar har genomförts. 68 patienter har haft
ballongen i genomsnitt 186 dagar och ingår nu i livstilsprogrammet.
TBWL (total body weight loss) efter 6 månader var 11,6 kg (-12 %).
Vid 6 månader hade BMI gått ner från 33 till 28,5 (-14 %). Antalet
tidiga borttagande var 11,7 %. Illamående och kräkningar var vanliga
bieffekter i början av behandlingen och 10 patienter (14,7%) krävde
48
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Slutsats

Psoriasis är vanligare hos IBDpatienter än bland befolkningen i
stort, särskilt gäller detta vid Mb Crohn. Patienter med både IBD
och psoriasis får sin IBDdiagnos vid högre ålder än de utan psoriasis.
Hudsjukdomen uppträder som regel före tarmsjukdomen (hos 20 av
22), ett förhållande som är särskilt tydligt vid Mb Crohn. Man bör
snarare betrakta IBD som en extradermal manifestation av psoriasis,
än tvärtom.
PO40

dessutom järnnivåerna i vattenverken före leverans vilket eliminerar
en eventuell inverkan av just järn på IBD i Sverige. Följaktligen får
förklaringen till den kommunala variationen sökas annorstädes.
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Regionala variationer i prevalensen av inflammatorisk tarmsjukdom i Skåne förklaras inte av komponenter i dricksvattnet
Segerman F.¹ och Sjöberg K.2

1Gastrosektionen, SUS, Malmö 2Gastrosektionen, SUS Malmö
Bakgrund

Autoimmuna sjukdomar, speciellt inflammatorisk tarmsjukdom
(IBD), har ökat kraftigt de senaste decennierna främst i västvärlden. Påtagliga skillnader i incidens föreligger på nationell nivå, allt
från 0,2/105 i vissa asiatiska länder till över 80/105 på Färöarna. I
Uppsala var incidensen för Crohns sjukdom (CD) 9,9/105 och för
ulcerös kolit (UC) 20,0/105 under perioden 2005-09. Pga den kraftiga ökningen av IBD har främst miljöfaktorer föreslagits bidra. En
relativt nylig sammanställning av kliniska data för IBD (4-länsrapporten) har även indikerat en hittills okänd och oförklarad variation
mellan de skånska kommunerna. Syftet med föreliggande studie var
att undersöka incidens och prevalens av CD och UC i Skåne samt
att undersöka huruvida en eventuell variation av prevalensen kunde
samvariera med innehållet av kemiska komponeneter i dricksvattnet
då enstaka studier tytt på ett dylikt samband. Runt Oslo samvarierade höga nivåer av järn i vattnet med UC och höga nivåer av nitrat
har kopplats till en ökad risk för typ ¹ diabetes.
Metod

Patienter med CD och UC identifierades via ICD-10 under perioden
december 2000 till december 2013. Genomförda vattenanalyser för
pH, alkalinitet, nitrat, sulfat, järn, magnesium och kalcium insamlades och jämfördes med prevalensen för CD och UC.
Resultat

Totalt kunde 8925 patienter inkluderas från en befolkning på ¹ 274
069 personer. Incidensen för CD och UC var stabil under mätperioden (medel 16,4/105, range 13,6-17,9 respektive 25,3/105, range
21,3-28,0). Prevalensen i de 33 skånska kommunerna varierade signifikant (p<0,0001 för båda; CD medel 0,30 %, range 0,15–0,42
och UC medel 0,42 %, range 0,32–0,56). Någon korrelation kunde
emellertid inte påvisas för någon av de undersökta komponenterna
i dricksvattnet.
Slutsats

Incidensen av både CD och UC var högre än i Uppsala trots att
incidensen även i den studien var anmärkningsvärt hög. Prevalensen
varierade mellan de 33 skånska kommunerna och framför allt de små
kommunerna längs en SÖ-NV diagonal uppvisade en låg prevalens.
Däremot kunde någon association mellan de studerade ämnena
och prevalensen av CD eller UC inte påvisas. I Sverige reduceras
gastrokuriren 2 · 2018

Prevalensen av Crohns sjukdom i Skåne 2013 (mörkblått 0,15% till
djuprött 0,42%).
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Validering av IBD-Fatigue Skalan till svenska förhållanden
Jäghult S.¹, Pihl Lesnovska K.2, Czuber-Dochan W.3, Artom M.3

1GHP Stockholm Gastro Center AB 2Linköpings Universitetssjukhus
3King´S College
Bakgrund

Fatigue är en vanligt symtom och ett stort bekymmer hos patienter
med IBD. Mellan 44-86% av patienterna med aktiv sjukdom och
22-41% av patienterna i remission lider av fatigue. Detta begränsar
individens aktiviteter och försämrar deras hälsorelaterade livskvalitet. Trots att det påverkar patienterna så mycket missas det ofta
eftersom läkare och sjuksköterskor upplever att det är svårt att mäta
och handskas med.
Hittills har det inte funnits någon objektiv mätning av fatigue vid
IBD och begränsad evidens för hur man ska stötta patienterna att
hantera sin fatigue. Det finns ett sjukdomsspecifikt instrument som
mäter fatigue – the Inflammatory Bowel Disease-Fatigue (IBD-F),
utformat och validerad av Dr. Wladyslawa Czuber-Dochan et al.
IBD-F mäter förekomst av fatigue, svårighetsgrad, duration samt
påverkan på individens liv. Ett behov finns att översätta och validera instrumentet till flera länder för att kunna använda det i det
kliniska arbetet.
Syfte

Att översätta IBD-F skalan till svenska samt att mäta validitet samt
realibilitet utifrån svenska förhållanden.
Metod

Studien bestod av tre delar. I första fasen översattes det engelska ori49
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ginalet av IBD-F till svenska enligt översättningmetoden ”back-translation”. Denna version jämfördes sedan med originaltexten för
att utvärdera överensstämmelse mellan texterna. I nästa steg valdes
deltagare (n=20) som kontaktades för kognitiva intervjuer för att
säkerställa innehållsvalditet av IBD-F. I fas tre mättes frågeformulärets stabilitet över tid genom att 60 patienter fick fylla i formuläret
vid två tillfällen med två-fyra veckors intervall. I Sverige deltog två
kliniker, Linköping och Stockholm.

patienterna med CD var signifikant yngre än de med UC (mean
age 44; mean age 48, p=0.01). Medelvärdet för EQ VAS var 73 (SD
20,15), inga signifikanta skillnader förelåg mellan patienter med CD
respektive UC (71; 73, p=0.906). Signifikanta skillnader hittades dock
avseende buksmärta (CD, 60%; UC 45%, p=0.001), IBD-relaterade
symptom (CD, 73%; UC, 61%, p<0.001) och social funktion (CD,
70%; UC, 60%, p=0.002).

Resultat

Den här relativt stora PROM-studien, baserad på validerade frågeformulär för patienter med IBD, visar på signifikanta skillnader mellan
CD och UC patienter. Trots att UC patienter rapporterar signifikant
färre IBD-relaterade symtom och mindre påverkan på socialt liv,
rapporterar de samma nivå av oro och påverkan på allmänt välbefinnande som CD patienter. Resultatet tyder på att interventioner
för att förbättra HRQL är lika viktiga oavsett om diagnosen är CD
eller UC men att de behöver anpassas med tanke på skillnaderna.

”Back-translation” skedde i samarbete med teamet i England. I fas
två deltog 20 stycken svenska patienter, varav 13 var kvinnor. Medelåldern var 41 år och majoriteten var gifta eller sammanboende med
partner (n=13). I del ¹ av IBD-F-skalan som mäter svårighetsgrad,
frekvens och duration av fatigue ansåg alla (n=20) att frågorna var
relevanta, lätta att förstå samt lätta att fylla i. Del 2 mäter påverkan
av fatigue på dagliga aktiviteter och även här ansåg samtliga (n=20)
att frågorna var relevanta, lätta att fylla i samt reflekterade över deras
egen erfarenhet. På frågan om termen “fatigue” var den bästa att
använda svarade 19 stycken “ja” medan en patient föreslog “trött” som
en bättre term. Patienterna uppgav att formuläret tog 5-15 minuter
att fylla i.
Slutsats

Den svenska versionen av IBD-F-skalan har bekräftat innehållsvaliditet. Arbete pågår nu med att testa dess stabilitet över tid och hittills
är 54 patienter (av 60) inkluderade i denna sista fas.
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Skillnader i självrapporterad hälsorelaterad livskvalitet och symptom hos patienter med Crohns sjukdom och ulcerös kolit
Fritzell K.¹, Björk J.¹, Storlåhls A.¹ and Hedin C.¹

1PO GASTRO, Hud Och Reuma, Tema Inflammation och Infektion,
Karolinska Universitetssjukhuset

Konklusion
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Golimumab är effektivt vid ulcerös kolit under svenska förhållanden. Interimsanalys av en svensk prospektiv multi-centerstudie,
GO-SWIBREG
Eriksson C.¹, Bergemalm D.¹, Vigren L.2, Nilsson L.3, Visuri I.¹,
Hjortswang H.4, Udumyan R.5, Almer S.6, Seddighzadeh M.7, Hertervig E.8, Karlén P.3, Strid H.9, The GO-SWIBREG Study Group0,
Halfvarson J.¹

1Örebro Universitetssjukhus 2Trelleborgs Lasarett 3Danderyds Sjukhus
4Universitetssjukhuset I Linköping 5Örebro Universitet 6Karolinska
Universitetssjukhuset 7Merck Sharp And Dohme 8Skånes Universitetssjukhus 9Södra Älvsborgs Sjukhus
Bakgrund

Randomiserade kontrollerade prövningar har visat effekt av golimumab vid ulcerös kolit men studiedeltagare och förhållanden i kliniska
prövningar motsvarar inte alltid svensk klinisk vardag. Syftet med

Bakgrund

The European Medicines Agency och the Federal Drug Administration uppmanar till användande av patientrapporterade data (patient
reported outcome measures – PROM), vilket anses lika viktigt som
utfallsmått, som symtomlindring för patienters hälsorelaterade livskvalitet (HRQL). Syftet med studien var att utvärdera HRQL hos
personer med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), registrerade i
SWIBREG (Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry).
Metod

Patienter med IBD, vid Karolinska universitetssjukhuset, som besvarat PROM under 2016, inkluderades i studien. För att undersöka
HRQL användes EQ-5D -visual analogue scale (EQ5-VAS; ¹=sämsta
tänkbara hälsa – 100=bästa tänkbara hälsa), the Short Health Scale
(SHS) användes för att undersöka hälsa och för att kartlägga IBD-relaterade symtom ställdes enskilda frågor. All data togs ur SWIBREG.
Resultat

Totalt inkluderas 952 patienter (män 55%; Crohns sjukdom (CD)
57%; ulcerös kolit (UC) 43%). Medelåldern var 46 (interquartile
range 30-61), 46 år för män respektive 45 år för kvinnor (p=0.839),
50
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denna studie var att utvärdera säkerhet och effekt av behandling med
golimumab vid ulcerös kolit under svenska förhållanden.
Metod

Detta är en prospektiv kohortstudie med inklusion av patienter
från svenska sjukhus. Patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös
kolit, definierad som endoskopiskt Mayo score ≥2 och som påbörjade golimumab fr.o.m. ¹/6-2014 inkluderades efter att informerat
samtycke inhämtats. Kliniska karakteristika, behandling, klinisk-,
biokemisk- och endoskopisk aktivitet liksom skattning av livskvalité samlades in vid inklusion samt prospektivt med hjälp av ett
elektroniskt studieformulär, integrerat i svenska kvalitetsregistret
för IBD (SWIBREG). Primärt effektmått var klinisk effekt vid 3
samt 12 månader (definierat som minskat Mayo score med ≥3 poäng
eller 30 % från inklusion), samt klinisk remission (definierad som
Mayo score ≤ 2 utan några enskilda poäng >¹). Kontinuerliga data
presenteras som median och kvartilavstånd. För statistisk jämförelse
mellan inklusion och uppföljning användes Wilcoxon-signed rank
test. Data från induktionsbehandling samt 3-månadersuppföljning
presenteras här.
Resultat

50 patienter inkluderades t.o.m. 15/9-2017. Vid studiestart var 24/50
(48 %) samtidigt behandlade med immunmodulerare, 16/50 (32 %)
med perorala kortikosteroider samt 27/50 (54 %) med 5-ASA. Totalt
hade 35/50 (70 %) tidigare fått behandling med minst en TNF-hämmare (tabell ¹). Efter 12 veckor hade 37/50 (74 %), fortfarande
behandling med golimumab. Av de patienter som fortsatte med
golimumab till vecka 12 var 8 (22 %) i klinisk remission och 13 (35
%) uppvisade klinisk respons. Totalt Mayo score minskade i median
från 7 (6-10) vid inklusion till 5 (¹-8) vid 12 veckor (p<0.01). Fekalt
calprotektin minskade från 710 (275-1850) µg/g till 390 (45-870)
µg/g (p=0.02). Livskvalitet hos golimumab-behandlade patienter
förbättrades, uppmätt som en signifikant minskning av poäng på
short health scale (p=0.04).
Slutsats

Golimumab-behandlade patienter i Sverige utgör en svårbehandlad
grupp. Trots det kan förbättring av kliniska parametrar, inflammatorisk aktivitet och upplevd livskvalité uppnås redan efter 12 veckors
golimumab-behandling. Studien hade finansiellt stöd ifrån MSD.
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tion med ökande incidens av IBD ställer detta viktiga frågor om
framtida resursbehov för IBD-vården.
Metod

Patienter diagnosticerade med IBD under åren 2005-2009 i Uppsalaregionen (ICURE-kohorten) inkluderades i en hälsoekonomisk
studie inriktad på de direkta vårdrelaterade kostnaderna. Journalanteckningarna analyserades avseende öppen- och slutenvård, läkemedelsbehandling, endoskopi och radiologi under de första fem åren
efter diagnos. Samtliga poster räknades om utifrån 2017 års prisnivå.
Resultat

1Centrum För Klinisk Forskning Falun 2Kirurgkliniken Akademiska
Sjukhuset Uppsala 3Magtarmmedicin Akademiska Sjukhuset Uppsala
4Medicinkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna

Sammanlagt 548 patienter (UC: n=363; CD: n=185) ingick i studien.
Totalkostnaden under år ¹-5 var 115 726 SEK för UC och 222 203 SEK
för CD (p<0,001). År ¹ var kostnaden 52 247 SEK för UC och 121
500 SEK för CD (p<0,001) och under år 2-5 sjönk kostnaden till 15
470 SEK/år för UC och 23 080 SEK/år för CD, se figur. Läkemedel
utgjorde sammanlagt 22% av den totala kostnaden. Det fanns inga
signifikanta skillnader mellan män och kvinnor, men barn (<17 år)
hade dyrare öppenvård (UC och CD) samt dyrare slutenvård (CD)
jämfört med vuxna (≥17 år). Patienter med behov av kirurgi hade
signifikant högre kostnader samtliga fem år.

Bakgrund

Slutsats

Detaljerade studier över sjukvårdskostnader för IBD finns bara för
de första 2 åren efter diagnos, när det gäller modern behandling.
Äldre studier visar att det första året är mycket kostnadskrävande,
för att därefter snabbt sjunka. Farhågor finns att introduktionen av
biologiska läkemedel kommer att ändra detta mönster. I kombina-

Det tidigare beskrivna mönstret med ett kostnadskrävande första år
följt av påtagligt sjunkande kostnader därefter synes fortfarande gälla
under de första fem åren efter diagnos. Den kirurgiska behandlingen
av IBD är den som dominerar kostnadsmässigt trots introduktionen
av biologisk behandling, en behandling som bidragit till ett minskat
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Kostnader för IBD-vården under de första fem åren efter diagnos
Sjöberg D.¹, Karlbom U.2, Thörn M.3, Fawunmi D.4 and Rönnblom
A.3
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behov av kirurgi. Slutenvård av IBD föreligger främst vid kirurgisk
behandling, men även ickeoperativ slutenvård orsakar höga kostnader. Med introduktion av anti-TNF biosimilarer torde den farmakologiska kostnadens andel av vårdkostnaden kunna hållas nere om inte
en större andel av patienterna behandlas med biologiska läkemedel.
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Utveckling av ett frågeformulär som mäter uppfattningen av vårdkvalitet - The quality of care questionnaire - QoC-IBD
Pihl Lesnovska K.¹, Börjeson S.2, Hollman Frisman G.3, Hjortswang
H.4 and Wenemark M.3

1Magtarmmedicinska Kliniken Linköping 2Hälsouniversitetet Linköping 3Region Östergötland 4Magtarmmedicinska Kliniken Linköping
Bakgrund

Livslång kontakt med hälso- och sjukvården behövs ofta när man
lever med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Vårdkvalitet kan
mätas på flera sätt, såsom utvärdering av struktur, process och resultat
av hälsovård enligt Donabedians definition. Ett användarvänligt
frågeformulär saknas för att utvärdera vårdkvaliteten för personer
med IBD.
Syfte

Syftet med studien var att utveckla ett frågeformulär som mäter
vårdkvalitet hos personer med IBD.
Metod

Utvecklingen av frågeformuläret The Quality of Care scale-IBD
(QoC-IBD) baserades på en litteraturöversyn av studier som mäter
vårdkvalitetet och resultaten av två kvalitativa studier som syftade
till att identifiera kunskapsbehovet och uppfattningen av vården
hos personer med IBD. Utvecklingen av frågeformuläret bestod
av tre olika faser (Figur ¹). Den första versionen av frågeformuläret
bestod av 24 frågor.
Resultat

Det slutgiltiga frågeformuläret bestod av 21 frågor om upplevelser
kring vården det senaste året. Frågorna var inom områdena respekt
och bemötande, delaktighet, information, kontinuitet, tillgänglighet till vård och slutligen en fråga om tillfredsställelse med vården
som helhet. Sist i formuläret fanns även möjlighet att skriva fritext
om sina upplever om det är något man saknade i formuläret. I den
tredje fasen av utvecklingen av frågeformuläret tillfrågades sexhundra
personer med en bekräftad diagnos av IBD, som hade fått vård vid
kliniken vid ett universitetssjukhus i sydöstra Sverige mellan september 2014 och september 2015, om att delta i utvärderingen. Sam-
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manlagt returnerade 294 patienter (49%) frågeformulären. Test-retest
bestämdes mellan de två mätningarna hos 83 patienter. QoC-IBD
hade ett internt bortfall på mellan 0,7 och 3,9 %. Test-retest för
QoC-IBD analyserades med Spearmans korrelation. Cronbach α
för QoC-IBD var a = 0,811.
Slutsats

Den sjukdomsrelaterade kunskapen är nödvändig för att kunna ta
en aktiv roll i sin vård. Resultaten visar vikten av att upprätta ett
respektfullt och tillitsfullt förhållande och att möta individuella
vårdbehov i ett partnerskap mellan personen med IBD och hälsooch sjukvårdspersonal. Denna kunskap ledde till utvecklingen av
QoC-IBD, som mäter den subjektiva erfarenheten av vårdkvalitet
hos personer med IBD. Det är utformat i nära samarbete med personer med IBD för att verkligen fånga deras uppfattning om vårdkvalitet. Ytterligare testning samt översättning till andra språk och
kulturer föreslås för att bedöma huruvida QoC-IBD kan användas
för att utvärdera vård och förbättringsområden inom hälsovården
för personer som lever med IBD.
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Undermåligt energiintag under inneliggande vård för akut svårt
IBD-skov är associerat med ökad risk för återfall
Kulmala K.¹, Björk J.2, Andersson S.3, Backman A.2, Hedin C.2,
Bresso F.2

1Institutionen För Medicin, Solna, Karolinska Institutet, Stockholm,
Sverige 2Patientflöde Mag-Tarmsjukdomar, Patientområde Gastro,
Hud Och Reuma, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
3Funktionsområde Klinisk Nutrition, Karolinska Universitetssjukhuset,
Stockholm, Sverige
Bakgrund

Nuvarande data talar för att undernäring under ett IBD-skov kan
förutse mortalitet under inneliggande vård, behov av kirurgi och
vårdtid. Trots detta är det fortfarande oklart hur nutrition påverkar
läkning vid inflammation. Syftet med denna studie var att undersöka om faktorer kopplat till nutrition under inneliggande vård på
grund av akut svårt IBD-skov är associerat med ett nytt IBD-skov
det följande året.
Metoder

Denna retrospektiva studie genomfördes som del av ett vårdkvalitetsprojekt. Patienter inlagda på gastroenterologisk avdelning på Karolinska Universitetssjukhuset på grund av IBD-skov mellan 2015-01-01
och 2016-02-29 inkluderades.De identifieradesi journalanteckningar
och det svenska nationella IBD registret (SWIBREG).Patienter som
genomgick en komplett tarmresektion under vården exkluderades.
Data angående näringsintag, sjukdomsfaktorer, inflammationsmarkörer och dagligt kaloribehov (räknad under den inneliggande perioden som 30kcal/kg och anpassad vid extrema värden av ålder, BMI
eller fysisk aktivitet) extraherades. Patienternas vårddagar räknades in
i följande grupper: dagar med intag <30, <50 och <70% av kaloribehovet. Återfall definierades som följande utfall: behov av ny steroid
förskrivning, intensifiering av biologisk behandling, återinläggning,
kirurgi och kalprotektin. Statistisk justering gjordes för ålder och
kön, och ”False Discovery Rate” (FDR) kontroll användes.
gastrokuriren 2 · 2018
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Resultat

Totalt 100 patienter inkluderades. Totalt 23% av patienterna hade
minst en dag med intag <30% av kaloribehovet, 50% av patienterna hade minst en dag med intag <50% av kaloribehovet, och
74% hade minst en dag med intag <70% av kaloribehovet. Antal
dagar i samtliga dessa grupper var signifikant associerade med ökat
antal steroidförskrivningar kommande år (p<0.001, bild1). Inflammationsmarkörer var inte associerade med steroidkrävande återfall.
Återinläggningar var signifikant associerade med ökning av vikt och
BMI under den inneliggande vården och med pågående immunosuppressiv behandling vid inläggningen (p<0.001; FDR-kontroll gav
q-värdena: 0.000771, 0.0230 och 0.112, respektivt). Andra utfall var
inte associerade med någon av de testade faktorerna.
Diskussion

Undermåligt energiintag under vårdtid för akut svårt skov ökade
signifikant antalet steroidförskrivningar året efter inneliggande vård.
Vi tänker oss att suboptimal näring kan påverka hållbar remission
ogynnsamt genom att hindra regeneration av enterocyter eller mikrobiotans återhämtning. Associationen mellan återinläggning samt
immunosuppressiv behandling och viktökning under den inneliggande perioden kan respektivt vara en markör av sjukdoms svårighet
och orsakad av lågt serumalbumin som leder till ödem.

And Department Of Medical And Health Sciences, 4Department Of
Gastroenterology and department of clinical and experimental medicine,
Linköping University
Bakgrund

De inflammatoriska tarmsjukdomarna ulcerös kolit och crohns sjukdom är kroniska och påver central för att nå bästa möjliga hälsa.
Frågeformuläret Quality of Care Through the Patient’s Eyes-Inflamm
första validerade instrumentet som mäter vårdkvalitet specifikt för
patienter med IBD. Syftet med denna s av QUOTE-IBD.
Metod

QUOTE-IBD mäter Importance och Performande av åtta olika
dimensioner inom vårdkvalitet, sam ett Quality Impact score (QI).
Vuxna patienter inom öppenvården på en gastroenterologisk mottagning tillf annat IBD-specifikt instrument finns tillgängligt användes
för validering Visuella Analoga Skalor (VAS 0-¹ användes också för
att skatta den allmänna uppfattningen av vårdkvalitet.
Resultat

Svarsfrekvensen var 61 % varav 56 % besvarade samtliga av formulärets frågor. För Performen medan Importance besvarades fullständigt av 88 %. Alla dimensioner korrelerade signifikant (p=<0,01)
med motsvarande VAS-skala (range rs =0.16-0.43), ut formulärets 13
IBD-specifika frågor var 0,78. Test-retest (n=32) för dimensionerna
var signifikant mellan r.

Konklusion

Den svenska versionen av QUOTE-IBD har relativt god innehållsvaliditet, moderat reliabilitet inom Performance kan vara kopplat till
att frågorna är så specifika att majoriteten av patienterna inte uppl
förklara den moderata validiteten.
Bild1. Associationer mellan dagarna med energiintag <30, <50 och
<70% av behovet och steroidförskrivningar. FDR kontroll gav q-värdena 0.0760, 0.0738 och 0.119 respektivt till dessa associationer.
Observera dos-respons samband med ökande kaloribrist. k=riktningskoefficient.
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Är QUOTE-IBD ett valitt instrument för vårdkvalitet inom IBD?
– en validering av den svenska
Ljungström E.¹, Pihl Lesnovska K.¹, Fredriksen M.2, Hollman Frisman G.3 och Hjortswang H.4

1Department Of Gastroenterology And Department Of Clinical And
Experimental Medicine, Linköping Un 2Unit For Health Analysis
And Department Of Medical And Health Sciences, Linköping University, Linköp 3Department Of Anaesthesiology And Intensive Care,
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Kalprotektin i saliv som tidig markör för inflammatorisk tarmsjukdom
Majster M.¹, Almer S.2 and Boström E.¹

1Institutionen För Odontologi, Avdelningen För Orala Sjukdomar, Karolinska Institutet 2Institutionen För Medicin, Solna, Karolinska Institutet, PF Magtarmsjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Bakgrund

Analys av kalprotektin i faeces används vid diagnostik och monitorering av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Syftet med denna studie
var att undersöka om kalprotektin i saliv har liknande potential.
Material och metod

Validering av kalprotektinanalys i saliv med enzymkopplad immunadsorberande metod samt analys av salivhantering genomfördes i
55
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saliv (ostimulerad och tuggstimulerad) från 15 friska individer (ålder
24±2 år, medel ± SD). Kalprotektinnivåerna i saliv undersöktes sedan
hos 17 IBD-patienter (44±17 år) med aktiv tarminflammation verifierad med endoskopi vid inklusion samt 10-12 veckor efter insättande
av behandling. Salivnivåerna relaterades till serumnivåerna av kalprotektin, samt till kliniskt utfall och rutinprover. Data bearbetades
med kovariansanalys, Mann-Whitney U-test, Wilcoxon signed-rank
test samt arean under kurvan för reciever-operator characteristics
(AU-ROC) och presenteras som medelvärden ± SD.
Resultat

Hos friska individer är kalprotektinnivåerna högre i stimulerad
jämfört med i ostimulerad saliv (p<0,001) och de påverkas inte av
fasta. De är högre i prover efter multipel tining samt i prover som
lagrats vid +4 °C jämfört med direkt frysning vid -80 °C (p=0,0005,
p=0,0038). Kalprotektin i saliv är stabilt vid förvaring i -20 °C.
IBD-patienter har upp till 2,3 gånger högre koncentration i stimulerad saliv jämfört med friska kontroller (Fig.1A). Nydiagnostiserade
CD-patienter (n=5) har 7,2 gånger högre kalprotektinkoncentration
i ostimulerad saliv och 3,7 gånger högre koncentration i stimulerad
saliv jämfört med friska kontroller (p=0,003, p=0,006), samt signifikant högre kalprotektinnivåer i såväl ostimulerad som stimulerad
saliv jämfört med CD-patienter med etablerad sjukdom som har
läkemedelsbehandling (p=0,025, p=0,05). Kalprotektinnivåerna sjunker i ostimulerad saliv efter insatt behandling hos nydiagnostiserade
CD-patienter (Fig.1B). Skillnaden (?) mellan kalprotektinnivåerna
i ostimulerad och stimulerad saliv vid inklusion och uppföljning
tenderar att korrelera med ? Physician Global Assessment (r=0,585,
p=0,059, n=11 / r=0,560, p=0,058, n=11). Saliv- och serumkoncentrationerna av kalprotektin korrelerar inte med varandra, men däremot
tenderar stimulerad saliv korrelera med blodstatus. En förhöjd nivå
av saliv-kalprotektin skiljer IBD-sjuka från friska individer med en
hög sannolikhet, AU-ROC 0,91 (95% CI: 0,79-1,02) för ostimulerad
och 0,85 (95% CI: 0,72-0,99) för stimulerad saliv (båda p<0,001).
Slutsats

Våra resultat tyder på att kalprotektin i saliv är en potentiell tidig
markör för IBD (särskilt nydebuterad CD), med lovande känslighet
och specificitet vid diagnos och under uppföljning av tarminflammation. Vi strävar efter att validera våra fynd i större kohorter och
undersöka i vilken mån tandstatus påverkar resultaten. Bestämning
av kalprotektin i saliv skulle kunna underlätta sjukdomsdiagnos och
behandlingsuppföljning, samt ge patienter möjlighet till att själv
kontrollera sin behandling.
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IBD-patienters upplevelse (PREM) av vården på Stockholm Gastro
Center
Jäghult S.¹, Soto Villagran S.¹, Pengel S.¹, Niculae L.¹

1GHP Stockholm Gastro Center AB
Bakgrund

PREM (Patient Reported Experience Measure) är frågeformulär som
mäter patienternas upplevelse av och tillfredsställelse med vården.
Syftet med PREM är att ge vårdgivaren viktigt information om
eventuella brister för att kunna genomföra förbättringar. Patienternas
erfarenheter och kunskaper är avgörande för att förbättra vården
och PREM är kan vara ett verktyg som fångar dessa aspekter. I det
nationella kvalitetsregistret, SWIBREG, finns möjlighet att mäta
PREM hos IBD-patienter.
Syfte

Syftet är att undersöka PREM hos patienter med IBD och som har
sina kontroller på Stockholm Gastro Center (SGC) samt att jämföra
resultatet med det för två år sedan.
Metod

På SGC mäts PREM vid ett tillfälle varje år och detta sker i januari/februari. Information om SWIBREG samt PREM-formuläret
skickades ut per brev till alla IBD-patienter som har kontroller på
SGC (n=1157). Frågorna berör upplevelse av muntlig information,
tillgänglighet, bemötande samt delaktighet. Svaren anges på en Lickert-skala. Datan registreras i SWIBREG och kan därefter analyseras
dels deskriptivt men även jämförande från förra mätningen för två
år sedan.
Resultat

238 patienter har hittills svarat på enkäten (insamling av svar pågår
fortfarande). De preliminära resultaten visar att 96,4% av patienterna upplever den muntliga informationen som mycket bra eller
ganska bra. 3,6% angav ganska dålig eller mycket dålig. 90,6% upplever sig vara lagom mycket delaktiga i sin vård. 96,9% upplever
tillgängligheten till SGC som mycket bra eller ganska bra. 99,¹%
upplever personalens bemötande som mycket bra eller ganska bra.
0,9% angav personalens bemötande som mycket dålig eller ganska
dålig. Jämförelse med resultatet för två år sedan visar inga större
förändringar men överlag har siffrorna sjunkit aningen (se figur),
dock ingen signifikant förändring.
Slutsats

PREM visar att majoriteten av patienter upplever den muntliga
informationen, tillgängligheten samt personalens bemötande som i
det stora hela bra. De flesta patienter upplever sig också vara lagom
mycket delaktiga i sin vård. Vid jämföresle med mätningen för två
år sedan syns inga signifikanta förändringar men resultaten i år ligger
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aningen lägre. Insamlingen av data fortsätter nu för att definitivt
sammanställas i slutet av mars/början av april. PREM ger varje
enskild klinik värdefull information om patienternas upplevelse av
vården och om eventuella förbättringsområden. Genom att mäta
PREM varje år ges också kliniken möjlighet till jämförande data.
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Increasing abundance of Faecalibacterium prausnitzii is associated with decreased intestinal inflammation in Crohn’s disease: A
longitudinal study
Björkqvist O.¹, Repsilber D.¹, Seifert M.2, Engstrand L.2, Rangel I.¹
and Halfvarson J.¹

1Örebro Universitet 2Karolinska Institutet
Background

Decreased abundance of Faecalibacterium prausnitzii has been reported in Crohn’s disease (CD).
F. prausnitzii is a major producer of butyrate, known to inhibit
intestinal inflammation. However, it is largely unknown to which
degree the abundance of F. prausnitzii correlates with the inflammatory activity, and few studies have addressed this from a longitudinal
perspective.
Methods

Faecal samples (n = 59) were collected subsequently every third
month from CD patients (n = 9). A qPCR assay was applied to
quantify the relative abundance of F. prausnitzii in relation to the
total amount of bacteria.
To assess the total capacity of gut microbiota to produce butyrate,
we measured the gene copy numbers of the Butyryl-CoA: acetate-CoA transferase gene using qPCR. The concentration of faecal

calprotectin (ELISA EK-CAL, Bühlmann Laboratories) was used as
a proxy of the inflammatory activity.
Results

No significant correlations between F. prausnitzii or the ButyrylCoA: acetate-CoA transferase gene and faecal calprotectin were
observed in the total sample set. By analysing alterations between
consecutive samples, we observed a negative correlation between the
abundance of F. prausnitzii and the concentration of faecal calprotectin (Figure ¹; R = 0.38; p = 0.01). The difference in abundance of
F. prausnitzii between two subsequent samples accounted for 14%
of faecal calprotectin variation (R2 = 0.14). There was no significant association between the microbiota’s total capacity to produce
butyrate and faecal calprotectin (R = 0.12; p =0.42) when alterations
between consecutive samples were assessed.
Conclusion

Temporal changes in the abundance of F. prausnitzii are inversely
correlated to changes in faecal calprotectin, indicating that F. prausnitzii may have an impact on the inflammatory activity in CD.
Considering that the gene copy numbers of the Butyryl-CoA: acetate-CoA transferase gene did not correlate with inflammatory activity,
we propose that F. prausnitzii may primarily inhibit inflammation
by non-butyrate dependent mechanisms.
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Jämförelse mellan fekalt kalprotektin, C-reaktivt protein och klinisk poängberäkning för tidig prediktion av utfallet av induktionsbehandling med infliximab
Engström J.¹, Lönnkvist M.2, Befrits R.2, Ljung T.¹, Holst M.2,
Diaz-Tartera H.¹ and Hellström P.¹

1Uppsala Universitet 2Karolinska Solna
Bakgrund

Kunskaperna om betydelsen av fekalt kalprotektin (FC) och C-reaktivt protein (CRP) som biomarkörer för inflammatorisk aktivitet
vid Crohns sjukdom (CD) och ulcerös kolit (UC) vid behandlingsstart med infliximab är begränsade. Vår tanke var att tidigt under
behandlingen finna en lämplig biomarkör som kan ge vägledning
för det långsiktiga behandlingssvaret. Målet för undersökning var
att finna en tidig markör för det långsiktiga utfallet av behandling
med infliximab med hjälp av FC, CRP och klinisk poängberäkning
med hjälp av Harvey-Bradshaw index (HBi) och partiell Mayo Clinic
Scoring (pMCS).
Metod

FC, CRP och klinisk poängberäkning utvärderades hos 123 (76 CD,
47 UC) patienter före infliximab induktion och efter 12 veckor.
Patienter med positiv effekt av behandlingen monitorerades under
ytterligare 36 veckor för att utvärdera förekomst av en definierad
”incident” (dosökning, förkortat dosintervall, kirurgi). Värden redovisas som median med interkvartilt spann och som medelvärde med
standardiserat medelvärde. Kliniska effekter jämfördes med t-test.
Optimala brytvärden för FC, CRP, HBi och pMCS beräknades
med hjälp av mottagar-drivna karaktäristiska (ROC). Sjukdomsgastrokuriren 2 · 2018
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progression analyserades med Kaplan-Meier överlevnadskurvor och
log-rank testning.

pMCS kunde inte prediktera en incident under studiens 48 veckor
långa monitorering.

Resultat

Slutsats

Efter induktionsbehandling minskade FC, CRP, HBi and pMCS
från utgångsvärdena (p<0.0001). Tilläggsbehandling med azatioprin
hade ingen effekt behandlingsresulaROC för FC visade ett brytvärde
på 221 µg/g (sensitivitet 66%, specificitet 67%, yta under kurva, AUC
0.71) och ROC för CRP visade ett brytvärde på 2.¹ mg/L (sensitivitet
54%, specificitet 60%, AUC 0.58). Vid CD kunde FC >221 µg/g
(p<0.0001), but not CRP > 2.¹ mg/L, prediktera en behandlingsincident. Vid UC kunde både FC >221 µg/g (p<0.0005) and CRP
>2.¹ mg/L (p<0.0334) prediktera en behandlingsincident. HBi and

Klinisk poängberäkning med HBi och pMCS korrelerar med resultaten av FC och CRP under induktionsbehandling med infliximab.
Vid CD och UC, kan FC men inte CRP prediktera en behandlingsincident. Vid UC däremot, kan både FC and CRP prediktera
en incident. Klinisk poängberäkning med HBi och pMCS kan inte
differentiera incidenter vare sig vid CD eller UC. Monitorering av
IBD-patienter med hjälp av FC är det mest effektiva sättet att prediktera det långsiktiga behandlingssvaret vid behandling med infliximab.
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PO S T
CO NG 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)

Post

Post

Post

- Stockholm

- Göteborg

- Malmö

Post

Post

AASLD AASLD AASLD
UEGW
- Göteborg

UEGW
- Stockholm

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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STELARA

®

(ustekinumab)

Stelara® ger effekt både på kort och lång
sikt vid Crohns sjukdom1
de bio-naïva patienterna som fick 6 mg/kg intravenöst som induktionsdos uppnådde
55 % avklinisk
respons* vecka 6
patienterna som uppnådde klinisk respons efter induktionsdosen och fortsatte med 90 mg
49 % avsubkutana
injektioner var 12:e vecka mötte kriterierna för klinisk remission** vecka 52
patienterna som uppnådde klinisk respons efter induktionsdosen och fortsatte med 90 mg
43 % avsubkutana
injektioner var 12:e vecka mötte kriterierna för kortikosteroidfri remission vecka 52
Stelara initieras med en viktbaserad intravenös induktionsdos följt av 4–6 subkutana injektioner per år

1. Produktresumé Stelara dec 2017.
Janssen-Cilag AB Box 4042, SE-169 04 Solna, Sweden, Tel +46 8 626 50 00, Fax +46 8 626 51 00, www.janssen.com/sweden
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STELARA® (ustekinumab)
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta i doserna: 45 mg/0,5 ml och 90 mg/1 ml, injektionsflaska i dosen 45 mg/0,5 ml samt 130 mg/26 ml
koncentrat till infusionsvätska, lösning. ATC kod: L04AC05. Receptbelagt. F. Indikationer: Plackpsoriasis: STELARA är indicerat för behandling av
måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som inte svarat på andra systemiska behandlingar såsom ciklosporin, metotrexat (MTX) eller PUVA, eller
när intolerans eller kontraindikationer föreligger mot sådana behandlingar. Plackpsoriasis hos pediatriska patienter: STELARA är indicerat för
behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos ungdomar från 12 år och äldre, som inte är adekvat kontrollerade med, eller intoleranta mot, andra
systemiska behandlingar eller ljusterapier. Psoriasisartrit: STELARA, som monoterapi eller i kombination med MTX, är avsett för behandling av aktiv
psoriasisartrit hos vuxna när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs) har varit otillräckligt. Crohns sjukdom:
STELARA är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom hos vuxna med otillräckligt svar, eller som inte längre svarar på, eller
som uppvisat intolerans mot konventionell terapi eller TNFα-antagonist, eller som har medicinska kontraindikationer mot sådana terapier. Trafik:
STELARA har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Datum för senaste översyn av produktresumé dec 2017.
För fullständig produktinformation och aktuellt pris, se www.fass.se. Janssen-Cilag AB, Box 4042, 169 04 Solna. Sweden. Tel +46 8 6265000,
www.janssen.com/sweden

JC-170184-3

* ≥ 100 poängs förbättring från baseline i CDAI score **≤ 150 poäng i CDAI score

ÅRSMÖTE SGF

Kallelse och dagordning till
SGFs årsmöte 2018
Tid: Onsdag 16 maj kl 16.50
Plats: Lugnet, Falun
Lokal: Stora föreläsningssalen
Dagordning

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mötets öppnande
Frågan om stadgeenlig utlysning av
årsmötet
Fastställande av dagordning
Val av mötesordförande och sekreterare
Val av två justeringspersoner
Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
Genomgång av verksamhetsberättelse
Rapport från utbildningsutskottet
Rapport från endoskopiutskottet
Rapport från utskottet för luminal
gastroenterologi
Rapport från utskottet för lever- galloch pankreassjukdomar
Kassörens rapport
Revisionsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet
Val av ny styrelse
Val av revisorer
Val av valberedning
Övriga frågor
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SWIBREG EVA NORDIN

Med sikte på

remission
vid ulcerös kolit

• Målinriktad, pH-beroende frisättning av mesalazin i terminala ileum och kolon1
• En gång dagligen vid underhållsbehandling, upp till 2,4 g/dag 1
• Väl beprövat med erfarenhet från två miljoner patientår 2

Asacol® (mesalazin) Rx (F), ATC-kod A07EC02. Indikationer: Enterotabletter 400mg och 800mg:
Ulcerös kolit. För behandling av mild till måttlig akut sjukdom. Underhållsbehandling vid remission.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet/mot något hjälpämne, se Innehåll på Fass.se. Känd överkänslighet mot salicylater. Svår leverfunktionsnedsättning. Svår njurfunktionsnedsättning (GFR <30 ml/min/1,73 m2). För information om dosering, varningar/försiktighet,
biverkningar och pris se www.fass.se. Produktresumé: enterotabletter 2014-11-10.
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Tillotts Pharma AB Gustavslundsvägen 135, 167 51 Bromma. Tel 08 704 77 40, nordicinfo@tillotts.com. www.tillotts.se
Magens hälsa – vårt fokus™
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Referenser: 1. Asacol produktresumé, www.fass.se. 2. Data on file, Tillotts Pharma AG.
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CATHRINE EVERTS FORSKNINGSSTIFTELSE
UTLYSER ETT FORSKNINGSSTIPENDIUM OM 50.000 SEK

Stiftelsen har till ändamål att stödja
kliniskt viktig medicinsk forskning, utveckling och/eller innovationer som är
direkt tillämpliga i vården för att förbättra diagnostik, behandling, hantering och livskvalitet hos ungdomar och
unga vuxna som lider av allvarlig cancersjukdom. Exempel på cancerformer är hematologisk cancer i allmänhet samt akuta leukemier i synnerhet.
Även andra allvarliga cancerformer
kan komma ifråga.

För mer information se www.cathrinesstiftelse.se
Skicka din ansökan till info@cathrinesstiftelse.se senast den 31 maj 2018
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SVERIGES YNGRE GASTROENTEROLOGER
SYGs STYRELSE 2018

Bäste SYG-medlem
Nu är ljuset här och med det välkomnar vi
en intressant vår med mycket aktiviteter.
Till att börja med är arbetet med Svenska
Gastrodagarna i gång och det vetenskapliga programmet kommer vara en blandning med allt från perianal sjukdom till
nutrition vid leversjukdom.

S

YG har varit delaktiga i bland annat
Gastroquiz på fredagen och vi kommer
också att ha ett bord vid utställningen.
Ni får gärna komma och prata med oss och
efter mingeln på onsdagen 16/5 kommer vi
ha vår klassika aftergastro-afterwork då det
under mer informella för-hållanden kan
prata om ST-livet i olika delar av Sverige! På
torsdagen 17/5 kommer vi ha årsmöte och
då kommer Jan Lillenau att prata om Europeiska Gastroexamen. Sedan kommer vi ha
en fallpresentation och slutligen genomgång
av verksamhetsåret 2017/2018. Under året
har vi bland annat jobbat på att förtydliga
våra stadgar. Dessa kommer vi att gå igenom
och rösta igenom för godkännande. Jag har
skickat ut stadgarna till alla medlemmar via
nyhetsbrev och på vår Facebooksida. De
finns också bifogat i detta nummer av Gastrokuriren så att ni kan vara med och rösta på

årsmötet. I samband med årsmötet kommer
också en ny styrelse att väljas med flera av oss
som kommer att avgå. Jag kommer att avgå
som ordförande. Det har varit en mycket
lärorik och rolig tid i styrelsen och nu är det
dags för mig att lämna över ordförandeposten till någon annan. Är du intresserad av
att engagera dig i SYG? Hör gärna av dig då
till info@syg.se!
I detta nummer av Gastrokuriren har
Daniel Bergenmalm skrivit en rapport
om ECCO i Wien. Läs och njut av denna
mycket fina skildring som gör att i alla fall
jag blir sugen på att åka nästa år!

4.
5.
6.

	
  

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

Jessica Stjärngrim
(ledamot)
ST-läkare
Södertälje sjukhus

Ghazaleh Mohammadian-Kermani

Ordförande i SYG

Torsdag 17 maj kl. 12.00-13.00
Mötets öppnande
Godkännande av dagordningen
Val av mötets ordförande och sekreterare
Val av justeringsmän
Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
Genomgång av SYGs aktiviteter under
verksamhetsåret 2017/2018

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

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

Årsmöte SYG
1.
2.
3.

Ghazaleh Mohammadian
(ordförande)
ST- läkare, doktorand
Gastrocentrum, Karolinska
Universitetssjukhuset
14186 Stockholm
ghazaleh.mohammadiankermani@karolinska.se

7.
8.
9.

Ekonomisk rapport
Förslag till nya stadgar och omröstning
Val av SYGs styrelse för verksamhetsåret
2018/2019
10. Val av SYGs valberedning och revisor
för verksamhetsåret 2018/2019
11. Övriga frågor
12. Mötets avslutande

Dimitrios Oikonomou
(ledamot)
ST läkare
Mag-tarmmottagningen
Centralsjukhuset i Karlstad
Rosenborgsgatan 9
652 30 Karlstad
Daniel Bergemalm
(ledamot)
ST-läkare, Medicine Doktor
Sektionen för gastroenterologi
Örebro Universitetssjukhus

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

Arvin Lashgarara
(suppleant)
ST-Läkare
Sektionen för gastroenterologi
Medicinkliniken
Hallands Sjukhus
Halmstad

Plats: Sal A, Lugnets Sporthall, Falun
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SYGs stadgar
Föreningen grundades den 27 september
1996 och är en del av Svensk Gastroenterologisk Förening. Beslutsrätt för föreningen har varje medlem som deltar på
årsmöte, enligt forngrekisk demokrati (en
medlem en röst).

SGF. Andra personer kan inbjudas om
årsmötets dagordning gör det aktuellt.
Styrelse
§7 Styrelsen består av ordförande, vice ord-

förande, sekreterare, kassör, två ledamöter
samt tre suppleanter. Ordförande och vice
ordförande väljes för ett år, med möjlighet
till omval en gång på ett-årsbasis. Vice-ordförande ges möjlighet att efterträda avgående ordförande på förslag från valberedningen och vid majoritetsbeslut på årsmötet.
Övriga styrelsemedlemmar har möjlighet
att väljas för två år, med möjlighet till omval
på ett-årsbasis. SYGs styrelse sammankallas
av ordförande till ett styrelsemöte. Styrelsen beslutar i alla angelägenheter som inte
genom stadgarna förbehålls årsmöte eller
medlemsmöte.

S

enast stadgeändring av SYGs styrelse
blir det datum när vi tillsammans godkänner förändringarna.

Allmänna bestämmelser
§1 SYG är en förening bestående av blivan-

de gastroenterologer och internmedicinare
eller kirurger med gastroenterologiskt intresse. SYG är sedan 2004 en del av Svensk
Gastroenterologisk Förening, SGF, och har
som sin uppgift enligt sin specialitets verksamhetsområde, enligt §2 i stadgarna, att
upprätthålla en god och respektabel stämning bland sina medlemmar, verka för att
främja hälso- och sjukvårdsutveckling inom
sin specialitet och ta vara på medlemmarnas
yrkesmässiga, vetenskapliga, utbildningsmässiga och sociala intressen. Föreningen har gentemot medicinska industrin en
obunden ställning.

§2 Det åligger SYGs styrelse att för godkännande underrätta medlemmarna SYG
styrelses beslut om ändring eller tillägg av
SYGs stadgar att utse representant från styrelsen att sitta med i de olika utskotten i
SGF.
Medlemmens skyldigheter
§3 Medlem är skyldig att följa SYG och

SGFs stadgar. Medlem ska gälda årsavgift
till SYG med belopp som fastställs av årsmötet enligt §6. Medlem kan avsluta sitt
medlemskap när hen så önskar eller automatiskt tre år efter erhållande av specialistexamen.

Organisation
§4 SYG’s ärenden handhas av:

•
•
•
•

Årsmöte
Styrelse
Valberedning
Revisor

Årsmöte
§5 SYGs årsmöte skall äga rum under

Gastrodagarna på dag som bestämmes av
styrelse.
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§8 Det åligger styrelsen:

•
•
SYGs styrelse ska ansvara för att samtliga
medlemmar tillställs skriftlig kallelse senast
3 veckor innan årsmötet och ska innehålla
dagordning med punkter som det ska fattas
beslut om under årsmötet.
§6 På årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Verksamhetsberättelse för det gångna
året.
2. Ekonomisk redogörelse för det gångna
året.
3. Revisionsberättelse samt beslut om
ansvarsfrihet till för styrelsen.
4. Av medlemmarna väckta frågor och
ärenden, som ska skickas in skriftligen
senast ¹ vecka innan årsmötet, exempelvis förslag på stadgeändringar.
5. Val av styrelse till nästa årsmöte.
6. Val av revisor till nästa årsmöte.
7. Val av valberedning till nästa årsmöte.
8. Fastställande av årsavgift.
9. Stadgeändring ska ske på årsmötet och
ska finnas i dess föredragningslista. Vid
beslut om ändring krävs att minst två
tredjedelar av vid uppropet närvarande
röstberättigade medlemmar röstar för.
10. Förutom medlemmar inbjuds till årsmöte av styrelsen en observatör från

•
•
•
•
•

att ägna sig åt det som är styrelsens uppgift enligt allmänna bestämmelser
att arbeta för sin organisation och struktur och informationsspridning till sina
medlemmar
att ansvara för SYGs ekonomiska förvaltning
att i god tid före årsmötet överlämna
föregående verksamhetsårs räkenskaper
till revisor
att till årsmötet skicka ut skriftig verksamhetsberättelse och redogöra för sin
aktivitet i de olika utskotten och SGF
att kalla till årsmöte och allmänt medlemsmöte
att i styrelsens sammanträden föra protokoll

Valberedning
§9 Ska ha uppgift att förbereda för de val

som ska förekomma vid årsmötet. Valberedningen ska vara två ledamöter, som väljs
av årsmötet. Vid plötsligt avhopp skall den
avhoppande styrelsemedlemmen informera
styrelsen och bör komma med förslag till
ersättare.
Revisor
§10 SYGs ekonomi och förvaltning ska

granskas av revisor. Denna ska förbereda
innan årsmötet en redovisning av SYG’s
förvaltning och räkenskaper. SYG’s räkenskapsår omfattar tiden mellan årsmöten.
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SVERIGES YNGRE GASTROENTEROLOGER

ECCO Congress
När jag lämnar Stockholm snö-regnar
det så där från sidan som man bara tror
det kan göra i Sverige. När jag drygt två
timmar senare landar i Wien inbillar jag
mig för en stund att vi nog aldrig lämnat
Arlanda.

A

llt är precis lika grått, mörkt och
isande kallt som för 150 mil sedan.
Mitt ressällskaps, i mina öron, felfria
tyska tar oss snabbt till området kring Messe
Wien där ECCO 2018 snart ska ta sin början.
I år har jag förmånen att få delta i kursen
16th IBD advance course trots att jag sällan
känt mig särskilt ”advance” jämfört med
många av mina kollegor. Nu handlar det nog
ändå inte så mycket om vem som redan kan
mest, utan snarare vem som är hungrigast
på att få lära sig mer och vinna nya perspektiv att ta hem till kliniken. Kursen består
av en aldrig sinande ström korta, kärnfulla
genomgångar av det mesta inom patogenes,
sjukdomsuttryck och behandling av inflammatorisk tarmsjukdom. Listan på föreläsare
är bland det tyngsta man kan tänka sig vilket
förstås bådar gott. Det visar sig dock inte
bara vara vetenskapliga meriter som utgjort
urvalet av föreläsare utan lika mycket briljans
vad gäller föreläsningsteknik. Kursen startar
med genomgång av teorier och vetenskap
kring sjukdomsutveckling för att följas av
rationalen bakom de läkemedel vi använder. Som ett exempel på ögonöppnare gjorde
Peter Lakatos och Stephan Vavricka en interaktiv och pedagogisk genomgång av vilka
extraintestinala manifestationer som kan
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förväntas samvariera med sjukdomsaktivitet och hur det då ska behandlas. Jag måste
erkänna att jag så långt, i min ännu relativt
korta gastroenterologiska karriär, inte hunnit
få ett bra grepp kring behandling av extraintestinala manifestationer vid IBD. Kanske är
jag dessutom för dålig på att förhöra mina
patienter om annat än tarmrelaterade symptom och dyker de upp blir det snabbt en
remiss. På bara en och en halv dag fortsatte
kursen med bl.a. genomgång av nya behandlingar baserade på t.ex. stamceller, strategier
vid graviditet och postoperativ behandling
och uppföljning efter kirurgi vid Crohn’s

sjukdom. Intrycket är nog att jag sällan lärt
mig så mycket på så kort tid. Måste därför
såklart rekommendera kursen för alla blivande och nya gastroenterologer som har
ett specialintresse mot IBD. Det kluriga kan
vara att bli antagen då varje land bara får
skicka två personer/kurstillfälle. Ansökningsförfarandet sker genom att man nomineras
av någon av våra svenska ECCO-delegater,
så se till att börja lobba för din plats till nästa
år redan nu.
Daniel Bergemalm
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FSGSs STYRELSE 2018

Bästa medlemmar!
Våren är äntligen här och med det ljuset,
värmen…och Svenska Gastrodagarna! Vi
ser fram emot årets gastrohändelse som
detta år sker i Falun.

P

rogrammet ser väldigt spännande ut
och jag ser verkligen fram emot att
träffa er alla där. I samband med dessa
dagar kommer FSGS att ha stipendieutdelning. Det är så roligt att varje år läsa om de
spännande studier och förbättringsarbeten
som pågår ute i landet. Det finns många
drivande sjuksköterskor som alla bidrar till
att göra vården bättre för våra patienter. I
år har vi flera stipendiater och vi säger stort
GRATTIS till: Katarina Pihl Lesnovska,
Hanna Dubois, Olof Masrelies, Emelie Engström, Karin Thourot Nouchi, Lisa Sundin
Zarouki, Annika Arkevid och Pia Harlos.
Tack till Abbvie, Ferring samt Tillotts som
hjälper oss göra detta möjligt.
Det har också kommit in många spännande abstracts till Gastrodagarna. Du kan
läsa alla abstracts i detta nummer av Gastrokuriren men för er som kommer till Falun
passa också på att lyssna till de muntliga
presentationerna och delta i postervandringarna. Det ger mycket att få höra författaren
berätta om sin studie och ni har då också
möjlighet att ställa frågor.
I samband med Gastrodagarna kommer
FSGS ha sitt årsmöte, onsdagen den 16 maj
kl 16:30. För mig blir detta årsmöte extra
speciellt då jag bestämt mig för att avgå som
ordförande. Jag var med och grundade FSGS
2009 och det har varit en fantastisk upple-

velse att se denna förening bildas och växa
och bli så stark som den är idag. Idag har
vi en förening som verkligen driver svensk
gastroenterologisk omvårdnad. Vi har under
dessa nio år hela tiden drivit framåt och
utvecklats som förening och framför allt
utvecklat vår specialitet. Och det är NI alla
som gjort detta och fortsätter göra det möjligt. En förening är inte en styrelse. En förening är dess medlemmar och FSGS skulle
inte ha fungerat och blivit så stark utan er.
Jag kommer nu att flytta mitt fokus till lite
mer internationella frågor då jag kommer
att arbeta med N-ECCO. Jag kommer på
så sätt fortsätta att arbeta för att utveckla
omvårdnaden inom gastroenterologi och jag
kommer att sprida våra svenska omvårdnadserfarenheter till andra länder och ta med mig
europeiska erfarenheter hem till oss i Sverige.
Jag kommer alltid att finnas kvar i FSGS
som aktiv medlem. Tack för att jag har fått
förtroendet av er att under så många år leda
denna fina förening. Vi ses i Falun!

Susanna Jäghult

Ordförande i FSGS

Onsdag 16 maj kl. 16.50 · Lugnets Sporthall, Falun

7.
8.
9.
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Mötets öppnande
Frågan om mötets behöriga utlysande
Godkännande av dagordning
Val av ordf. att leda förhandlingarna
Val av årsmötessekreterare
Val av justerare, tillika rösträknare att
jämte ordf. justera årsmötets protokoll.
Verksamhetsberättelse
Förvaltningsberättelse
Revisionsberättelse

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

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

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

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

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

Årsmöte FSGS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ansvarsfrihet för styrelsen
Verksamhetsplan samt budget
Motioner
Förslag till stadgeändring
Medlemsavgiftens storlek
Val av ordf. och ledamöter i styrelsen
Val av revisorer och revisorssuppleanter
Val av valberedning
Övriga frågor
Mötets avslutande

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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Stanna upp ibland, men inte så vi
missar vad som finns bakom hörnet
Att utveckla vården för patienter med IBD
kan göras på flera olika sätt med olika
verktyg. Många vägar bär till Rom är ett
gammalt talesätt. IBD teamet består av
gastroenterologer, sjuksköterskor, dietister, kuratorer m.m. alla bidrar med sin del
för att vården skall bli optimal.

V

ad som är den optimala vården vet
vi egentligen inte än, vården fortsätter att utvecklas på olika sätt men
framåt. En utveckling är att nya behandlingsalternativ tas fram, ny kunskap om
inflammatorisk tarmsjukdom blir tydlig,
bemötande av patienten utvecklas m.m. Det
är viktigt att vi kontinuerligt inhämtar ny
kunskap på olika sätt.
Våren 1989 var jag klar med min tvååriga
sjuksköterskeutbildning och sedan dess har
jag arbetat på Ersta sjukhus i Stockholm. I
slutet av 1990 talet började jag arbeta mer
strukturerat med att utveckla vården för
patienter med IBD. I samband med det fick
jag möjligheten att gå en uppdragsutbildning, Gastroenterologisk vård och omvårdnad 40 poäng, idag värd 60 poäng. Denna
utbildning gav en fördjupad kunskap i hur
mag- och tarmsystemet fungerar och dess
sjukdomar ger uttryck. Under utbildningen
byggdes även ett viktigt nätverk upp för oss
sjuksköterskor som arbetar inom gastroenterologin. Det nätverket använder vi oss av
ännu idag 18 år senare för att utveckla vården
inom gastroenterologin. Vården för patienter
med IBD har fortsatt att utvecklas på Ersta
och medicinsk dagvård. Vi har under årens
lopp blivit fler sjuksköterskor på dagvården,
vi har arbetat fram rutiner som vi skrivit ned,
vi utvecklar oss i samtals teknik för att bli
bättre på bemötande.
Under årens lopp har det gnagt i mig att
jag vill ha en kandidatexamen i omvårdnad.
De som idag läser till sjuksköterska får en
kandidat examen, vilket innebär att sjuksköterskeutbildningen idag är akademisk. Jag
har under årens lopp utvecklats som sjuksköterska och har specialistkunskaper i det
jag arbetar med men det är svårt att gå vidare
med nya studier utan en kandidat examen i
omvårdnad. För några år sedan började jag
läsa in omvårdnadsåret och nu har jag skrivit
klart min C-uppsats vilket innebär att jag
gastrokuriren 2 · 2018

idag har min kandidatexamen och är stolt
över det. Men det är inte bara för min skull
jag fortsatt att utbilda mig, utan även för att
driva utvecklingen av vården för patienter
med IBD framåt.
En litteraturöversikt

Min C- uppsatts är en litteraturöversikt som
har titeln; Patientens erfarenhet och behov
av stöd och information vid inflammatorisk
tarmsjukdom.
Vi har flera unga patienter med IBD som
uteblir från behandling i olika grad, detta
kan upplevas frustrerande när vi har en kunskap om vad som kan ske om patienten väljer
att leva med en obehandlad inflammatorisk
tarmsjukdom. I bakgrunden beskrivs orsaker till att patienten ibland väljer att inte
ta sitt ordinerade läkemedel. De vanligaste
orsakerna var rädsla för biverkningar av läkemedlet, både på kort och lång sikt. Begränsningar i att resa och leva som alla andra var
också en vanlig orsak. Många hade inte råd
att hämta ut sitt läkemedel och många av
patienterna glömde eller hade inte tid att ta
sitt ordinerade läkemedel. Unga patienter,
18 -25 år, har ofta så mycket annat för sig
som upplevs som viktigare än att ta hand om
sig. Studier skall slutföras, frigörande från

föräldrar, söka arbete, söka efter någon att
leva med m.m. är viktigare än att sköta sin
medicinering eller komma på ett återbesök
på sjukhuset. En av forskarna kom fram till
att tonårstiden har förlängts till 25 år. Dessa
unga vuxna återfinns i den industriella delen
av världen. De unga vuxna är mindre beroende av andra vuxna, med större frihet att
pröva sina egna vingar men utan traditionellt
ansvar. Det kan vara en viktig kunskap att
ha med sig när vi bemöter patienter som har
sina tankar på annat håll. Hur skall vi göra
för att patienten skall känna sig mer delaktig?
I resultatet kom jag fram till att information och relation med sin sjuksköterska var
viktiga komponenter för patientens delaktighet. Patienten hade en önskan om att få
en faktabaserad information. Patienten ville
också känna sig delaktig i beslutet om vilket
läkemedel som skulle väljas, vilket läkemedel som passar den valda livsstilen bäst. Tillgänglighet var viktigt. Det var viktigt att lätt
kunna nå sin sjuksköterska om frågor fanns
eller om något tillstötte. Det var viktigt med
en relation med sin sjuksköterska, att sjuksköterskan var intresserad av vem patienten
är och hur patienten vill leva med sin sjukdom. Individuell information var det som
patienten var mest intresserad av.
För att klara av att bemöta detta behövs
kunskap. Sjuksköterskan behöver utbildning
i IBD, behandlingsalternativ, samtalsteknik,
bemötande m.m. Det är också viktigt att det
skapas en miljö där patient och sjuksköterska kan mötas, där det finns tid för samtal
och frågeställningar för att en relation skall
utvecklas och informationsbyte skall kunna
ske.
Det finns så mycket bra arbete som pågår
i Sverige, Europa och världen för att vården
för patienter med IBD skall utvecklas och bli
bättre. Så stanna till ibland för att fundera
på vad vi gör, men fortsätt sedan för att inte
missa vad som sker bakom nästa hörn.
Uppsatsen går att hämta hem i sin
helhet via länken; http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:esh:diva-6664

Carina Andersson

legitimerad sjuksköterska
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FSGS utbildning för
hepatologisjuksköterskor
FSGS utbildning för hepatologisjuksköterskor, i samarbete med Norgine och
Ferring, hölls under hösten 2017 på allmän nivå i Göteborg och avancerad nivå
i Stockholm. Jag och min kollega hade
förmånen att få lägga tre dagar på att förbättra vår kunskap och omvårdnad kring
våra patienter med leversjukdom.

F

ör oss som möter dessa patienter dagligen på olika sätt var föreläsningarna
en fantastisk kunskaps ”kick” och
uppmuntran om hur viktiga vi är och hur
stort stor betydelse hepatologisjuksköterskan
har för de individer vi möter och behandlar.
Den allmänna utbildningen i Göteborg
började med Dr. Marie Castedals entusiastiska föreläsning om leverns normala anatomi, leversjukdomar som kan medföra
cirros, patofysiologi vid kronisk leversjukdom samt utveckling av dekompenserad
cirros. Därefter tog Dr. Ingalill Friis-Liby
vid och undervisade om komplikationer
vid levercirros. Ascites, esofagusvariser och
annan påverkan togs upp liksom behandling och när levertransplantation kan vara
aktuellt. Många bra och givande diskussioner
fördes under hela dagen mellan föreläsare
och åhörare. Sjuksköterska Marie Andersson
var moderator och presenterade spännande
patientfall som även de skapade rum för bra
diskussioner där alla deltog.
I Stockholm hölls den avancerade utbildningen under 2 dagar ledd av specialistsjuksköterska Maria Hjorth som under dagarna
återkopplade, sammanfattade och höll oss
aktiva på ett mycket bra sätt. Hon delade
med sig av sin erfarenhet, omvårdnadstankar
kring egenvård samt undervisade och gav oss
praktiska verktyg inom motiverande samtal.
Första dagen stod omvårdnad i centrum
och specialistsjuksköterskor undervisade.
Therese Hagström föreläste om omvårdnad kring ascites och Carola Fagerström
om omvårdnad vid hepatisk encefalopati.
Mycket bra och tänkvärt. Dagen efter fortsatte dietisten Catarina Lindkvist med praktiska råd kring nutrition samt bedömning
av nutritionsstatus och Dr. Ulrika Ekerfors
underströk vikten av fysisk aktivitet vid
cirros. Dr. Antti Oksanen avslutade med
undervisning om Hepatorenalt syndrom
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KONFERENS FÖR OMVÅRDNADSPERSONAL
VERKSAMMA INOM ENDOSKOPI

SAVE

THE
DATE
PATIENTEN I FOKUS
20 September 2018
World Trade Center, Stockholm
Deltagaravgift: 1000 kr
exkl. moms

Vi upprepar den uppskattade konferensdagen från förra året! Den här gången med posterutställning,
fler utställare och ett lika inspirerande program som sist. Inbjudan med fullständigt program och
anmälningsblankett skickas ut längre fram. Reservera datumet redan nu!

samt om hur vi som sjuksköterskor kan värdera leverfunktionen hos våra patienter.
Sammantaget var både den allmänna och
avancerade utbildningen mycket bra upplagda och givande och vi gick hem med
mycket ny kunskap som vi hoppas kunna
implementera på våra olika arbetsplatser

runt om i landet. Att träffa kollegor och
dela erfarenheter var berikande. Alla dagarna
rekommenderas varmt!
Cecilia Sköld

Specialistsjuksköterska i medicin
Östra Sjukhuset Göteborg
gastrokuriren 2 · 2018
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UEG Week Vienna 2018
October 20-24, 2018
Venue: Austria Center Vienna

Late breaking
ion
abstract submiss
,
opens August 20
2018

Ahead of UEG Week Vienna 2018, UEG President Professor
Paul Fockens discusses why he is looking forward to one of
the world’s premier digestive health meetings.
With more than 13,000
attendees from across the
globe, UEG Week is one
of the largest gastroenterology and
hepatology meetings in the world.
This year’s congress will take place
at the heart of Europe in Vienna, the
home of UEG.
A world-class programme has
been carefully pieced together
by my colleagues in the UEG
Scientific Committee, featuring
the latest advancements in clinical
management and the best new
research in digestive health. The
programme boasts a variety of
symposia and session types to ensure
that a comprehensive offering is
provided for all attendees, whatever
their specialty may be.
The congress kicks-off with the
Postgraduate Teaching Programme,
comprising of two days of excellent
medical education and state-ofthe-art sessions. The interactive
session formats will include
tricky clinical cases, controversial
debates and exciting video cases,
supplying a perfect mix for both
gastroenterologists in training and
established physicians.
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Benefit
from early
fees befor bird
e May 17.
2018

UEG Week will once again host the
hugely successful ‘Today’s Science,
Tomorrow’s Medicine’ initiative
and this year’s theme will focus on
regenerative medicine in digestive
diseases. This symposium series is
constructed through a combination
of invited speaker and Free Paper
sessions, ensuring the world’s leading
scientists and young researchers unite
to help shape future developments in
our dynamic field.
Science is at the forefront of UEG
Week and we are constantly looking
to attract the best science and
research to our congress. The meeting
provides a fantastic opportunity
for researchers around the world
to submit and present their latest
research findings and, to support the
quality of submissions, UEG offer a
number of awards, including the Top
Abstract Prize and the UEG Rising
Stars Awards.
I am anticipating a very exciting week
of scientific advances and updates
from leading digestive health experts
and, along with my fellow colleagues,
look forward to welcoming
new and returning delegates
to UEG Week Vienna 2018.

To find out more,
visit www.ueg.eu/week
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Hej alla medlemmar!
Solen skiner och det droppar från taken,
jag tror och hoppas vintern äntligen håller på att släppa sitt grepp om oss för denna gång.

I

det här numret kan vi läsa en reserapport från Sara Abedini som i januari var
på SADE-mötet i Oslo. Sandra Forsander sjuksköterska på Magtarmmedicinska
kliniken i Linköping har skrivit ett bidrag
som handlar om deras verksamhetsförlagda
utbildning för sjuksköterskestudenter på
Endoskopienheten. Den är väl värd att läsa
och ni finner lite längre fram i tidningen.
Som jag tidigare nämnt går ju svenska gastrodagarna i år i Falun och den 16 maj, efter
programmets slut hålls föreningens årsmöte
i sal C. Om du är intresserad av ett roligt
arbete som styrelsemedlem är det bara att ta
kontakt med Suzanne Lord suzanne.lord@
sll.se eller Anna Antfolk anna.antfolk@sll.
se som sitter i valberedningen. Föreningen
söker medlemmar till flera poster. I en ruta
härintill kan ni se den preliminära agen-

dan till årsmötet. Den fastslagna agendan
kommer att mailas ut ca två veckor i förväg.
Det finns fortfarande ett par dagar kvar till
sista anmälningsdagen för resebidrag till
ESGENA – mötet under UEGW i höst och
Getinges kurs i rengöring och desinfektion
av flexibla instrument. Sista anmälningsdagen är den 30 april. Till Sade-mötet i januari
2019 har ni ända fram till 1 augusti på er att
söka. Hoppas på att få träffa många av er i
Falun.

Åsa Jirvelius

sekreterare i SEGP

Onsdag 16 maj kl. 16.30
Mötet öppnas
Godkännande av kallelsen
Godkännande av dagordning
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två justeringsmän
Genomgång av föregående mötesprotokoll
8. Genomgång av verksamhetsberättelse
9. Genomgång av kassörens rapport
10. Genomgång av revisionsberättelse

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

Årsmöte SEGP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SEGPs STYRELSE 2018

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
1Fråga om medlemsavgiften
Inkomna frågor/skrivelser
Val av ny styrelse
Val av två revisorer
Val av valberedning
ESGENA
Övriga frågor
Nästa årsmöte
Mötet avslutas

Kassör:
Gill Bergh
Endoskopimottagningarna på
Skaraborgs Sjukhus.
Endoskopimottagningen
Falköping/Skövde/Lidköping
gill.bergh@vgregion.se
Tel 0761-48 48 00, 0515-874 33
0500-43 25 40, 0510-855 88
Ledamot:
Catarina Lövgren
Mag-Tarmmottagningen
Akademiska sjukhuset
Uppsala
catarina.lovgren@akademiska.se

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

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

Plats: Sal C, Lugnets Sporthall, Falun
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Verksamhetsförlagd utbildning
för sjuksköterskestudenter
Sedan vårterminen 2017 har Endoskopienheten på magtarmmedicinska kliniken
på Universitetssjukhuset Linköpings haft
förmånen att handleda studenter. Sandra
Forsander huvudhandledare på Endoskopienheten berättar att den verksamhetsförlagda utbildningen upplevs positivt av
både studenter och personal.

S

tudenterna kommer från Medicinska
fakulteten vid Linköpings Universitet.
Samtliga utbildningar vid fakulteten
använder sig av problembaserat lärande
(PBL) som arbetsmetod. I PBL betonas
studenternas eget ansvar för sitt lärande och
vikten av att lärande sker i verklighetstrogna
situationer.
Det är i termin 2 som studenterna är placerade på vår enhet och omfattar 12 obligatoriska dagar. Vi tar emot 2 studenter per
termin och ¹ åt gången. Deras erfarenheter
av sjukvården varierar och för att uppnå sina
mål får de handledning av olika handledare
på kliniken. Största delen av tiden är studenterna på Endoskopienheten och därutöver
på Magtarmmottagningen, Bäckenbottenenheten och Dagvården. De handleds av
sjuksköterska, undersköterska, dietist och
fysioterapeut. Vi har ett bra samarbete vad
gäller studenter med Dagvården. Deras studenter ges möjlighet att vara hos oss i öppenvården. Sjuksköterskestudenter i termin 6
brukar hospitera under en dag på vår enhet.
Trots att vi jobbar med korta möten finns
mycket att se och lära. Under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) får de träna
praktiska moment som till exempel mätning
av puls, blodtryck och syresaturation samt
att ta venprover. Studenterna får tillämpa
omvårdnadsprocessens olika faser och dokumentera omvårdnadsåtgärder. Under termin
2 läser de om hygien och smittspridning
vilket praktiskt övas på enheten. Genom att
utföra ID-kontroll, tillgodose patientsekretess samt förstå betydelsen av att följa rutiner
lär sig studenterna arbeta patientsäkert.
Studenterna i termin 2 har ännu inte lärt
sig administrera läkemedel intravenöst eller
sätta perifer venkateter. Däremot får de läsa
om de läkemedel som används på enheten
och om de lagar, förordningar och författningar som har att göra med läkemedelsgastrokuriren 2 · 2018

Foto: Petter Olofsson student, Ann-Sofie Vikholm endoskopist sjuksköterska, Sandra Forsander huvudhandledare/sjuksköterska, Ruth Svedlund endoskopist sjuksköterska, Robin Åkeborg student.

hanteringen. Varje arbetsdag avslutas med
att studenten analyserar sin arbetsinsats och
ger synpunkter på eventuella förbättringar
tillsammans med handledaren. Loggbok över
moment och färdigheter skrivs och signeras
av student och handledare vilken ligger till
grund för mellan- och slutbedömning.
På varje arbetsplats finns en huvudhandledare som sköter kontakten med lärare från
Medicinska fakulteten. Vid behov kan enheten få stöd av den kliniska adjunkter. För
närvarande har inte alla sjuksköterskor på
enheten handledarutbildning. Målet är att
alla ska genomgå en ¹,5 hp nätbaserad handledarutbildning som anordnas av Medicinska
fakulteten i Linköping.
Efter avslutad VFU besvarar studenterna
på två utvärderingar. Den ena är KURT som
är en utvärdering i samarbete med Region
Östergötland och Linköpings Universitets Medicinska fakultet och den andra är
utvärderingen för enheten, VFU-KURT,
framtagen av kompetensrådet. För att produktionsenheten på Utbildningskansliet för
Region Östergötland ska kunna få ett resultat krävs att minst 3 studenter besvarat VFUKURT på respektive arbetsplats. HR-chefer
och kliniska adjunkter ansvarar för att sprida
resultatet perspektivet produktionsenhet.
Medicinska fakultetens kansli ansvarar för
att varje utbildningsprogram får ta del av
resultaten.
Våra studenter har varit nöjda med place-

ringen på Endoskopienheten. Studenterna
Petter och Robin som nyligen haft sin placering på Endoskopienheten har upplevt att
de fått en bra och tydlig handledning samt
tid för reflektion och återkoppling. De tycker
också att placeringen på mottagningen varit
bra då de fått träna på de medicintekniska
momenten och dessutom fått öva på att
dokumentera den för enheten specifika
omvårdnadsdokumentationen.
Medarbetarna på Endoskopienheten upplever också studenternas placering positiv.
Det ger en insikt över hur väl formulerade
våra rutiner och arbetssätt på enheten är.
Katarina Pihl Lesnovska enhetschef på
Magtarmmottagning/Endoskopienhet betonar vikten med att ha ett aktivt samarbete
med Universitetet. Dagens studenter är våra
framtida medarbetare. Initialt tyckte vi att
det kanske skulle vara utmanade att ta emot
studenter i termin 2 till en specialistöppenvård. Detta med tanke på att studenterna i
det skeendet av utbildningen inte börjat med
PVK sättning och andra praktiska moment
som vi utför i stor omfattning. Vi har tittat
på de moment som lämpar sig bra att träna
på och det har fallit ut väl.
Sandra Forsander

Leg. Sjuksköterska och huvudhandledare
Endoskopienheten, Magtarmmedicinska
kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
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Reserapport · SADE
Mitt namn är Sara Abedini och arbetar
som skoperande sjuksköterska på magoch tarm mottagningen SkaS Falköping
och Skövde. Jag gick min utbildning i
Stockholm på Sofiahemmet och var klar
år 2014.

M

ag- tarm mottagning SkaS bedrivs
på tre mottagningar i Falköping,
Skövde och Lidköping och personalen samarbetar på dessa mottagningar.
I Falköping utförs koloskopi, gastroskopi
samt sigmoideoskopi och vi bedriver främst
elektiv verksamhet samt en IBD mottagning.
På mag- och tarm mottagningarna i
Skövde och Lidköping utförs även inläggning av PEG, dilatation, behandling av esofagusvaricer, rektoskopi, cystoskopier och
ERCP.
Dagligen träffar man patienter som söker
vård p g a buksmärta, refluxproblematik och
sväljningssvårigheter.
I det dagliga arbetet som endoskopist,
med patienter har man som mål att sträva
efter säker vård. Rätt och relevant kunskap
som dessutom bygger på evidens är ett sätt
att uppnå målet. Ny kunskap leder även till
utveckling av verksamheten.
SADE hade denna gång ämnen som först
och främst berörde esofagus och dess sjukdomar. Genom rätt utbildning, kan man
möta patienterna med större kunskap och
professionalitet, som i sin tur bidrar till säker
vård. Detta var ett bra tillfälle att förkovra sig
inom området. Vi var två endoskopister från
SkaS som åkte till Oslo för att delta i SADE.
Föreläsningar

Föreläsningar som fångade mitt intresse var
Reflux, esofagit, Barretts esofagit, peptisk
striktur, eosinofil esofagit och dysfagi, dessa
ämnen var mest relevanta för mitt arbete som
endoskopist. I det dagliga arbetet ser vi att
mer än hälften av de som söker för gastroskopi hos oss är patienter som har problem
med reflux eller sväljningssvårigheter.
Esofagit är ett tillstånd som orsakas av
GERD och halsbränna är det dominerande
symtomet. Detta beskrivs ofta som en
brännande känsla bakom bröstbenet. Kronisk GERD kan leda till esofagit och även
Barretts esofagus. Den endoskopiska bilden
av esofagit är inflammations bild i nederdelen av esofagus där mucosan har blivit
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skadad. Det togs upp om biopsitagning i
samband med esofagit att det finns en risk
att få felaktigt svar då inflammationen kan
ge fel värde på graden av dysplasi. Biopsi
rekommenderades inte i första hand däremot
behandling med PPI i och därefter kontroll.
Det togs upp vikten av användning av olika
klassifikationer i samband med beskrivning
av esofagit och detta var som en bekräftelse
för vårt arbete som ska vara evidensbaserat.
Ett exempel som togs upp på föreläsning var
Los Angeles-modellen, vilken vi använder för
att beskriva utbredning och svårighetsgraden
som bildats i esofagus vid esofagit.
Los Angelesklassifikationen

Grad A: En eller flera mucosaskador, vardera
inte längre än 5 mm.
• Grad B: Minst en mucosaskada, längre
än 5 mm men inte sammanhängande
mellan två slemhinneveck.
• Grad C: Minst en skada, sammanhängande mellan två slemhinneveck, dock

•

inte runt hela circumferensen.
Grad D: Sammanhängande skada runt
minst 75 % av circumferensen

Föreläsningen om Barretts esofagus var
också intressant. Ett tillstånd med förändringar av körtelmetaplasi i esofagus. Kronisk
reflux kan vara orsak till Barretts esofagus i
de flesta fall. Tillståndet kan öka risken för
uppkomst av adenocarcinom.
Den makroskopiska bilden vid endoskopisk undersökning ska beskrivas med MC
metoden. Storleken ska dokumenteras med
M som visar utbredningen och C som visar
omfattning av körtelmetaplasin, det vill
säga cirkumferensen. Patienter med Barretts esofagus ska följas upp. I Sverige följs
dessa patienter efter uppföljnings plan enligt
Svensk Gastroenterologisk Förening.
Vi hade även videovisning om bland
annat strikturer i esofagus och den kirurgiska behandlingen. Detta är ett ämne som
jag själv inte kommer i kontakt med i mitt
gastrokuriren 2 · 2018

Patienten först – tillsammans skapar vi den bästa vården

KAROLINSKA
ENDOSKOPI
REKRYTERAR
• Omvårdnadschef Huddinge
Ref.nr: 152097
• Sjuksköterska dagtid vardagar
Ref.nr: 152259
”Funktionsenhet GI Endoskopi” gör all gastrointestinal endoskopi
på vuxna patienter på Karolinska. Till vår hjälp har vi tre skopienheter inklusive en enhet med högklassig röntgenutrustning för
ERCP. Vi gör också en hel del skopier på operationsavdelningarna.
Sammanlagt utför vi närmare 1000 ERCP:er per år, vi har omfattande
EUS- och ESD-verksamhet samt stor volym av all annan typ av basal,
specialiserad och högspecialiserad endoskopi.
Vi har omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet samt
håller kurser och kongresser. Det finns mycket goda möjligheter för
alla medarbetarkategorier att delta i eller ansvara för projekt.
Efter omorganisationen är vi en del av ”Patientområde Övre Buk”,
som dessutom innehåller hepatologi, kroniska pankreassjukdomar
och pankreas-, lever-, ventrikel- och esofaguskirurgi. Vi har Sveriges
mest omfattande pankreaskirurgi och ett nära samarbete med
transplantation. Som funktionsenhet har vi också ett mycket
nära samarbete med IBD-vården på sjukhuset samt ärftlig cancer.
Välkommen med din ansökan till vårt glada och entusiastiska gäng!
Läs mer och ansök på www.karolinska.se/jobb.
Sök med respektive referensnummer.
Sista ansökningsdag för samtliga tjänster är 20/5 2018.
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Läs mer och ansök på www.karolinska.se/jobb

arbete. Även visning av dilatation i esofagus
var intressant.
Akalasi var ett annat ämne som var intressant. Tillståndet är en form av störning i
den normala motoriken i esofagus. Akalasi orsakas av nervdegeneration i esofagus.
Kardinalsymtomet är dysfagi. Med hjälp av
manometri kan man ställa diagnosen. Vid
endoskopisk undersökning kan man ibland
se en vidgning av esofagus som ibland kan
även finnas innehåll av matrester. Kirurgisk
behandling, i form av dilatation av nedre
esofagussfinktern, är en metod med goda
resultat.
Peptisk striktur som kan leda till sväljningssvårigheter syns hos en del av patienterna som har kroniska reflux besvär.
Schatzkis ring är en godartad form av peptisk
struktur. Huvudsymtom är dysfagi hos dessa
patienter. Även hiatus hernia kan bidra till
peptisk striktur.
Ofta träffar man patienter som har sväljnings svårigheter och vid gastroskopi ser man
ibland, en bild av längsgående fåror och tvärgående ringar. Men det kan även förekomma
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makroskopiskt normal utseende i esofagus vid esoinofil esofagit. Tillståndet som
drabbar alla åldrar men ses kanske mest hos
män. Här finns en infiltration av slemhinna
med eosinofila granulocyter. Endoskopiska
bilden är längsgående fåror och tvärgående
ringar men det kan förekomma även makroskopisk normal utseende i esofagus. Symtom
som kan uppkomma är bland annat dysfagi
och ibland total stop. Bröstsmärta och kräkningar kan förekomma.
Orsaken är förmodligen en inflammation
eller en reaktion på födoämne eller på luftburna allergener. Ett tillstånd som bekräftas med biopsi tagning. Det som är viktigt
att tänka på att ta biopsi från varje tredjedel av esofagus. Av erfarenhet vet man att
många patienter har svårt med gastroskopi.
Att erbjuda sedering för att vidare kunna
inspektera noga är ett sätt att säkerställa rätt
diagnos även i samband med provtagning.
Att använda sig av olika klassifikationer är
ett sätt att tydliggöra förändringar. Vikten av
uppföljning av patienter med Barretts esofagus samt vikten av rätt px- tagning för att

identifiera förändringar i form av låggradig
dysplasi. Det togs upp även betydelsen av
PPI behandling som underhållsbehandling
hos patienter med GERD, som får återkommande besvär i form av esofagit efter
avslutad behandling med PPI. När det gäller
utställningar så fans några på plats. En del
okända och de riktade sig mest mot kirurgi.
Ändå fanns några kända produkter. En produkt som vi inte kände till var Ziverel som
används vid reflux med symtom halsbränna
och sura uppstötningar.
SADE är ett bra tillfälle att träffa andra
som jobbar inom samma område både i
Sverige och även andra länder. Vi var tre
endoskopister/endoskoperande sjuksköterskor som deltog i SADE denna gång, i Oslo,
i en trevlig miljö.
Till sist vill jag tacka SEGP som gjorde
det möjligt för mig att delta i SADE med
utbildningsbidraget.
Sara Abedini

Endoskopist SkaS Falköping
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Skräddarsydd för endoskopi
Mycket lätthanterlig diatermiapparat särskilt utvecklad för endoskopirum.
Efter 40 års erfarenhet inom diatermi har Olympus nu utvecklat den optimala diatermiapparaten för
endoskopimottagningar - ESG-300:
•
•
•

kompakt
mycket snabb utan onödiga inställningar att välja mellan
alltid en förklarande text vid varje inställning

Med ESG-300 kan du även stoppa blödningar med hjälp av argonplasma och den tillhörande plasmaenheten
APU-300.

Läs mer och håll dig uppdaterad om Olympus produkter på www.olympus.se

Entyvio® (vedolizumab) är indicerat för behandling av vuxna patienter med ulcerös
kolit eller Crohns sjukdom med måttlig till svår sjukdomsaktivitet.1

En

nystart med...

EN T YV I O

j

E

ntyvio har en tarmselektiv
verkningsmekanism utan någon

identifierad systemisk immunosuppressiv
aktivitet.1 Entyvio minskar inflammation i
tarmen och har visat kvarstående klinisk
respons och remission samt ökad livskvalitet jämfört med placebo.1

SE/EYV/0118/0002(1) MARS -18

Referens: 1. Produktresumé Entyvio, www.fass.se.
Entyvio® (vedolizumab) 300 mg pulver till koncentrat för lösning till infusionvätska, lösning. Rx (F). ATC-kod: L04AA33. Indikation: För behandling av vuxna patienter med ulcerös kolit
eller Crohns sjukdom med måttlig till svår sjukdomsaktivitet som inte svarat tillfredsställande på, som uppvisat avtagande behandlingssvar eller som är intoleranta mot konventionell
behandling eller en TNFα-antagonist (antagonist mot tumörnekrosfaktor alfa). Kontraindikationer: Entyvio® ska ej ges till patienter som har en aktiv, svår infektion inklusive aktiv
tuberkulos eller en opportunistisk infektion. Varningar och försiktighet: Entyvio® ska inte ges till patienter med aktiva, svåra infektioner förrän infektionen är under kontroll. Försiktighet
ska iakttas då vedolizumab övervägs till patienter med en kontrollerad, kronisk, svår infektion eller hos patienter som tidigare har drabbats av återkommande svåra infektioner.
Patienterna ska noga undersökas för infektioner före, under och efter behandlingen. Patienter ska övervakas under och efter infusionen av Entyvio® för tecken på infusionsreaktioner.
Den som administrerar Entyvio® ska vara förberedd och kunnig i att hantera eventuella anafylaktiska reaktioner. Under behandling med Entyvio® ska patienten övervakas med avseende
på nytillkomna neurologiska symtom som beskrivs i läkarnas utbildningsmaterial.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. TLV: Ingår i läkemedelsförmånen.
Begränsningar: Subventioneras i andra linjen för patienter som inte nått behandlingsmålet med konventionell terapi och som inte är lämpliga för behandling med en TNFα-antagonist.
Subventioneras i tredje linjen för patienter som inte nått behandlingsmålet med en TNFα-antagonist.
Förpackning: 1 × 300 mg. För mer fullständig information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering samt pris, se fass.se. Datum för senaste översyn av
produktresumé: 2018-02-09.

Läs mer på www.takedakampus.se

Takeda Pharma AB, Box 3131, 169 03 Solna. Tel: 08-731 28 00

