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Den 22 mars anordnades för tredje året Anderskopimötet på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg. Värdar för mötet var dr Riadh Sadik och
dr Björn Lindkvist vid Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi på
Medicinkliniken på Sahlgrenska.

UTGIVNINGSPLAN 2018

S. 17 – Sveriges första längre endoskopiutbildning genomförd

Manusstopp

Utgivningsdag

Nr 1

7 februari

16 mars

Nr 2

22 mars

27 april

Nr 3

28 maj

29 juni

Nr 4

12 september

22 oktober

Nr 5

6 november

10 december

Det är den första utbildningen i sitt slag i Sverige, som dessutom riktar sig till
både läkare och sjuksköterskor. ”Det har verkligen varit heltäckande,
från grunden och hela vägen till ganska avancerad endoskopi...”

S. 19 – Gastrodagarna 2018 – fullspäckat i Falun
Reportage från SGF största årliga möte. Referat från föreläsningar om bl.a.
IBD, kolorektalcancer och leversjukdomar samt hedersföreläsningarna.

S. 51 – Nordens största endoskopimöte – Karolinska live
Över 240 deltagare från ett 20-tal länder samlades i Stockholm i mars
för att ta del av Europas främsta experter inom nedre endoskopi.
Karolinska Lower Gastrointestinal Endoscopy Course hölls för tredje året
och varvade live-endoskopier med videoseminarier och traditionella
föreläsningar.
Nr 3 • 2018 • Volym 23

Annons

LEDARE

Hans Strid

Succé!
Årets Gastrodagar i Falun var lyckade och genomfördes i ett underbart sommarväder. Daniel Sjöberg,
Maria Hjort, Henrik Ferling med flera
i lokala arrangörskommittén hade
tillsammans med Staffan Wahlin och
utskotten i SGF tagit fram ett varierat vetenskapligt program. Lugnets
idrottsanläggning fungerade väl som
kongresslokal trots vissa farhågor
på förhand. Maud och Iga från MCI
ordnade med det praktiska på ett
utomordentligt sätt. Deltagarantalet
var högt, 640 personer och antalet
huvudsponsorer och utställare fler
än tidigare. Även om antalet abstrakt
var lägre än de senaste åren, var kvaliteten hög på både muntliga presentationer och postrar. Ett stort tack till
alla inblandade för väl genomförda
Gastrodagar i Falun.

V

id årsmötet under Gastrodagarna
omformades styrelsen i SGF efter
lite dramatik med en spännande
omröstning. Nya medlemmar i styrelsen är:
Ann-Sofie Backman, vetenskaplig sekreterare, Maria Elmberg, facklig sekreterare och
ordförande i utbildningsutskottet, Fredrik
Swahn, ordförande i endoskopiutskottet
och Irene Stenfors, ny SYG-ordförande och
SYG-representant i styrelsen. Dessa hälsas
hjärtligt välkomna in i styrelsearbetet.
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Staffan Wahlin, vetenskaplig sekreterare,
Marjo Kapraali, facklig sekreterare, Gabriele
Wurm-Johansson, ordförande i endoskopiutskottet och Ghazale Mohammadian,
SYG avtackades efter förtjänstfullt arbete
i styrelsen.
Under det gångna året har de två nya
utskotten, luminal gastroenterologi och
LGP lever/gallvägar/pankreas under ledning
av Sven Almer respektive Hanns-Ulrich
Marschall startat ett intensivt arbete med
riktlinjer, undervisning och mycket annat.
Endoskopiutskottet och dess ordförande
Gabriele Wurm-Johansson har lagt ner stor
energi på endoskopiutbildning och påbörjat
arbetet med ett koloskopiregister. Utbildningsutskottet med Marjo Kapraali som
ordförande har sett över ST-utbildningen
och omarbetat arbetsinstruktionen för Gastroskolan. Ekonomin i SGF är stabil, men
oförutsägbar. Filip Sköldberg, kassör, har
lagt ner mycket arbete på att få en tydligare
struktur i föreningens ekonomi. Hemsidan
har ändrats och anpassats till mobiler och
läsplattor och Gastrokuriren har i detta
nummer en ny layout. Ansvarig för detta
är Fredrik Hjern, webbredaktör.

ut enkäter till medlemmarna via e-post i
forsknings- och kvalitetsarbetessyfte (84 %).
Beslut om detta tas vid styrelseinternatet i
september.
Nu väntar flera uppgifter för SGF. Ny
kongressarrangör skall utses för 2020-2022.
Följande arrangörsstäder är utsedda; Borås
2020 och Malmö/Lund 2021. Svenska
Läkaresällskapet, där SGF ingår som specialistförening, kommer att ändra till kollektivt medlemskap. Mer om detta in en
separat artikel i detta nummer. Medlemshanteringen i föreningen kommer att förbättras. Ekonomin behöver struktureras
ytterligare och bidrag till forskning från
SGF och utbildning skall tydliggöras. Planeringen inför Gastrodagarna i Jönköping
intensifieras under hösten. Riktlinjearbetet
i utskotten fortsätter.
Jag önskar er alla en avkopplande sommar.

Nyligen genomförde styrelsen en enkät-

undersökning bland medlemmarna i SGF.
250 personer svarade. Majoriteten har inget
emot att SGF kan ge information via e-post
(94 %) och att medlemmar i SGF kan skicka

Hans Strid
Ordförande
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SGFS Styrelse 2018

Hans Strid
Ordförande

Endoskopiansvarig

Medicinkliniken
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
ordf@svenskgastro.se

Kirurgiska Kliniken
Skånes Universitetssjukhus, Lund
endo@svenskgastro.se

Mattias Block

Sven Almer

Vice ordförande

Luminal gastroenterologi

Kirurgkliniken
SU/Östra, Göteborg
vordf@svenskgastro.se

PF Mag- och tarmsjukdomar
PO Gastro hud och reuma
Tema Inflammation och infektion
Karolinska universitetssjukhuset,
Stockholm
luminal@svenskgastro.se

Ann-Sofie Backman

Hanns-Ulrich Marschall

Vetenskaplig sekreterare

Lever, gallvägs- och pancreassjukdomar

PF Mag- och tarmsjukdomar
PO Gastro hud och reuma
Tema Inflammation och infektion
Karolinska Universitetssjukhuset,
Stockholm
vetsekr@svenskgastro.se

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Göteborg
lgp@svenskgastro.se

Filip Sköldberg

Fredrik Hjern

Kassör

Redaktör

Institutionen för kirurgiska
vetenskaper, Kolorektalkirurgi
Akademiska Sjukhuset, Uppsala
kassor@svenskgastro.se

Kolorektalflödet,
PO Bäcken
Karolinska Universitetssjukhuset,
Stockholm
red@svenskgastro.se

Maria Elmberg

Iréne Stenfors

Facklig sekreterare
Utbildningsutskottet

PF Mag- och tarmsjukdomar
PO Gastro hud och reuma
Tema Inflammation och infektion
Karolinska Universitetssjukhuset,
Stockholm
utb@svenskgastro.se
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Fredrik Swahn

SYG

Skånes Universitetssjukhus, Lund
info@syg.se
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Krönika

Fredrik Hjern

Här är den sköna sommar!

D

u håller i din hand ett fullmatat nummer av Gastrokuriren i
lite ny skepnad. För att öka läslusten har vi i detta nummer delvis gjort
om tidningens layout. Ambitionen för det
kommande året, mitt sista år av tre som
redaktör, läskigt vad fort tiden går, är att
höja kvaliteten både vad gäller form och
textinnehåll utan att tidningen förlorar
sin identitet. Hösten, vintern och delvis
våren har föreningen gjort om hemsidan,
www.svenskgastroenterologi.se, bytt till ett
Wordpressformat, som gör att den fungerar
även i mobiltelefoner och läsplattor, gjort
om layouten och reviderat innehåll samt
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lagt till flikar för de olika utskotten inom
föreningen. Tiden har nu kommit att ge
även Gastrokuriren en ansiktslyftning. Vi
tar några första trevande steg i det arbetet
i och med detta nummer och fortsättning
följer i kommande editioner. Vill du vara
med och bidra i tidningen är du mer än välkommen! Tänk stort! Inte bara traditionella
artiklar om ett angeläget ämne, en avhandlingssammanfattning eller kongressreferat
välkomnas. Varför inte satsa på ett kåseri,
en krönika, lite kultur eller en essä om en
intressant person i medicinhistorien. Ordet
är fritt. Tider för manusstopp och kontaktuppgifter till mig som redaktör finns på

innehållsidan. Med hopp om skön läsning
i hängmattan, på sandstranden, under ett
skuggande träd, i hammocken, på verandan
eller på picknickfilten i en blommande sommaräng. Ha en underbar sommar!

Fredrik Hjern
Redaktör
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SGF – SLS

Hans Strid

Ändrat medlemskap i
Svenska Läkaresällskapet
för dess specialistföreningar

S

venska Läkaresällskapet (SLS) har
under ett par års tid planerat för ett
ändrat medlemskap och främsta orsakerna framgår i artikeln av SLS ordförande
och kanslichef nedan. Ett grundläggande
problem i SLS stadgar är den svaga kopplingen mellan individuella läkarmedlemmar
(som betalar medlemsavgift) och sektionerna (som fattar besluten). Sektionerna
utgör basen inom SLS men dessa består
av läkarmedlemmar, varav en minoritet är
medlemmar i moderföreningen SLS. Sektionerna är beroende av SLS för att driva
de stora överblickande frågorna och SLS är
beroende av sektionerna för expertis.
Styrelsens (SGF) reflexion är att fallande
medlemsantal rimligen har betydelse när
man föreslår denna ändring. Antalet medlemmar i SLS har minskat från 15 000 till
10 500 under de senaste 5 åren. Det ställs i
dag inga formella krav på att läkarmedlem
i sektion är med i SLS eller vice versa. I
stadgarna anges att en sektion ska ha minst
30 SLS-medlemmar.

6

Vid ett informationsmöte tidigare i vår

framkom några farhågor/funderingar från
specialistföreningarna;
• en extra medlemsavgift kan leda till
avhopp från både specialistföreningar
och SLS
• läkare som är med i flera föreningar är
oroliga för att få dubbla medlemsavgifter
i SLS
• många läkare i Sverige vet inte vad SLS
står för och känner inte till skillnaderna
mellan Läkarförbundet och Läkaresällskapet.
För medlemmarna i SGF innebär förslaget att:
• en medlemsavgift mellan 200-300 kr sannolikt kommer att tas ut. Det innebär
en högre avgift för läkarmedlemmar som
idag inte är medlemmar i SLS men en
lägre avgift för dem som är det.
• SLS kan erbjuda administrativ hjälp med
medlemsregister, avgiftsfakturering, hemsida, juridiskt bistånd, lagring av dokument, lokalbokning mm.

• Samtliga SGF-medlemmarna kan söka
forskningsanslag från de ca 25 miljoner
som SLS årligen delar ut.
Vid SLS fullmäktigemöte i Stockholm

den 15 maj 2018 var det meningen att ett
inriktningsbeslut skulle ha tagits. Efter en
livlig debatt bordlades frågan en andra gång.
Fullmäktige beslutade att en arbetsgrupp
bestående av representanter från specialistföreningarna skall arbeta fram ett färdigt
förslag under hösten. Förslaget ska sedan
presenteras för specialistföreningarnas medlemmar. Därefter kommer ett definitivt
beslut om ändrade medlemsregler tas vid
SLS fullmäktigemöte 2019.
Medlemmarna i SGF kommer att få ta
del av förslaget när det är färdigt och via en
webbenkät e-post rösta för eller emot. Sen
fattar styrelsen ett beslut.
På nästa sida finner ni en artikel av Stefan
Lindgren, ordförande i SLS och Per Johansson, kanslichef i SLS.
Hans Strid
Ordförande i SGF
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SLS

Stefan Lindgren, Per Johansson

Tillsammans är vi en stark röst
som kan göra skillnad!

F

ör oss som verkar centralt inom
Svenska Läkaresällskapet (SLS) är
det slående hur sektionerna och
moderföreningen både är starkt beroende
av och kompletterar varandra. Det intrycket
förstärks av de erfarenheter som en av oss
(SL) har från tidigare förtroendeuppdrag
som ordförande i Svensk Internmedicinsk
Förening, Svensk Gastroenterologisk Förening, ledamot i Riksstämmodelegationen och
ordförande i SLS delegation för utbildning.
Ensamma har sektionerna svårt att ta initiativ och plats i debatten när det gäller stora
centrala frågor för hälso- och sjukvården.
På motsvarande sätt är moderföreningen
beroende av en nära samverkan med sina
sektioner för att få tillgång till den expertis
som finns där. Sektionerna har således den
djupa kunskapen om sina frågor medan SLS
har överblicken och kontakterna med övriga
sektioner, beslutsfattare och myndigheter.
Tillsammans är vi en stark röst som kan göra
skillnad, men var för sig är vi otillräckliga.
Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende, vetenskapliga och professionella organisation, en ideell, partipolitiskt
och fackligt obunden förening. Vi arbetar
med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. Vårt huvudsakliga
syfte är att verka för förbättrad hälsa och
sjukvård i samhället.
Hälso- och sjukvården förändras i hög

takt. Motstridiga styrsignaler, ekonomiska
incitament, överdokumentation, detaljstyrning och brist på kompetensutveckling
äventyrar medicinska beslut och tillämpningen av etiska principer. Någon måste
arbeta för att hälso- och sjukvården fortsatt
investerar i medicinsk forskning och kunskap samt styr vårdens begränsade resurser
så att patientgrupper med nedsatt autonomi
och svåra sjukdomstillstånd får sina behov
tillgodosedda. Vi ser ingen annan aktör
som är bättre lämpad att leda det arbetet
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än SLS. Ju tydligare SLS och dess sektioner gör gemensam sak, desto kraftfullare
kan organisationen agera för patienten, det
medicinska perspektivet och en bättre och
mer jämlik hälsa och sjukvård i samhället.
SLS nämnd arbetar för närvarande med ett

förslag till fullmäktige 2018 som syftar till
att ytterligare stärka kopplingen sektionermoderföreningen och förutsättningarna för
ökad samverkan. I korthet innebär det att
sektionerna blir huvudsakliga medlemmar i SLS och att de ansluts med samtliga
sina läkarmedlemmar. Medlemskap i en
sektion för läkare kommer därmed betyda
att man även indirekt blir en del i moderföreningen SLS. Individuellt medlemskap i
SLS ska fortsättningsvis enbart vara möjligt
för läkare utan naturlig sektionstillhörighet,
läkare under utbildning samt andra yrkeskategorier som blir associerade medlemmar.
Sektionerna betalar då en årlig medlemsavgift till moderföreningen baserad på
antalet sektionsmedlemmar som är läkare.
Hur stor den ska vara avförs av Fullmäktige mot bakgrund av det uppdrag man ger
SLS. Vi beräknar att schablonavgiften för
sektionerna kommer att uppgå till 200–300
kronor per läkarmedlem. I förslaget från
SLS nämnd ingår också att det administrativa stödet till sektionerna ska öka och att
SLS ska bedriva mer sektionsövergripande
aktiviteter och möten runt om i landet.
Utgångspunkten är främst att stärka den
organisatoriska demokratin inom SLS. Det
är en helt nödvändig förutsättning för att
Fullmäktige fortsättningsvis ska ha legitimt
status som SLS högsta organ med mandat

att fatta beslut om budget, uppdrag och
val till centrala förtroendeposter Genom
att sektionerna ansluts som medlemmar i
SLS med samtliga sina läkarmedlemmar –
och betalar en medlemsavgift baserad på
dessa – får sektionerna ett reellt ”ägarskap”
i moderorganisationen som nämnden, delegationerna och kansliet kan svara mot.
Ytterligare ett tungt vägande skäl till
förslaget är att ett tydliggörande av att
SLS organiserar 68 sektioner och deras
30 000 – 40 000 läkarmedlemmar ger betydande tyngd. Våra möjligheter till påverkan
ökar! Däremot handlar inte förslaget om
SLS ekonomi. Den är god och SLS kommer
att kunna redovisa en budget i balans vid
Fullmäktigemötet 2018. Förlaget att ansluta
sektionerna med samtliga sina läkarmedlemmar som medlemmar i SLS är dessutom
kostnadsneutralt i förhållande till det nu
rådande direkta medlemskapet.
Det goda renommé som SLS byggt upp

sedan många år som oberoende organisation
innebär högt förtroendekapital i omvärlden.
När sektionerna och moderföreningen SLS
drar åt samma håll blir vi därför oerhört
starka. Genom att gå samman kan vi sprida
våra kärnvärden om forskning, utbildning,
etik och kvalitet till hela hälso- och sjukvården. När vi samverkar får läkarna en röst i
de stora övergripande frågorna som berör
hälso- och sjukvårdens utveckling. Och
vår gemensamma röst behövs nu mer än
någonsin för att läkarna ska ta plats i debatten, ta grepp om etiken och ta kontroll över
tekniken.

Stefan Lindgren
Ordförande i Svenska Läkaresällskapet
Per Johansson
Kanslichef i Svenska Läkaresällskapet
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Styrelsen

Fredrik Hjern

Nya styrelsemedlemmar
– vem, var och varför

”Det finns oerhörd kompetens spridd
i landet och det är fantastiskt att
kunna samla kompetensen och
samarbeta för att utveckla
vården och fortbildningen.”

Vilken uppfattning har du om SGF? Vilken bild av föreningen
tror du medlemmarna har?

Maria Elmberg
Facklig sekreterare/ordförande utbildningsutskottet

Berätta lite om dig själv. Vem du är, var du arbetar, karriär
och varför du vill arbeta i SGF:s styrelse.

– Jag har arbetat inom Gastroenterologi sedan 2000 och
har under större delen av min karriär arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. De senaste sex åren har jag
arbetat på Ersta sjukhus, Stockholm, men är nu åter anställd
som överläkare på PF Mag- och tarmsjukdomar PO Gastro
Karolinska Universitetssjukhuset. Jag disputerade inom
Epidemiologi 2010 och under en tvåårsperiod arbetade jag
halvtid som studierektor för Forskarskola KI/SLL för kliniker
inom epidemiologi. Just nu driver jag ett forskningsprojekt
där vi studerar strukturella slemhinneförändringars betydelse
för risken att utveckla kolorektalcancer hos patienter med
IBD. Jag har suttit med som ledamot i utskottet Luminal
gastroenterologi en tid vilket har varit givande. Jag tycker
det är viktigt med samarbete nationellt och att vi arbetar för
lika vård nationellt. Eftersom jag brinner för utbildning ser
jag fram mot att arbeta som ordförande inom utskottet för
utbildning.
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– SGF är ett viktigt forum för nationellt samarbete. Det finns
oerhörd kompetens spridd i landet och det är fantastiskt att
kunna samla kompetensen och samarbeta för att utveckla
vården och fortbildningen. Eftersom arbete i vården idag
är ganska tidspressat är det viktigt att undvika att uppfinna
hjulet på nytt.
Specialintresse inom gastroenterologi/gastroenterologisk
kirurgi?

– Jag är lite extra intresserad av IBD och endoskopi.
Nämn en bra egenskap hos dig själv för att klara ditt uppdrag.

– Envis. Orden ”det går inte” triggar mig något enormt. Allt
går till slut.
Vilka frågor tänker du driva i ditt utskott och/eller SGF?

– Det är väl tidigt att svar på den frågan. Först måste jag sätta
mig in i det arbete utskottet har gjort och gör. Min tanke är
inte att jag ska driva ”mina” eventuella frågor utan att jag ska
fungera som en katalysator och samordnare för att arbetet
inom utskottet ska löpa på smidigt.
Berätta något om dig själv som inte så många vet.

– Jag är en fena på att snickra. Jag kanske borde ha blivit
hantverkare.
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Styrelsen

Fredrik Hjern

”Kroppens förmodligen viktigaste
organ är Papilla vateri, resten är att
betrakta som stödjevävnad.”

Fredrik Swahn
Ordförande i endoskopiutskottet

Var arbetar du?

– Kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus Lund.
Berätta lite om dig själv. Vem du är, var du arbetar, karriär
och varför du vill arbeta i SGF:s styrelse.

– Läkarstudier i Lund, Karolinska Institutet och examinerad 1992. Genomförd AT-tjänst och ST-utbildning i kirurgi
på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Började 2001 på Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge som
allmän övre GI-kirurg men efter att ha träffat min mentor
Urban Arnelo övergick mitt kliniska intresse stegvis till att
bli fulltids endoskopist med fokus på ERCP och endoskopisk
intervention. Insåg att jag var mer begåvad med ett endoskopiinstrument än med en skalpell i handen. Disputerade
2012, under handledning av Docent Lars Enochsson, på en
klinisk avhandling om hur man på säkraste sättet kan utföra
ERCP när man skall hantera sten i gallvägarna i anslutning
till gallkirurgi (Aspects on interventional endoscopic treatment
of common bile duct stones). Rendezvous-ERCP har nog blivit
mitt, Urban och Lars credo. Majoriteten av dagens koledochussten-gallor utförs med rendezvous ERCP. Att få ha varit
delaktig med att sprida denna teknik har förmodligen varit
mitt starkaste bidrag i endoskopi- och gallkirurgi-Sverige.
I en rulltrappa under Kirurgveckan i Karlstad 2014 blev
jag rekryterad av min nuvarande chef Gert Lindell till att
ta över det endoskopiska ansvaret på kirurgiska kliniken i
Lund. En överläkartjänst jag inte kunde tacka nej till, då jag
fick förmånen att ta över och utveckla den kirurgiska endoskopiverksamheten, mycket efter eget huvud. Så här långt
kan jag konstatera att dessa tre år, förmodligen varit de mest
dynamiska, arbetsamma, konstruktiva och kliniskt givande
år jag haft i min karriär.
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Vid sidan om det kliniska arbetet har jag under alla år
varit intresserad som undervisare, föreläsare, kursgivare och
mentorskap. Tillsammans med Urban Arnelo och Stefan
Spinnell återupplivades kursen i basal ERCP som nu är inne
på sin 5:e årgång. Tillsammans med Malin Wickbom, Göran
Ågren och Urban Arnelo startade vi upp en praktisk kurs i
endoskopisk hemostas-teknik som vi driver sedan 2016. Det
som för närvarande lyser mest i min almanacka är arrangemanget ett kommande jubileumsmöte i SADE’s regi ”50
years with ERCP” (Malmö 13-14 september) – dit alla med
intresse för ERCP är välkomna att delta.
När man har passerat 55 års ålder, börjar man få perspektiv
på sitt arbetsliv och man inser att man ingår i ett större sammanhang. Vill man vara med och driva endoskopi-Sverige
framåt – ja då får man organisera sig och varför inte lägga
sitt bidragande strå till SGF-stacken?
Vilken uppfattning har du om SGF? Vilken bild av föreningen
tror du medlemmarna har?

– I min så här långt 20-åriga karriär som endoskopist så fick
jag ganska sent kontakt med SGF. Mitt intresse för SGF har
stegvis ökat för varje år (kanske en mognadsfråga), mycket
p.g.a. att mitt professionella intresse har glidit mer från
kirurgi till endoskopi och att jag har träffat kolleger som varit
engagerade inom SGF. I mina ögon har SGF en stor omsorg
och engagemang för frågor som har med endoskopi att göra.
Kirurger i allmänhet har naturligt nog en, om inte obefintlig,
så åtminstone en ganska vag uppfattning om vad SGF är.
Specialintresse inom gastroenterologi/gastroenterologisk
kirurgi?

– Låt mig uttrycka det så här: Kroppens förmodligen viktigaste organ är Papilla vateri, resten är att betrakta som stödjevävnad. Och du vet aldrig vad som döljer sig bakom denna
hemliga port som leder in till min värld!
Nämn en bra egenskap hos dig själv för att klara ditt uppdrag.

– Jag är priviligierad att få syssla med något som jag verkligen
tycker om och jag vill att fler skall få känna samma lycka när
man kramar sina händer kring ett endoskop – jag tror att
min speciella kärlek till denna materialsport lyser igenom
när man har lärt känna mig.
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Vilka frågor tänker du driva i ditt utskott och/eller SGF?

– Endoskopin har så mycket att erbjuda och det finns en
otrolig sprängkraft i den utveckling vi ser idag. Teknikutvecklingen leder oss till nya och oanade möjligheter till mer avancerad diagnostik, intervention och palliation. För att kunna
möta denna våg av möjligheter kommer det att finnas ökade
krav på kompetens och kunskap. Jag ser i min privata kristallkula att vi måste börja förbereda oss på att endoskopi, förr
eller senare, kommer att bli en egen specialitet. Vi kommer
inte att vara kirurger eller gastroenterologer eller radiologer –
utan endoskopister! Parallellt med specialisering av endoskopi
kommer det att finnas ett allt mer skriande behov av såväl
konventionell rutin- och screening-endoskopi, utförd med
hög tillgänglighet, kvalité och säkerhet – i alla delar av landet!

Fredrik Hjern

Hur ska endoskopi-Sverige möta denna utveckling?
Utbildning och kvalité är naturliga och outtröttliga hörnstenar som mina föregående endoskopiutskotts-ordföranden
har engagerat sig i och detta kommer att fortsätta. Profilering inom endoskopin sker redan idag och jag vill verka för
att vi inom endoskopiutskottet skall försöka hålla ihop hela
endoskopifamiljen – för tillsammans är vi starkare och bättre.
Att göra vår röst hörd i de sammanhang där vi kan verka för
bättre endoskopi i Sverige.
Berätta något om dig själv som inte så många vet.

– Tack, det vill ni inte veta…

Jag ser fortbildning som en mycket viktig fråga för föreningen där Gastrodagarna är årets viktigaste utbildningsaktivitet. Jag vill verka för mycket samverkan över professionsgränser
samt även finna bra samarbeten med läkemedelsindustrin för
att få till interaktiva och givande möten som kan gynna våra
patienter på bästa sätt.
Vilken uppfattning har du om SGF? Vilken bild av föreningen
tror du medlemmarna har?

– SGF är en aktiv och engagerad organisation med stor bredd.
Jag hoppas att man som medlem känner att om man vill driva
en fråga kan få utrymme att göra det.
Specialintresse inom gastroenterologi/gastroenterologisk
kirurgi?

– Ärftlig gastrointestinal cancer och surveillence inom IBD.

Ann-Sofie Backman

Nämn en bra egenskap hos dig själv för att klara ditt uppdrag.

Vetenskaplig sekreterare

– Jag är väldigt stresstålig och bra på att hålla många bollar i
luften. Jag gillar också att samarbeta och låta andra människor
bli involverade. Det är roligt att se andra människor att växa
och utvecklas med ansvar.

Berätta lite om dig själv. Vem du är, var du arbetar, karriär
och varför du vill arbeta i SGF:s styrelse.

Vilka frågor tänker du driva i ditt utskott och/eller SGF?

– Jag är anställd på Karolinska universitetssjukhuset sedan
2006 där jag 2010 disputerade och blev specialist i Internmedicin. Innan detta var jag anställd som på SÖS akuten
2000-2005. Färdig specialist i gastroenterologi 2012. Jag är
även studierektor för läkarprogrammets kurs i Internmedicin
samt ST studierektor i gastroenterologi. Just nu är mitt fokus
IBD samt ärftlig gastrointestinal cancer.

”Jag vill fortsätta att utveckla
Gastrodagarna till den självklara årliga
mötesplatsen i Sverige för alla som
arbetar med magtarmsjukdomar.”
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– Jag vill fortsätta att utveckla Gastrodagarna till den självklara årliga mötesplatsen i Sverige för alla som arbetar med
magtarmsjukdomar. Jag vill skapa tillfällen för interaktion
och utveckling mellan professionerna, läkemedelsindustrin
och patientföreningarna. Jag vill att det ska vara ett forum för
både vetenskaplig excellence, en möjlighet till att upprätthålla
gastroenterologisk allmänbildning, men även en plattform
för att diskutera vårdens organisation.
Berätta något om dig själv som inte så många vet.

– Jag tycker att vågsurfning är det absolut roligaste som finns
även om min talang på området har en hel del att önska.
Det symboliserar även mycket i livet i övrigt. Man arbetar med
teknik, styrka, rätt ögonblick och reser sig upp- och faller- och
reser sig upp igen. Frustrerande, extremt jobbigt men så roligt.
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Endoskopimöte på göteborgskt vis:
Anderskopimötet
Den 22 mars anordnades för tredje
året Anderskopimötet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Värdar för mötet var dr Riadh Sadik
och dr Björn Lindkvist vid Sektionen
för Gastroenterologi och Hepatologi
på Medicinkliniken på Sahlgrenska.

form av pankreatit och kolangit i stentgruppen (2). Sannolikt kommer riktlinjerna att
ändras till följd av detta och istället rekommendera dilatation.
– Den sammanlagda risken för komplikationer vid terapeutisk endoskopi uppgår
7–20 %. Proceduren ställer höga krav på
operatören och bör därför sannolikt koncentreras till ett fåtal centra, avslutade Lars
Aabakken.

Professor Lars Aabakken är specialist i invärtesmedicin och gastroenterologi, verksam
vid Rigshospitalet i Oslo. Rigshospitalet är
Norges enda centrum för levertransplantation, och primär skleroserande kolangit
(PSC) den vanligaste indikationen för levertransplantation i landet. Han berättade att
diagnosen av PSC alltid bygger på en kombination av olika komponenter, inklusive
patienthistoria, kliniska fynd, biokemiska
fynd, leverhistologi och kolangiografi.
Vid diagnostik av PSC står valet i allmänhet mellan endoskopisk retrograd
kolangiopankreatografi (ERCP) och MRkolangiopankreatografi (MRCP). Skillnaden är liten med avseende på bildkvalitet
och diagnostisk precision, och krymper

dessutom för varje generation MR-maskiner. Enligt de riktlinjer för endoskopi
vid PSC som publicerades 2017 är dock
MRCP att föredra eftersom metoden innebär mindre obehag för patienten, ingen risk
för komplikationer och åtkomst till ockluderade eller isolerade segment (1).
– Även ERCP har dock fördelar, framför
allt möjligheten att ta vävnadsprov och att
behandla under pågående undersökning.
Dessutom finns det en viss risk för att
MRCP missar vissa förändringar, eftersom
de minsta gångarna inte alltid visas, sa Lars
Aabakken.
Vid misstänkt kolangiokarcinom rekommenderar riktlinjerna provtagning från gallgångarna med borstcytologi och biopsier.
Vilken roll FISH och andra kromosomanalyser kommer att få i detta sammanhang är
ännu inte fastställt.
Syftet med terapeutisk endoskopi är att
förlänga tiden till transplantation. De metoder som framför allt används är ballongdilatation och stentbehandling. PSC-stent
kan vanligen användas under 1–3 veckor
– vid längre tids användning ökar risken för
stentocklusion och kolangit. I riktlinjerna
lämnas valet mellan stent och ballong till
operatören. Efter publiceringen av riktlinjerna har dock DILSTENT 2-studien visat
signifikant högre frekvens komplikationer i

Riadh Sadik.

Björn Lindkvist.

Lars Aabakken.

A

nderskopimötet har fått sitt namn
efter Göteborgs endoskopi-nestor
Anders Kilander som även fanns på
plats i publiken.
Endoskopi vid PSC
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Diagnos och behandling av tidig
ventrikelcancer

Professor Horst Neuhaus från Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf berättade att
ventrikelcancer med närmare en miljon nya
fall varje år är den femte vanligaste cancerformen i världen, med en femårsöverlevnad
på ca 30 %.
– Den viktigaste åtgärden för att öka
överlevnaden är varken bättre kirurgiska
tekniker eller behandlingsmetoder utan
tidig upptäckt, och därför bör vi utnyttja
alla möjligheter att uppmärksamma lesioner vid undersökning av annan orsak, t.ex.
dyspepsi, sa Horst Neuhaus. Det medför
möjlighet till endoskopisk behandling,
vilket i jämförelse med kirurgi medför
större möjligheter till bevarad funktion,
högre postoperativ livskvalitet och bättre
kostnadseffektivitet.
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Förutsättningarna för framgångsrik
endoskopisk behandling är låg risk för
lymfmetastaser, endoskopisk karakterisering och avgränsning med hög precision,
komplett och säker resektion, en detaljerad
histologisk analys och låg risk för recidiv
och metakron neoplasi.
Endoskopisk
submukosadissektion
(ESD), som innebär att mukosan lyfts med
vätskeinjektioner och dissekeras från underliggande muskel med diatermikniv, medför
större möjlighet till komplett resektion än
endoskopisk mukosaresektion (EMR) vid
tidig gastrisk cancer. ESD är sedan länge
standardbehandling i Japan, men är svårare att utföra, tar längre tid i anspråk och
medför högre risk för komplikationer, i
synnerhet perforationer. Enligt en nyligen
genomförd tysk studie på 179 patienter
med tidig ventrikelcancer är ESD säker
även för patienter som uppfyller de utökade
resektionskriterier som tillämpas i Asien,
och författarna drar slutsatsen att metoden
bör vara förstahandsmetod även för dessa
patienter (3).
Nya tekniker vid ERCP

Därefter återkom Lars Aabakken för att tala
om nya tekniker vid ERCP. Han framhöll
att kombinationen av ERCP och endoskopiskt ultraljud (EUS) sannolikt kommer att
öka i framtiden och fokuserade sedan på
intraduktal endoskopi, så kallad kolangioskopi. Tekniken bygger på förbättrade
Mother-Baby-instrument,
framförallt
Spyglass-tekniken. Med den första generationen Spyglass fick den optiska fibern
föras ned separat i arbetskanalen, men i
den nya digitala versionen är instrumenten
integrerade, vilket medfört både förenklat handhavande och väsentligt förbättrad
bildkvalitet. Tyvärr är kostnaden hög, men
andra liknande skop är på väg in på marknaden så priset kommer sannolikt att sjunka.
Ytterligare förbättringar som är på gång är
bildförstärkning som narrow-band imaging
(NBI). Vid NBI filtreras alla ljusets våglängder utom blått och grönt bort, vilket får
slemhinnekärl och strukturer att framträda
tydligare.
Stentning vid ERC är en vanlig åtgärd
där man alltmer går över till heltäckta självexpanderbara metallstent (SEMS). Dessa
är extraherbara vilket innebär att många
problem kan undvikas.
– I Oslo används de extraherbara metallstenten numera vid kronisk pankreatit med
gallobstruktion, kirurgiska och ischemiska
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postoperativa strikturer, läckage av galla och
som brygga till kirurgi, sa Lars Aabakken.
Läkemedelsavgivande stent är nu på väg
in i kliniken. De har funnits länge inom
kardiologin men har tidigare varit svåra att
framställa i en kaliber som ryms i de skop
som används vid kolangiografi. Även biologiskt nedbrytbara stent är under utveckling.

genom att påverka insulinsensitiserande
signalvägar. En teknik under utveckling
innebär att mukosan upphettas till närmare
100 grader i tre sekunder. Hittills förefaller
metoden vara säker och medföra sänkning
av såväl HbA1c som transaminaser, och studier pågår nu för att undersöka effekterna
på större patientgrupper.

Nya tekniker vid endoskopi av övre
gastrointestinalkanalen

Koloskopisk övervakning av IBD

Horst Neuhaus höll även han ett andra föredrag, om teknikutveckling. Han berättade
att utvecklingen inom endoskopisk teknik
bland annat har medfört nya behandlingsmöjligheter inom onkologi, motilitetsstörningar och viktreduktion/metabola
sjukdomar.
Motordrivna spiralendoskop är främst
avsedda för mer avancerade procedurer
och för intervention i tunntarm, som ett
alternativ till ballongenteroskop. Skopet är
160 cm långt och har en integrerad motor
som aktiveras med fotpedal. Endast den distala delen av övertuben roterar, inte själva
endoskopet, och skopisten får både optisk
och akustisk återkoppling avseende graden
av motstånd. I en pågående studie utvärderas terapeutiska interventioner med detta
endoskop hos 132 patienter (4).
– En rad nya verktyg har nått marknaden
under senare tid, framför allt knivar, saxar
och suturer. Vidare har man utvecklat en
typ av magneter för användning i och på
utsidan av tunntarmen som genom det kontinuerliga tryck som uppstår mellan dem
framkallar nekros, så att en anastomos kan
etableras. Ett annat exempel är möjligheten
att blåsa in luft under slemhinnan för att
möjliggöra komplett resektion av subepiteliala tumörer, berättade Horst Neuhaus.
En studie som jämfört peroral endoskopisk myotomi (POEM) med pneumatisk
dilatation vid akalasi visar att POEM är
signifikant mer effektivt, om än till priset
av högre risk för esofagusreflux (5). Gastrisk
POEM kan även utföras vid gastropares.
Olika typer av metabol endoskopi
kommer sannolikt att få stor betydelse för
behandlingen av obesitas och insulinresisens. Jämfört med bariatrisk kirurgi är de
endoskopiska teknikerna mindre invasiva
och dessutom reversibla. En av dessa tekniker är duodenal-jejunal bypass, en annan
partiell jejunal diversion.
Föryngring av mukosan i duodenum
(duodenal mucosal rejuvenation, DMR)
anses kunna korrigera en störd metabolism

Dr Andreas Pischel, processägare för kolorektalscreening vid Regionalt cancercentum
väst berättade om de svenska riktlinjerna för
koloskopisk IBD-övervakning och om sitt
eget arbetssätt.
Enligt riktlinjerna ska screeningkoloskopi
göras hos alla patienter med kolit efter 8–10
års sjukdomsduration. Utifrån resultaten
delas patienterna in i tre riskgrupper med
olika koloskopiintervall: låg risk (5 år),
intermediär risk (2–3 år) och hög risk (1 år).
– Ibland remitteras patienter för övervakning av dysplasi, men dessa patienter hör
inte hemma inom övervakningsprogrammet, sa Andreas Pischel. Om en dysplasi
upptäcks bör vi göra något åt den och då
har övervakning ingen plats, inte ens om
orsaken är att den är låggradig, att patienten
inte vill genomgå operation eller att väntetiderna för operation är långa.
Andreas Pischel lägger stor vikt vid att
göra rent i kolon genom att suga bort alla
lämningar och allt vatten på vägen upp.
Han är också noga med att inte skjuta upp
eventuella åtgärder.
– Om jag hittar en misstänkt lesion på
vägen upp så går jag inte bara vidare och
tänker att jag ska ta hand om den på vägen
ner, eftersom risken då är stor att jag inte
hittar den igen, sa Andreas Pischel.
Enligt riktlinjerna kan indigokarmin eller
etylenblått i olika koncentrationer används
för att karakterisera lesioner i slemhinnan, men Andreas Pischel använder enbart
indigokarmin i koncentrationen 0,1 %, och
han använder alltid spraykateter.
På vägen ut använder Andreas Pischel en
teknik som innebär att han flyttar endoskopet in och ut, segment för segment,
och kontinuerligt roterar instrumentet
åt höger och vänster, veck för veck. Han
använder spraykateterns topp till att trycka
ned vecken så att han kan se bakom dem.
Katetern gör det även enklare att bedöma
storleken på eventuella lesioner.
Vid IBD är det viktigt att hela lesionen
tas bort i ett stycke. Om förändringen inte
går att resecera, om den vid resektion inte är
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radikalt borttagen eller om det finns dysplasi
i omgivande slemhinna, rekommenderar
riktlinjerna kolektomi.
– Det är ett dramatiskt beslut, och därför
vill jag betona att man bör be om hjälp
om man inte känner sig säker på att man
kommer att kunna resecera en förändring,
sa Andreas Pischel.
Kolorektala polyper

Från Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Östra kom Morteza Shafazand och Shunsuke Yamamoto för att berätta om hur
handläggningen av kolorektala polyper kan
optimeras.
Morteza Shafazand inledde med att tala
om detektion, som mäts med adenoma
detection rate (ADR). Skillnaden mellan
skopister i förmågan att detektera polyper i
kolon kan vara mycket stor, och ett omvänt
samband har visats föreligga mellan ADR
och risk för kolorektalcancer (CRC) efter
koloskopin. Likaså har man kunnat visa att
polypektomi förebygger både insjuknande
och död i CRC.
– Det betyder att om vi ökar vår ADR
ökar så kommer antalet fall av kolorektalcancer att minska, konstaterade Morteza
Shafazand.
Det finns helt klart en förbättringspotential. Internationella studier har visat en
adenoma missing rate (AMR) på 11–22 %,
och enligt en svensk registerstudie uppgår
frekvensen CRC inom 6–36 månader efter
en negativ koloskopi till 8 % (6).
Anledningarna till att man kan missa ett
adenom är flera, men en av de viktigaste
och i hög grad påverkbara är suboptimal
rengöring av kolon.
– Här behöver vi vara betydligt mer noggranna, sa Morteza Shafazand. Ett instrument med spolfunktion kan vara till hjälp,
men om det inte går att spola bort kvarvarande tarminnehåll och slem bör man
överväga ny koloskopi med bättre laxering.
Därefter tog Shunsuke Yamamoto vid
med att berätta om det tillvägagångssätt
som tillämpas i Japan och som han arbetar
efter. Han konstaterade att bedömningen av
en polyp är lika viktig som behandlingen,
eftersom en felaktig diagnos kan leda till
felaktig behandling.
En jämförelse av NBI och förstoringskromoendoskopi (M-CE) vid djupa
tumörer visar att specificiteten hos de två
teknikerna är likartad, men att variationen är stor mellan olika centra (7). Vid
neoplastiska förändringar har M-CE visats
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Shunsuke Yamamoto.

”Han konstaterade att
bedömningen av en polyp
är lika viktig som behandlingen, eftersom en felaktig
diagnos kan leda till felaktig
behandling.”
vara mest pålitligt (8). En NBI-baserad
klassificering av kolorektala tumörer som
har utarbetats av en japansk expertgrupp,
JNET, kan användas för att fastställa invasionsdjup (9).
ESD har visats vara bättre vid en bloc- och
R0-resektion men med högre risk för perforation än EMR. I en pågående holländsk
studie jämförs metoderna vid resektion av
stora, distala bredbasiga kolorektala adenom
(10). Så kallad hybrid ESD kan inte rekommenderas.
– Ett enkelt sätt att komma igång med
ESD på kliniken är att som i Japan ha en
handledare med stor erfarenhet på plats
som kan lära upp kollegerna, sa Shunsuke
Yamamoto.
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Sveriges första längre
endoskopiutbildning genomförd
”Det har verkligen varit heltäckande, från grunden och
hela vägen till ganska avancerad endoskopi...”
I Göteborg har en längre endoskopiutbildning nyligen avslutats. Den har
löpt över nästan två år och omfattat
fyra internattillfällen med såväl teoretiska som praktiska inslag, kompletterade med handledd praktik på
hemmasjukhuset. Det är den första
utbildningen i sitt slag i Sverige, som
dessutom riktar sig till både läkare
och sjuksköterskor.

K

ursansvarig är docent Per-Ove
Stotzer. Han berättar att läkare
som velat börja med endoskopi
tidigare har fått klara sig med några fåtal
gångers handledning och enstaka kortare
kurser. Endoskoperande sjuksköterskor har
däremot haft en betydligt mer strukturerad
utbildning, med både föreläsningar och systematiserad praktik.
– När vi 2015 fick en förfrågan från
regionen om att starta en sjuksköterskeutbildning i endoskopi var underlaget alldeles
för litet. Mot bakgrund av att vi är på väg
att införa koloskopi-screening föreslog vi
istället en gemensam utbildning för både
sjuksköterskor och läkare, och så blev det,
berättar Per-Ove Stotzer.
Sammanlagt tog man in 14 personer,
varav två sjuksköterskor och resten läkare:
de flesta ST-läkare i gastroenterologi men
även barnläkare och kirurg-ST-läkare. De
två sjuksköterskorna hare arbetat länge
inom endoskopiområdet. Av läkarna hade
de flesta börjat med endoskopi redan innan
kursen, några enstaka redan hade en hel del
erfarenhet. Men oavsett utgångsläge har
alla varit väldigt nöjda med den teoretiska
påbyggnad de fått.
– Deltagarna har haft fyra tredagarsinternat med intensiva program som blandat föreläsningar och praktisk träning,
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förklarar Per-Ove Stotzer. Parallellt med
detta har de fått träna på hemmaplan. Alla
som har deltagit i kursen har haft en utsedd
handledare på hemmasjukhuset, och även
för detta har man haft ett strukturerat program med föregående handledarträffar.

En av deltagarna är Axel Josefsson, som är
på väg att avsluta sin ST i gastroenterologi
på Sahlgrenska – den i invärtesmedicin är
redan avklarad. Han är mycket nöjd med
kursen.
– Det har verkligen varit heltäckande,
från grunden och hela vägen till ganska
avancerad endoskopi, säger Axel Josefsson.
Vid sidan om både praktiska och teoretiska
kunskaper har man även tillämpat ett forskningsperspektiv på vissa delar av kursen,
och alla har fått skriva ett endoskopirelaterat PM. Man har också bjudit in regionala
experter på diverse tillstånd och tekniker
som delat med sig av sina kunskaper.

På Anderskopimötet utdelades diplom till

de tolv deltagare som klarat den teoretiska
delen av utbildningen; två av deltagarna
har fått skjuta upp provet av praktiska skäl,
bland annat graviditet. De första praktiska
examinationerna i form av en ”uppskopering” inför en van endoskopist kommer att
äga rum under våren.
– Alla började ju inte på samma nivå
och alla har inte haft samma möjligheter
att träna, så de ligger inte riktigt i fas när det
gäller de praktiska färdigheterna, förklarar
Per-Ove Stotzer.

Helena Nordlund
Medicinsk frilansjournalist
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Gastrodagarna 2018
– fullspäckat i Falun
Årets upplaga av Gastrodagarna
hölls i Falun – som firade tilldragelsen
med att bjuda på högsommarväder. I
Lugnets sporthall, strax invid den klassiska skidhoppningsbacken, trängdes
cirka 650 deltagare som kommit för
att vara med under Svensk Gastroenterologisk Förenings årliga möte.
Under tre dagar fick de vara med om
ett spännande och varierat program.

D

e blev hälsade välkomna av SGFs
ordförande Hans Strid, som i sitt
välkomstanförande tackade programkommittén, de lokala arrangörerna
på Gastrosektionen i Falun samt de viktiga
sponsorerna för mötet.
Det vetenskapliga programmet var uppdelat i tre parallella sessioner, med undantag
för de tre hedersföreläsningarna som hölls
enskilt. En sådan – hedersföreläsningen till
minne av Ulrika Bromé – var den första
programpunkten.
Hanns-Ulrich Marschall, ordförande i
SGFs utskott för lever-, gallvägs- och pankreassjukdomar presenterade Prof Ulrich
Beuers, Holland som talade om IgG4-relaterad sjukdom i gallgångar och pankreas.
Diagnostiskt värde av IgG4 i serum är
begränsat

Via en fallbeskrivning kom Prof Beuers in
på de organmanifestationer som kan uppträda vid IgG4-relaterad sjukdom. Patienten
han beskrev hade sex sådana – i gallblåsan
och levern, pankreas, pseudotumör, körtlar,
lungor samt lymfatiska systemet.
– Det är vanligt att MR används för diagnostik, påpekade han.
Den första beskrivningen av IgG4 kolangiopati kom redan 1867, där man konstaterade att patienten bl.a. har en förtjockning
av gallgångarna (3 mm) utan strikturer samt
en hård och förstorad pankreas.
– En typisk patient med IgG4-relaterad
sjukdom inom gastroenterologi och hepatologi är en man (de utgör över 80 %) som
är mer än 50 år och som har lokaliserad
svullnad och eller tumör. IgG4 är förhöjt i
serum/vävnad och patienten har även andra
Ga s t r okurire n 3 • 2018
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organmanifestationer av IgG4-relaterad
sjukdom, berättade Prof Beuers.
Allt detta stämde in på det fall han presenterat. Kliniska tecken och symptom
inkluderar bl.a. gulsot (77 %), viktnedgång
(51 %) och abdominella problem (26 %).
Det diagnostiska värdet av IgG4 i serum
är dock begränsat för att fastställa IgG4relaterad sjukdom.
Kronisk exponering av yrkesrelaterade
antigen som är vanligt förekommande för
industriarbetare kan vara av avgörande betydelse för patogenesen.
– De är ofta utsatta för lösningsmedel,
dieselångor m.m.
Prednisolon är första linjens terapi

Den initiala behandlingen av IgG4 kolangiopati är 40 mg prednisolon dagligen
under 4 veckor. Dosen minskas sedan med
5 mg per vecka fram till vecka 11.
– Det är vad som rekommenderas. Men i
Holland börjar vi med 20 mg prednisolon,
och minskar över tid till 5 mg, sa Prof Beuers.
Underhållsbehandling för de som inte
svarat fullständigt är 5 - 10 mg predniso-

lon dagligen, alternativt azatioprin 2 mg/
kg dagligen.
– Det pågår även experimentell behandling med rituximab och tacrolimus för steroidrefraktära patienter, fortsatte han.
I sin sammanfattning slog Prof Beuers
fast att IgG4 kolangiopati och akut intermittent porfyri är de huvudsakliga manifestationerna av IgG4-relaterad sjukdom,
en multiorgansjukdom som kännetecknas
av mycket specifika B-cellresponser. Miljöriskfaktorer kan förklara att det främst är
äldre män som drabbas.
– IgG4/IgG RNA qPCR – som har hög
precision och är prisvärd – skiljer IgG4
kolangiopati från primär skleroserande
kolangit och pankreatisk malignitet.
Annexin A 11 är det första autoantigenet
som identifierats vid IgG4-relaterad sjukdom, och vid sjukdom förefaller det möjligt att IgG4 har en anti-inflammatorisk roll
mot IgG1-medierad pro-inflammatorisk
autoreaktivitet.
– Prednisolon är första linjens terapi av
IgG4-relaterad sjukdom, avslutade Prof
Beuers.
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Ett komplement till kalprotektin

Det fortsatta programmet bestod sedan av
parallella sessioner, varav en hade rubriken
Inflammatoriska tarmsjukdomar och funktionella mag-tarmsjukdomar.
Det inleddes med att Karin Amcoff,
Uppsala universitet, presenterade en studie
om prognostisk signifikans av fekala eosinofila biomarkörer vid IBD.
– Eosinophil cationic protein (ECP)
och eosinophil-derived neurotoxin (EDN)
är proteiner som är unika för eosinofilen,
berättade Karin.
Hon fortsatte med att förklara att man
ser ökade nivåer av eosinofiler i biopsier från
patienter med IBD, samt ökade nivåer av ECP
och EDN i feces från patienter med IBD.
– Nivåer av eosinofiler korrelerar med
sjukdomsgrad vid ulcerös kolit (UC), och
behandlingssvar vid kollagen kolit kan
monitoreras med ECP, fortsatte hon.
Syftet med studien var att utvärdera om
fekalt ECP och/eller EDN kan förutspå
skov i inflammatorisk tarmsjukdom. Man
använder idag kalprotektin för detta ändamål, men Karin påpekade att det inte är
specifikt.
– Kalprotektin kan inte heller särskilja
UC från Crohns sjukdom (CD), och det
är oklart om alla patienter med IBD har
förhöjt kalprotektin.
55 patienter med UC och 49 med CD
lämnade fekalt prov var tredje månad under
två år, samt fyllde samtidigt i ett formulär
(Patient reported outcome – PRO). Sedan
analyserades fekalt ECP och EDN.
– 37 patienter fick skov under perioden
– 67 stannade kvar i remission. Vi fann att
för patienter med UC innebar ett fördubb-
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lat värde för EDN en ökad risk för skov
med 31 %, ett fördubblat värde av ECP gav
27 % större risk för skov. Men för patienterna med CD fanns inget sådant samband,
förklarade Karin.
De fann också att EDN ökar 3 månader
innan skov i UC.
– Så risken för skov i UC kan förutspås
genom att mäta fekalt EDN och ECP var
tredje månad. Därför är det ett komplement
till kalprotektin, sammanfattade Karin.
EDN-koncentrationen hos patienter
med CD var däremot högre bland de som
stannade i remission under studietiden.

Totalt ingick 120 patienter i studien, med
en medianålder på 44 år och 82 % av dessa
var kvinnor.
– Vi kunde se att patienter som stod på
behandling med linaklotid i 4 veckor eller
längre fick en lindring av sina IBS-C symptom, en större nöjdhet med sin tarmvana
och att deras IBS påverkade livet mindre
jämfört med innan behandlingen startade.
Linaklotid tolererades väl, utan nya fynd
avseende säkerhet, berättade Perjohan.
Han tillade att det var en hög bortfallsfrekvens, så resultatet bör tolkas med försiktighet.

Linaklotid lindrar IBS-c symptom

Ingen skillnad för hypnos i grupp

Perjohan Lindfors, Karolinska Institutet,
Stockholm, fortsatte med en studie av
behandling med linaklotid vid IBS-C (förstoppning).
– IBS-C karaktäriseras av återkommande
buksmärta eller obehag, minskat antal tarmtömningar och hård avföring. Patienterna
upplever också ofta uppsvälld mage och
en känsla av ofullständig tarmtömning, sa
Perjohan.
Linaklotid är den enda EMA-godkända
läkemedelsbehandlingen vid måttlig till svår
IBS-C hos vuxna, men det finns begränsad
information kring effekt och tolerabilitet av
linaklotid vid kliniskt bruk.
– Vårt syfte var att bättre förstå effekten
av linaklotid i behandlingen vid kliniskt
bruk i Norden, med primärt fokus på lindring av IBS-symptom.
– Studien har namnet PROCEED och
är en prospektiv, multi-center, Fas IV studie
med totalt 35 center i Danmark, Norge och
Sverige, fortsatte Perjohan.

Mag-tarminriktad hypnos har visat sig vara
effektivt vid IBS, men tillgängligheten till
denna behandling är begränsad och den är
tidskrävande.
Hans Törnblom, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, presenterade en
randomiserad, kontrollerad studie där man
hade utvärderat och jämfört behandlingseffekt av enskild hypnos och hypnos i grupp.
– Patienterna fick mag-tarminriktad
hypnos antingen enskilt eller i en grupp på
6 - 8 patienter. Båda grupperna fick 8 sessioner, och dessa varade 45 - 60 minuter per
session, förklarade Hans.
Det var samma sjuksköterska som gav
hypnosbehandlingen. Totalt ingick från
början 119 patienter, varav 87 var kvinnor.
108 fullföljde behandlingen.
Slutsatserna Hans rapporterade var att
både enskild hypnos och hypnos i grupp
lindrar mag-tarmsyndrom och förbättrar
patienters subjektiva hälsa. Ingen skillnad
avseende lindring av symptom eller andel
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– En stor del, runt 50 %, stod på immunmodulerande läkemedel vid behandlingsstart – men en överraskande stor del (20 %)
var inte exponerade för immunmodulerande
läkemedel vid starten, var ett de fynd som
Jan rapporterade.
Han sa också att den vanligaste (cirka
50 %) orsaken till utsättning var att patienten inte svarade på behandlingen, alternativt
förlorade sitt behandlingssvar.
– Vi fann även att cirka 50 % har hittills
undgått kirurgi efter avslutad behandling
– trots att de inte gått i remission, konstaterade Jan.

Frida Fart.

Per Hellström.

responders i de två olika behandlingsarmarna kunde ses.
– Hypnos i grupp skulle därmed kunna
vara ett sätt att ge effektiv hypnosbehandling till en lägre kostnad. Vad man nu skulle
vilja undersöka är om det finns prediktorer
för vilka patienter som lämpar sig mest för
de olika behandlingarna, avslutade Hans.

oavsett den strategiska modell man valt.
– Operation borde således vara det förväntade utfallet för patienter när biologisk
behandling fallerar. Men studier som enbart
fokuserar på vad som händer patienter
som, oavsett anledning, avslutat biologisk
behandling saknas, sa Jan Björk, Karolinska
Universitetssjukhuset, Stockholm.
Han presenterade en studie vars målsättning var att dels kartlägga orsaker till
varför biologisk behandling avslutas – och
kartlägga det kliniska förloppet med fokus
på risken för kirurgi efter avslutad biologisk
behandling. Man hade gjort en retrospektiv
genomgång av alla 248 patienter på Karolinska Universitetssjukhuset som avslutat
biologisk behandling mellan januari 2007
till juli 2015.

Studie på tvillingar

Frida Fart är doktorand vid Institutionen
för medicinska vetenskaper vid Örebro Universitet. Hon presenterade en studie som
undersökt arvets betydelse för att drabbas
av Crohns sjukdom (CD) relaterat till ålder.
– Vår hypotes var att det är en ökad inverkan av miljöfaktorer, och mindre påverkan
av arv, med ökad ålder, sa Frida.
Därför hade man arbetat med att undersöka enäggs- och tvåäggstvillingar, där den
ena tvillingen – men inte den andra – hade
IBD-diagnos. Studien hade funnit en negativ korrelation mellan anti-CBir1 flagellin
och anti-OmpC samt ålder för tvillingsyskonets CD-diagnos hos enäggstvillingar.
– Hos tvåäggstvillingar fanns det ingen
korrelation mellan markörer/fekalt kalprotektin och ålder för tvillingsyskonets
Crohn-diagnos. Därav drar vi slutsatsen
att arv verkar spela mindre roll för äldre än
för yngre som insjuknar i Crohns sjukdom,
summerade Frida.

Trådlös motilitetskapsel bidrar till
diagnostik

Akronymen ACHIM står för Anaerobic
Cultivated Human Intestinal Microbiota.
Per Hellström, Uppsala, beskrev en studie
där man behandlat patienter med IBS-D
(diarré) med ACHIM.
– Preparatet gavs i distala duodenum med
gastroskop i två infusioner med 1 veckas
intervall, berättade han.
12 av totalt 49 patienter hade 4 veckor
efter behandlingen kvar svåra besvär, 19
hade sänkt till moderata, 15 till milda symptom och 3 befann sig i remission.
Med hjälp av analys av 16S rRNA kunde
man konstatera att det efter behandling var
signifikanta skillnader på phylae-nivå.
– Vi får en förändring av tarmfloran, men
den viktiga frågan återstår – vad denna förändring betyder, sa Per.
Han fortsatte sedan med att presentera en
annan studie. Med hjälp av trådlös motili-

50 % har undgått kirurgi trots utebliven
remission

Behandling för IBD sker oftast stegvis,
enligt i huvudsak två strategier: Step-up
respektive top-down. Kirurgi är oftast –
men inte alltid – det sista behandlingssteget
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tetskapsel, hade man undersökt motilitetskaraktäristika vid kronisk intestinal
pseudoobstruktion (CIPO).
– Med denna kapsel – Smart-Pill – kan
vi mäta pH. transit och motorik. Vi får data
på tryck och passagetid, beskrev Per.
Slutsatserna man dragit från studien var
att höga luminala tryck vid CIPO är korrelerade till buksmärta.
– Även att höga luminala tryck är linjärt
korrelerade till transittiden i kolon. Registrering med trådlös motilitetskapsel kan på
ett okomplicerat sätt bidra till diagnostiken
av CIPO – särskilt vid tillstånd med höga
luminala tryck, summerade Per.

att påverka cytokiner. En studie på tofacitinib vid ulcerös kolit (UC) visade att det
har effekt, och data för CD är så här långt
också positiva.
– Filgotinib är en annan JAK-hämmare,
som befinner sig i slutfasen av utveckling,
med lovande resultat.
PDE4 (fosfodiesteras 4) hämmar balansen mellan pro- och icke-inflammatoriska
cytokiner. En studie på apremilast vid
moderat UC visade goda resultat vecka 12.
– Intressant var att man testade två doser
mot placebo – och den lägre dosen hade
signifikativt bättre resultat!

– IBD är en kronisk, progressiv sjukdom.
Framtiden kan innebära att vi bättre kan
analysera var i sjukdomsförloppet patienten
befinner sig när vi avgör vad vi ska behandla
med, slutade Jonas sin föreläsning.

Nya läkemedel mot IBD

Var i sjukdomsförloppet befinner sig
patienten?

Jonas Halfvarsson, Örebro, talade om framtidens IBD-behandling vilket han inledde
med en översikt av olika behandlingar som
påverkar cytokiner.
Han började med data från studien på
ustekinumab vid CD, där den kliniska endpointen var respons (en minskning med 100
punkter eller mer i CDAI-score vid baseline) vecka 6.
– Man uppnådde det, och såg även effekt
över tid. Resultaten höll sig när man följde
upp patienterna vecka 44, sa han.
Risankizumab är ett annat sätt att påverka
– med hjälp av p19 som inhiberar IL23 men
inte IL12. En studie visade att 30,5 % av
patienterna nådde primär endpoint, som
här var en minskning av CDAI-score med
150 punkter vecka 12.
– De endoskopiska data som utgjorde
sekundär endpoint i denna studie var ännu
mer övertygande, konstaterade Jonas.
JAK-STAT signalvägen är ett annat sätt

Ett annat angreppssätt är integrin-inhibering. Integriner medierar tillträde för cytokiner till kärlväggen.
Integrinhämmaren vedolizumab har nu
funnits på marknaden ett tag, men Jonas
presenterade en lovande Fas II-studie på integrinhämmaren etrolizumab där man hade
mycket hårda definitioner för endpoints.
S1P1 står uttytt för sphingosine1-phosphate receptor-1, och S1P1-agonisten ozanimod hindrar cytokiner att lämna
lymfnoderna.
– En Fas II-studie på ozanimod vid UC
visade resultat likvärdigt med de övriga läkemedlen jag har beskrivit idag. En open-label
extension har dessutom också visat att resultatet är stabilt över tid, konstaterade Jonas.
Han avslutade med att säga att han tror
att vi i framtiden kommer att se andra
typer av behandlingar – stamceller och
fekal mukosatransplantation var två som
han nämnde.
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Genotyp plus fenotyp kan prediktera
behandlingsrespons

Francesca Bresso, Karolinska Stockholm,
fortsatte med genotyp och fenotyp som stöd
för beslut i framtidens IBD-behandling.
– Vi kan vara mer proaktiva när det gäller
att stratifiera våra patienter enligt fenotyp,
och behandla mer aggressivt, hävdade hon
inledningsvis.
Men det kanske inte räcker, och det är
då precisionsmedicin kommer in, fortsatte
Francesca.
– Det begreppet omfattar vid IBD bland
annat att kunna förutsäga terapisvar och
oönskade händelser.
Hon påpekade att genetiska varianter kan
härröras till endast 14 % av antalet sjukdomsfall.
– Det kanske inte är så konstigt, eftersom
IBD är en multifaktoriell sjukdom.
Men genotyp plus fenotyp kan prediktera behandlingsrespons. Francesca avslutade med att säga att vi i framtiden istället
kommer att tala om IBD interactome.
– Termen står för en integrerad syn på
etiologi, patogenes och terapi, förklarade
hon.
Välj det som passar patienten

Vad säger dagens riktlinjer om framtidens
IBD-behandling? Frågan utgjorde rubriken
för ett föredrag av Michael Eberhardson,
Karolinska, Stockholm.
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Han inledde med att beskriva behandlingstrappan som används vid medicinsk
behandling vid IBD. Första trappsteget är
5-ASA, sedan fortsätter den med kortison,
immunmodulering (tiopuriner, metotrexat
vid CD), biologiska läkemedel (anti-TNF
och vedolizumab) och nya läkemedel. Kandidater i den sistnämnda kategorin är ustekinumab och tofacitinib. Michael påpekade
också skillnaderna mellan behandling av skov
(akutbehandling/induktionsbehandling) och
vid remission (underhållsbehandling).
– Det anses lite förlegat att tala om en
"trappa", men jag tycker det fungerar ett
litet tag till, sa han.
Begreppet accelererad "step-up" innebär
att varje behandlingssteg bör optimeras,
men detta får inte fördröja ett steg upp vid
otillräcklig respons. "Top-down" innebär
att man går åt andra hållet i trappan – vid
allvarlig sjukdom, eventuellt med hotande
kolektomi, kan man överväga att inleda
behandlingen med anti-TNF.
Idag finns det flera olika biologiska
behandlingar en gastroenterolog kan välja
mellan. Men för att välja bland dessa påpekade Michael att det inte hjälper med att
leta i riktlinjerna.
– Välj det som passar den enskilda patienten, var hans råd.
Tror på en kommande centralisering

Om en patient med CD har primär ickerespons, bör man göra en swap, vilket innebär att man gör ett byte utanför den klass
av läkemedel man använt. T.ex. byta TNFhämmare till vedolizumab.
– Förlorar patienten respons kan man
göra en cycle, dvs. ett byte inom klassen –

Ga s t r okurire n 3 • 2018

Per Lundblad

från en TNF-hämmare till en annan – eller
göra en swap, fortsatte Michael.
Han presenterade också data som visade
att ustekinumab är mindre effektiv vid
induktionsbehandling hos CD-patienter
som fallerat på anti-TNF.
– Detsamma gäller för tofacitinib hos
UC-patienter som fallerat på anti-TNF.
Det finns två parallella studiespår för att
skapa evidens och riktlinjer. Det första är
studier för att registrera ett läkemedel, och
säkerhetsstudier. Dessa drivs av läkemedelsindustrin.
– Det andra spåret är studier för att optimera användningen av nya läkemedel. Det
måste vara vi – professionen – som driver
den utvecklingen.
Detta ledde in Michael på begreppet "precision medicin" som lanserades av den f.d.
amerikanske presidenten Barack Obama.
– Min slutsats är att vi kommer att få mer
precision i behandlingen – och kommer att
innebära att behandlingstrappan blir utdaterad.
Det handlar om klinisk bedömning –
identifiera risker och stratifiera. Vi kommer
att ha en snabb utvärdering, med kalprotektin, CRP och terapeutisk läkemedelsmonitorering (TDM).
– Och även snabb utvärdering med hjälp
av e-medicin och monitorering med hjälp
av appar.
Slutligen handlar det även om nya biomarkörer: Genetik, mikrobiom, in-vitrotester av receptorer och andra ytmarkörer
på immunceller.
– Och det kommer i sin tur att leda till en
centralisering av IBD-vården i regionerna,
trodde Michael.

BIO-IBD projektet

IBD-temat fortsatte nästa dag, som började
med en session om jakten på biomarkörer
vid IBD.
Jonas Halfvarsson var moderator, och
underströk i sin introduktion till ämnet att
IBD vållar vävnadsskador över tid.
– Sjukdomen utvecklas innan symptomen utvecklas – det finns en preklinisk
fas. Därför är det viktigt att kunna sätta
in behandling i tid, för att förhindra eller
förebygga organskada. För att hitta patienter
i den prekliniska fasen behövs det biomarkörer, konstaterade Jonas.
Det finns inte idag ett enkelt test som
säger att någon har IBD. Diagnosen är en
sammanvägning av olika faktorer. När en
patient är diagnostiserad, behöver man
även prognostisera det fortsatta sjukdomsförloppet, för att sätta in rätt behandling.
Man behöver även kunna prediktera svaret
på denna behandling. Primär icke-respons
och loss of response över tid är ett problem
för IBD-patienter.
– I Göteborg, Linköping, Stockholm samt
i Örebro pågår ett BIO-IBD projekt som
forskar kring detta, och vi ska nu få höra tre
forskare berätta om sina arbeten, sa Jonas.
Serumproteinprofilen skiljer sig mellan
case och kontroll

Erik Andersson, Örebro Universitet, talade
om proteiner för diagnos.
– De proteiner som är tillgängliga idag är
P-CRP och fekalt kalprotektin. Men de är
markörer för generell inflammatorisk aktivitet, underströk han.
Utgångspunkten är att det finns en genetisk predisposition för IBD med över 200
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genetiska varianter beskrivna. Majoriteten
av genvarianterna ingår i immunrelaterade
signalvägar.
– Flera studier indikerar skillnader
mellan subgrupper av CD. Men det saknas
ett enskilt test för IBD, fortsatte Erik.
Han beskrev hur de hade samlat ihop en
kohort bland patienter i Örebro.
– Ett observandum är att då ingick
många patienter som är i remission.
Erik förklarade att de letade efter inflammationsrelaterade proteiner med hjälp av
OLINK ProSeek Multiplex – en metod
för att stärka svaga signaler. Man hade 54
patienter med CD, 54 med UC och 54
friska kontroller.
– Många av de proteiner vi hittade var
överlappande, men FGF-19 visade sig vara
signifikant. Det var lätt att skilja friska från
CD, och friska från UC, med FGF-19 –
men svårare att med hjälp av FGF-19 skilja
CD från UC.
I sin sammanfattning framhöll Erik att
serumproteinprofilen skiljer mellan case och
kontroll, samt att det finns ett behov av studier på behandlingsnaiva patienter.
– När man talar om diagnostiska proteiner är symptomatiska kontroller av intresse
– och man måste ha i åtanke att alternativa
vävnader är möjliga.
Begränsningar med fekalt kalprotektin

Marie Carlson, Uppsala, fortsatte med
fekala biomarkörer.
– Arbetet går ut på att identifiera nya
biomarkörer, och validera befintliga kandidatmarkörer, samt nya markörer.
Kalprotektin är den markör som är tillgänglig idag. Marie presenterade en longitudinell studie på huruvida fekalt kalprotektin
kan prediktera skov av IBD. I den ingick 55
patienter med UC och 49 med CD. Dessa
lämnade prov var tredje månad under två
år, och följdes med ett patientformulär. 37
patienter fick ett skov under studietiden, 67
förblev i remission.
– Fördubblat värde av fekalt kalprotektin
visades ge en fördubblad risk för nytt skov
av IBD under den kommande 3-månadersperioden.
Det finns dock begränsningar med kalprotektin. Vissa patienter med IBD kan
uppvisa hög sjukdomsaktivitet, men har
ändå ett normalt fekalt kalprotektin, var
en av de som Marie påpekade.
Hon fortsatte med eosinofila granulocyter som tänkbar biomarkör för mukosal
inflammation. En färsk, ännu icke publicerad studie på 55 patienter med UC, visar att
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ett fördubblat värde av dessa gav en 31 %
ökad risk för ett nytt skov av UC inom den
kommande 3-månaders perioden.
I Maries sammanfattning slog hon fast
att framtiden för biomarkörer för IBD kan
vara i feces.
– Fekala eosinofila markörer är identifierade och valideras i en kohort med nyinsjuknade IBD-patienter. Vi ska heller inte
glömma neutrofilmarkörer och cytokiner,
avslutade Marie.
Metod att prediktera behandlingssvar
för anti-TNF

– Alla IBD-patienter svarar inte på antiTNF behandling, sa Lena Öhman, Göteborg.
Så frågan är om vi kan prediktera terapirespons.
Lena berättade att de följt patienter som
startat med anti-TNF – och samlat in feces,
biopsier och blodprover under tre månader.
Det visade sig att i det sammanlagda materialet – 15 cytokiner och biopsier – kunde
de skilja de som blev responders från de som
inte svarade.
– Det var inte en enskild cytokin, men
det sammanlagda värdet, underströk hon.
Dock kan det vara så att de hade underbehandlat de som inte svarade – det kan
vara så att de hade en svårare sjukdom, til�lade Lena.
Blodceller, förekomst av antimikrobiella
peptider och tarmflorans sammansättning
– hög förekomst av F.Prausnitzii – visade
sig vara associerat till respons vid anti-TNF
terapi. Immuncellers svar på anti-TNF in
vitro predikterar kliniskt behandlingssvar,
sa Lena i sin sammanfattning.
– Vi har all anledning att gå vidare med
denna pilotstudie, konstaterade hon.

Lena Öhman.

FIT är mer sensitivt än gFOBT

Två sessioner i Falun handlade om kolorektal cancer: Deborah Saraste, KI, Stockholm
höll ett föredrag om primär och sekundär
prevention vid kolorektal cancer (CRC).
– CRC är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige – bröst- och prostatacancer
är de enda som är vanligare. Årligen har vi
cirka 6 000 fall – 4 000 i kolon, och 2 000 i
rektum, berättade hon.
Medianåldern för insjuknande är 74 år,
och överlevnaden är beroende av stadium:
Den relativa 5-årsöverlevnaden är högre än
95 % för patienter i stadium I, men 15 %
för dem i stadium IV.
Etiologin för CRC är livsstilsfaktorer,
IBD, hereditära tillstånd (totalt cirka 20 %)
samt adenom-carcinom sekvens. Screening
för CRC ger reducerad mortalitet – effekterna är väldokumenterade: Sjukdomen
upptäcks i tidigare stadier, vilket innebär
större chans till bot.
Screening med hjälp av feces-test utfördes
tidigare med Hemoccult (gFOBT). Deborah påpekade att det var icke-humant (vilket
medför kostrestriktioner) och kräver tre test
inom tio dagar.
– Därför har många gått över till FIT
(iFOBT), som är ett immunologiskt test,
som inte medför kostrestriktioner och det
räcker med ett test inom screening.
FIT är mer sensitivt för både CRC och
adenom, jämfört med gFOBT, men det
finns inte samma evidens för FIT avseende
mortalitetsreduktion.
Hög compliance till koloskopi efter
positivt prov

Det finns observationella studier på koloskopi jämfört med icke-intervention som
visar 68 % reduktion av mortalitet – men
inga långtidsresultat från randomiserade
studier.
– Men en multicenter, randomiserad,
kontrollerad studie i Norge, Sverige, Polen
och Holland – NordICC – pågår. Det primära utfallsmåttet är CRC mortalitet och
incidens efter 15 års uppföljning. Man
jämför koloskopi x 1 med ingen screening
på individer mellan 55 och 64 år. Totalt
handlar det om 94 000 individer, där 31 000
screenas och 63 000 utgör kontroller. Det
finns inga långtidsdata ännu, studien startade 2009, förklarade Deborah.
Tre andra stora studier som pågår där
man jämför koloskopi med FIT och mot
kontroll är SCREESCO, COLONPREV
och CONFIRM, och Deborah beskrev
dessa.
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Deborah Saraste, Daniel Sjöberg och Rolf Hultcrantz.

Stockholmsprogrammet är ett populationsbaserat screeningprogram där Stockholm och Gotland ingår. Cirka 100 000
invånare mellan 60 och 69 års ålder kallas
per år. De får utföra ett test (FIT, man bytte
till det 2015), och om det är positivt får de
en remiss till koloskopi.
– Bytet till FIT höjde deltagarantalet som
var 60 % tidigare till nu 69 %. Det är dock
för tidigt att utvärdera långtidseffekten på
mortalitet i CRC i programmet, fortsatte
Deborah.
Compliance till koloskopi efter positivt
prov är 88 %.
– 5 % av dem med positivt test, hade
en PAD-verifierad cancer – dvs. 0,15 % av
screenade. Man har även en större andel
med tidig cancer (stadium I och II).
ASA/COX-2 hämmare reducerar incidens
av adenom i kolon

Slutligen berättade Deborah att det finns
studier som visar att acetylsalicylsyra (ASA)
kan minska incidens och mortalitet i CRC.
Den möjliga mekanismen är att cyclooxygenas-2 (COX-2) driver inflammation och
cellproliferation.
– Mutation i PI3K-signalvägen – 20 30 % av CRC-patienter har förändringar i
denna signalväg – kan prediktera effekt av
5-ASA, sa Deborah.
Hon presenterade ALASCCA, en randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad studie där man randomiserar till
ASA eller placebo i tre år. Återfall i CRC är
primär endpoint.
– 27 centra i Sverige, Norge och Danmark rekryterar. Man följer tidsplanen, sista
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patienten ska in i december 2019. Sedan
kommer en uppföljningstid på tre år.
Man har hittills kunnat konstatera att
29 % har mutation.
I sin sammanfattning konstaterade
Deborah att CRC är en vanlig cancerform.
Screening minskar mortaliteten, och hittar
sjukdomen i tidigare stadier.
– Populationsbaserad screening med FIT
finns i Stockholm och Gotland...och kanske
även snart på ett sjukhus nära dig!
ASA/COX-2-hämmare reducerar incidens av adenom i kolon.
– ASA minskar (sannolikt) incidens och
mortalitet i CRC – åtminstone om PIK3C
mutation finns vid behandlingsstart efter
diagnos. Och sist, men inte minst: Ät grönsaker, sluta röka, inta alkohol i måttliga
mängder och börja jogga!
Nationellt screeningprogram på gång

Rolf Hultcrantz, KI, Stockholm, talade om
aktuell status för införandet av ett nationellt screeningprogram för tarmcancer.
Han beskrev även ett uppdrag från Regional Cancercentrum (RCC) i samverkan i
april 2017 som gick ut på att ta fram ett
underlag för hur ett införande av nationell
tarmcancerscreening kan se ut, samt aspekter som behöver beaktas. En arbetsgrupp –
där Rolf är ordförande – med representanter
från samtliga RCC i Sverige har bildats för
ändamålet.
– Vi har lämnat ett förslag till RCC i
samverkan i januari 2018, vilket diskuteras
nu, berättade han.
Problemet är att i Sverige finns inte
någon central styrning

SCREESCO-studien omfattar
273 000 individer från årskullarna
1954 - 58. Individerna beräknas vara
inkluderade 2019. Uppföljningstiden är 15 år.
– Det bör räcka att själva inklusionen är klar innan man startar nationell screening, sa Rolf.
När det gäller koloskopiresurser
finns det problem med kapacitet och
kvalitet i Sverige.
– Vi behöver en förbättrad utbildning av koloskopister, basal och
avancerad. Här ser jag en viktig roll
för SGF, påpekade han.
När det gäller deltagande i ett
nationellt screeningprogram behövs
det – om det ska bli vinster av screening – en kommunikationsplan för
att öka kunskapen om kolorektal cancer.
– Införande av tarmcancerscreening
kommer att innebära kostnader för landstingen i det korta perspektivet, men på sikt
innebär det en besparing – vilket behöver
belysas.
Gruppen anser att det kommer att ta
cirka ett år för att kunna specificera och
lägga upp en exakt handlingsplan för ett
nationellt införande.
– Men flera delar – som arbete med kallelsesystem och kolskopiregister – kan starta
tidigare, avslutade Rolf.
Fåtal högt prioriterade indikatorer för
nytt register

RCC har gett professionen ett uppdrag att
bestämma kvalitetsindikatorer för koloskopiregister, berättade Daniel Sjöberg, Falun.
– En registergrupp har bildats med representation från samtliga RCC-områden,
samtliga universitetssjukhus, SGF, SFKRK,
SEGP och ILCO. Det första mötet hålls här
på Gastrodagarna i eftermiddag!
RCC Stockholm-Gotland blir nationellt
stödteam.
Målsättningen är ett heltäckande register för samtliga 120 000 koloskopier per
år i Sverige, med ett fåtal högt prioriterade
indikatorer.
– Det ska finnas en enkelhet vid inrapportering, och tydliga öppna jämförelser,
fortsatte Daniel.
Registret ska stärka svensk koloskopiverksamhet, sätta fokus på förbättringsområden
och sporra till utbildning och kompetensutveckling, avslutade han.
Efter detta, samlades alla tre föreläsarna på
scenen för debatt och frågor från publiken.

25

Gastrodagarna 2018

Per Lundblad

Standardisering, utbildning och träning
är essentiellt

Hedersföreläsningen till Bengt Ihres minne
hölls år 2018 av Robin Gaupset, Gastrokirurgisk avdelning, Akershus Universitetssjukhus, Norge. Titeln var Minimalinvasiv
kirurgi – för patientens eller kirurgens bästa?
Denna inledde Robin med att berätta om
laparoskopins historia: Hippokrates (450
- 375 f.Kr) beskrev användandet av spekulum för att undersöka i kroppsöppningar
(rektum och vagina).
– Ett spekulum hittades i ruinerna i Pompeji, begravt i lava år 79 e.Kr.
Han gick vidare genom historien fram
till modern tid, och lyfte fram en studie
(COLOR II) från 2015 där konklusionen
var att laparoskopisk kirurgi för rektalcancer
är lika säker och effektiv som öppen kirurgi.
Robin beskrev sedan Natural Orifices
Transluminal
Endoscopic
Surgery
(NOTES) där man endast använder naturliga kroppsöppningar, och Single Incision
Laparoskopic Surgery (SILS) där man
endast gör ett snitt.
– Bråck är en ofta ignorerad komplikation, påpekade han.
En studie på effekten av robot-assisterad
kirurgi, jämfört med laparoskopi för rektalcancer visade ingen skillnad vare sig för
frekvensen konverteringar eller komplikationer. Men roboten är dyrare.
I sin konklusioner pekade Robin på att
det har varit en enorm teknisk utveckling
under de sista tio åren.
– Vi har också ökat vår förståelse för och
lymfkärlens banor.
Laparoskopisk kirurgi ger bättre korttidsresultat, och lika bra långtidsresultat som
öppen kirurgi.
– Standardisering och utbildning samt
träning är essentiellt!
Ergonomin är dock en utmaning vid
laparoskopi – patienten befinner sig i en
ställning då de kan utveckla tryckskador,
och kirurgen får ofta arbeta i en obekväm
ställning.
– Men min uppfattning är att laparoskopisk kirurgi gagnar både patient och kirurger, avslutade Robin.
Rätt patient för TEM

Olof Hallböök, Linköping, talade om lokal
excision av tidig rektalcancer.
– Det är i år 30 år sedan den första artikeln som beskrev hur adenom utvecklas till
cancer publicerades, påpekade han.
Olof fortsatte med att beskriva Transanal
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Olof Hallböök, Per Nilsson och Henrik Thorlacius.

Endoskopisk Mikrokirurgi (TEM), och listade för- och nackdelar med lokal excision
med TEM.
– På plussidan finner man att man får ett
fullväggspreparat – optimalt PAD. Det är en
väldokumenterad metod, med kort vårdtid
och få komplikationer.
Men mesorektum blir kvar i patienten,
så man får ingen information om regional
lymfkörtelstatus. Tekniken kräver narkos
eller spinal bedövning och 1 - 2 vårddygn.
Dessutom blir en eventuell kompletterande
abdominell resektion mer komplicerad.
– Det sista är den viktigaste nackdelen,
sa Olof.
Det gäller att hitta rätt patient för kurativ lokal excision – R0 resektion, hög eller
medelhög differentieringsgrad, ingen lymfovaskulär invasion och en tumördiameter på
max 3 cm, var kriterier Olof beskrev.
– Jag tror att lokal excision vid tidig rektalcancer kommer att öka i framtiden, pga.
screening. TEM och transanal endoskopisk
operation (TEO) kommer att finnas kvar,
men vi kommer även att ha andra metoder
för fullväggsresektion. Vi kommer att arbeta
mer med endoskopiska metoder, summerade han.
ESD bättre alternativ än TEM i rektum

– Den kolorektala utvecklingen innebär att
kirurgen blir mindre invasiv – och endoskopin allt mer invasiv, sa Henrik Thorlacius, Malmö, som talade om endoskopisk
mukosa dissektion (ESD).
ESD är lämplig teknik för tumörer som
inte kan tas bort "en bloc" med endoskopisk mukosaresektion (EMR). Det handlar

om bredbasiga eller flackiga polyper som är
större än 2 cm, alternativt karaktäriseras av
"non-lifting sign" eller vid recidiv av EMR.
Mellan januari 2013 och december 2017
remitterades 1019 patienter med kolorektala polyper större än 2 cm till endoskopienheten i Malmö. Samtliga genomgick
koloskopi och 330 patienter bedömdes
lämpliga för ESD.
– 69 patienter hade avancerad makroskopisk cancer, och 9 bedömdes som alltför
svåra för ESD. Dessa 78 patienter genomgick kirurgisk resektion, berättade Henrik.
Proceduren för ESD var standardiserad,
inkluderande användning av plasthuva och
"flush knife". ESD undvek kirurgi i 76 %
av fallen med cancer (22/29).
Henrik med att påpeka att ESD i kolon
är mycket svårt och riskabelt.
– ESD är ett bättre alternativ än TEM i
rektum. TEM kräver operationssal, narkos
och är dyrare. Men utan tillgång till ESDexpertis, är TEM okej, ansåg han.
Metastaserad sjukdom kan ofta
behandlas kurativt

Per Nilsson, Karolinska, Stockholm, talade
om avancerad cancer.
– Det har varit en explosionsartad utveckling i behandling av levermetastaser under
de senaste 10 åren. Huvuddelen av patienterna behandlas med kemoterapi, sa han.
När det gäller synkrona metastaser och
kurativ intention, finns det tre möjliga strategier: Primärtumör först, sedan levermetastaserna, alternativt levermetastaserna först
och sedan primärtumören – eller simultan
operation.
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– Men ingen vet vad som är optimalt,
påpekade Per.
Patienter med synkron eller metakron
levermetastasering ska diskuteras på en
lever-MDK (multidisciplinär konferens).
– Man upphör inte att förvånas över vad
som kan bedömas som potentiellt kurabelt!
För lungmetastaser råder ett begränsat
evidensläge – data från levermetastasstudier
extrapoleras. Minimalinvasiv kirurgi och
precisionsstrålbehandling är ofta möjligt.
Vid peritoneala metastaser är cytoreduktiv kirurgi och HIPEC nu etablerad behandling. Det finns på fyra centra i Sverige, där
man har dedikerad MDK. Patientselektion
är nyckeln till framgång.
– Lokalt avancerad CRC kräver noggrann preoperativ kartläggning, och kirurgi
med resektion och rekonstruktion. Även här
är det viktigt med MDK på centrum med
vana av multivisceral excisionskirurgi för
alla patienter, slog Per fast.
I sin sammanfattning konstaterade Per
att metastaserad sjukdom ofta kan behandlas med kurativ intention. Det finns många
palliativa behandlingar och åtgärder. Lokal
avancerad sjukdom är ofta behandlingsbar,
och teknikutvecklingen pågår konstant –
robotkirurgin utvecklas ständigt, liksom
onkologin.
– Och till sist upprepar jag – använd
dedikerad MDK!
Var femte tillfrågad tror man kan leva
utan lever

Två sessioner under den sista dagen ägnades åt leversjukdomar. Johanna Andersson,
Stockholm, inledde dessa med att presentera resultat från en undersökning om vad
svenskar vet om levern.
– Data baseras på en elektronisk enkätundersökning från 500 representativa
svenskar, 18 - 84 år. Det var en blandad
grupp, från både stad och land och utbildningsnivå, berättade hon.
Hon förklarade att hypotesen var att det
råder ett dåligt kunskapsläge, och att detta
bidrar till den stigmatisering många leversjuka upplever.
Slutsatserna från undersökningen var att
deltagarna hade låg oro för att själva drabbas
av leversjukdom. Kunskapsnivån visade sig
vara mycket varierad.
– 20 % tror att man kan leva utan en
lever!
Yngre har större kunskapsluckor, men är
mer open-minded när det gäller att prata
om leversjukdom.
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Hannes Hagström.

Arvo Hänni.

– Leversjukdom förknippas starkt med
alkohol- och drogmissbruk, fortsatte
Johanna.
Undersökningen visade att cirrhos
uppfattas som stigmatiserande, men det
är dåligt känt att cirrhos är slutstadiet av
leversjukdom.
– Jag tror det är viktigt att tala mer om
leversjukdom – vi får allt fler äldre individer, och leversjukdom kommer att bli allt
vanligare i framtiden, avslutade Johanna.

Så för att identifiera riskgrupper bör man
övervaka patienter med diabetes, bukfetma
och med höga lipider och patienter med
metabolt syndrom. Dessa finns ofta i primärvården, som man därför bör samarbeta
med, samt hos endokrinologer.
– Det är också viktigt att kommunicera
till primärvården hur de ska använda ickeinvasiva score, underströk Hannes.
Han rekommenderade även att man ska
investera i en elastograf.
Inför framtiden såg Hannes en risk för
en "time-bomb" när det gäller NAFLDcirrhos.
– Det pågår dock mer än 50 studier på
nya läkemedel, det första godkända förväntas 2021. Förhoppningsvis kommer det fler
därefter, så vi får invänta dem, summerade
Hannes.

Risk för explosion i antal patienter med
NAFLD-cirrhos

Steatos (fettlever) innebär att fetter ansamlas
i den drabbades leverceller.
Hannes Hagström, Stockholm, visade
bilder på en frisk lever och en fettlever. Han
fortsatte med att beskriva explosionen av
fetma i världen, och påpekade att det varit
en snabb utveckling på bara ett par decennier. Ökningen av fetma i Sverige ligger på
ett par procent per år.
– Prevalensen för Non-Alcoholic Fatty
Liver Disease (NAFLD) följer av detta, konstaterade Hannes.
Ökningen av antalet patienter i USA
som genomgick levertransplantation på
grund av fettlever under åren 2004 - 2013
var 170 %. I Norden var motsvarande siffra
1994 - 2015 310 %.
– 1 - 2 % av dessa patienter dör av leversjukdom, fortsatte Hannes.
Den mest effektiva åtgärden är att gå ned
i vikt, men 90 % av deltagarna i en studie
klarade inte att gå ner 10 % av sin vikt.
– Det är viktigt att identifiera patienter
med cirrhos – ofta känner de själva inte av
att de har det.

Bariatrisk kirurgi på patienter med
cirrhos är möjlig

Arvo Hänni, Uppsala, talade om bariatrisk
behandling.
– I stort sett alla patienter som remitteras till oss för överviktskirurgi har NAFLD,
berättade han.
Arvo beskrev olika tekniker för bariatrisk
kirurgi. och började med gastric bypass.
– Man gör en liten ficka i magsäcken,
och kopplar på tunntarmen direkt där. Det
innebär att man blir mätt på en liten mängd
mat.
Gastric sleeve är en annan teknik, som
har fördelen att den ger fortsatt tillgång till
gallvägarna. Den yttre delen av magsäcken
tas bort, och görs om till ett smalt rör. Totalt
sett är det ungefär två tredjedelar av magsäcken som avlägsnas.
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samhet och virtuell multidisciplinär konferens kring svåra fall. Även för patientregister
för kvalitetsmätning och forskning, guidelines och utbildning – samt ett nära samarbete med patientorganisationer, sa Björn.
Aktiv EoE måste behandlas

– Storsläggan är en duodenal switch. Den
kan ge stor viktnedgång, men medför också
högre risker och problem.
Att utföra bariatrisk kirurgi på patienter med cirrhos går bra, men det är några
saker man då måste tänka på: Uteslut grav
portahypertension, var medveten om att
det föreligger en ökad komplikationsrisk
vid operation, jämfört med patienter utan
cirrhos. Val av operationsmetod är också
av betydelse.
– Gastric bypass är väl etablerat i rätta
händer, men kom ihåg att man sedan inte
har endoskopiskt tillträde till förbikopplade
ventrikelresten eller gallvägarna. Det sistnämnda har man dock med gastric sleeve.
Vid bilopankreatisk diversion med duodenal switch finns risk för grav malabsorption
och leversvikt beskriven, summerade Arvo.
Han avslutade sin föreläsning med ett
citat som Gastrokuriren inte kan låta bli att
återge:
"Fordomdags rådde bland de nordiska
folken, en ljuflig, behaglig och harmlös
enkelhet i mat och dryck, och den gjorde
människorna sunda, kraftiga, starka och
uthålliga, särdeles i krigisk idrott. Nu åter
hafva utländska korfmakare och stekare
kallats in att uppamma det mest otyglade
frosseri".
– Detta skrev Olaus Magnus år 1555. Så
problemet är alltså inte nytt...

– European Reference Networks (ERN)
består av totalt 24 olika nätverk för olika
sjukdomsgrupper, där 900 enheter från 300
sjukhus deltar. ERN Rare Liver är ett av
dessa nätverk, förklarade Björn.
Det handlar om genetiska kolestatiska
sjukdomar, som ofta har debut hos spädbarn.
– Senare presentation förekommer dock
– gräv i familjehistorien när det inte stämmer, uppmanade han.
Dessa sjukdomar har ofta ett progressivt
förlopp, med risk för transplantationsbehov
även för vuxna.
– ERN Rare Liver har tre "pelare":
Autoimmun, kolestas/genetisk och strukturell sjukdom. Poängen med dessa pelare
är att det ger möjlighet för stärkt samarbete
barn-vuxenvård, utveckla transitionsverk-

Den tredje och sista hedersföreläsningen i
Falun, var den till minne av Franz Barany.
Den gavs av Prof Alex Straumann, Schweiz,
och handlade om eosinofilisk esofagit (EoE).
EoE är sedan 25 år tillbaka erkänd som
en distinkt entitet, och har under denna
tid blivit klart identifierad. Men fortfarande
förstår man dåligt många egenskaper hos
sjukdomen, inledde Alex med att berätta.
– Lyckligtvis är EoE idag i fokus för
många kliniska och basala vetenskapliga
forskare runt hela världen idag, kommenterade han.
Men troligen är EoE en ny sjukdom,
eftersom en av dess vanligaste manifestationer – sväljningsbesvär för vanlig mat –
uppträdde nästan aldrig före 1980. Idag
rapporteras EoE från hela världen, men de
områden som har en västinriktad livsstil
dominerar prevalensen.
– Prevalensen och incidensen är idag
jämförbar med IBD. EoE har även en stark
manlig dominans – tre av fyra patienter är
män.
Det är fortfarande klassat som en sällsynt
sjukdom, men Alex trodde att det kommer
snart att ändras.
En gastroenterolog kan inte på egen hand
ställa diagnosen EoE. Den är komplex, och
inkluderar kliniska, endoskopiska och histologiska parametrar. Diagnosen kan heller
inte baseras på ett ensamt värde.

Björn Fischler.

Alex Straumann.

Tre pelare för ERN Rare Liver

Björn Fischler, Stockholm redogjorde för
europeiska nätverk för ovanliga leversjukdomar.
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– Gastroenterologen bör alltså som minimum ha en patolog till sin hjälp, fortsatte
Alex.
Aktiv EoE måste behandlas.
– Och att behandla EoE – det är något
en gastroenterolog kan göra. Orala lokalt
påverkande kortikosteroider (Jorveza),
protonpumpshämmare och s.k. eliminationsdieter, med bistånd av en dietist –
och i refraktära fall dilation, är evaluerade
behandlingsalternativ år 2018, konstaterade
han.
Däremot kan gastroenterologen inte bota
EoE.
– Det är en kronisk sjukdom som kräver
– precis som IBD – ett terapeutiskt och
diagnostiskt koncept över lång tid, avslutade Alex.
Manometri vanligaste sättet att mäta
tunntarmsmotorik

Den sista sessionen hade titeln Den rubbade
tarmen, och Hans Törnblom var först ut av
talarna med ett föredrag om vad vi kan mäta
i tunntarmen.
Innan tester av gastrointestinal funktion
genomförs, måste mukosal eller strukturell
sjukdom – t.ex. inflammation eller malignitet – uteslutas. Det är en grundläggande
förutsättning, slog Hans först fast.
– Patienten måste klara förberedelserna,
och sätt ut läkemedel som påverkar GImotorik! Kan man inte göra det, blir det
svårt att utvärdera patologin, underströk han.
Manometri är den metod för att mäta
tunntarmsmotorik som är vanligast förekommande idag. Manometri används
vid diagnostisk kartläggning av intestinal
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pseudo-obstruktion, dvs. ileusliknande
episoder med dilaterat tarmsegment utan
påvisbart hinder.
– Även vid svår refraktär funktionell
tarmsjukdom, och som led i utredning av
patienter med påvisad dysmotilitet i annan
del av GI-kanalen.
Tror på MR i framtiden

Manometri har ett diagnostiskt värde vid
dysmotilitetssymptom vid systemsjukdomar
med benägenhet till GI-engagemang (t.ex.
diabetes och reumatologisk systemsjukdom)
– samt vid misstanke om mekanisk obstruktion trots frånvaro av fynd vid radiologisk/
endoskopisk utredning.
– Börja med att mäta en fastemotorik,
och sedan med en födomotorik. Om utfallet blir normalt, är det hög sannolikhet att
GI-symtomen inte beror på dysmotorik, sa
Hans.
Ett alternativ för att mäta tunntarmsmotorik är WMC (Smart Pill) som patienten sväljer och som med en trycksignal
registrerar motorisk funktion.
För tunntarmstransit är scintigrafi guldstandard.
– Den kliniska användbarheten är dock
låg, så tekniken används väldigt lite för
tunntarmsdiagnostik, fortsatte Hans.
Han beskrev även laktulos utandningstest, och förklarade att det mäter egentligen
oro-cekal transit.
Hans avslutade med att säga att han tror
att WMC är den teknik som har den största
kliniska användbarheten.
– Och i framtiden tror jag att MR
kommer att komma väldigt starkt.

Hälften av alla med pseudo-obstruktion
drabbas av tarmsvikt

Greger Lindberg, Stockholm, talade om
pseudo-obstruktion.
– Det är ett samlingsbegrepp för tillstånd
där peristaltiken inte förmår åstadkomma
passage, förklarade han.
Diagnosen är kliniskt baserad – den ställs
inte med hjälp av histologi. Man ser till
symptom och kliniska fynd.
– Framför allt bygger diagnosen på bilddiagnostik, där man ser dilaterad tarm och
gas/vätskenivåer. Bilddiagnostik och endoskopi är också viktigt för uteslutande av
mekanisk obstruktion, fortsatte Greger.
De viktigaste differentialdiagnoserna är
mekanisk obstruktion och narkotiskt tarmsyndrom. Opioider kan leda till reversibel
pseudo-obstruktion.
Tillståndet är inte en sjukdom – det är
en etikett. Pseudo-obstruktion är ett samlingsnamn för en lång rad, mycket ovanliga, sjukdomar som leder till förlust av
peristaltisk förmåga. Incidensen för män är
0,21/100 000 år, prevalensen är 1.0/100 000
år. För kvinnor är prevalensen 0,24/100 000
år och incidensen 0,8/100000 år – allt enligt
data från Japan som Greger visade.
– Det skulle motsvara cirka 90 patienter
i Sverige, och det tror jag stämmer, kommenterade han.
Inget manometrifynd är specifikt för
pseudo-obstruktion.
– För biopsi, måste man ta full tjocklek
av tarmen.
Behandlingen består av avlastning, adekvat smärtlindring, motorikstimulerande
medel och antibiotika.
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” I onsdags, när jag stod här sa jag att vi skulle ha ett trevligt
och lärorikt möte. Det uppfyllde vi med råge.”
– Dietära åtgärder för oral nutrition är
dietråd om små måltider, fettfattiga och
fiberfattiga. Flytande kost och elementaldiet
rekommenderas, även kosttillägg i form av
näringsdrycker. Enteral nutrition är inte så
ofta framgångsrikt. Tarmvila är bra, tipsade
Greger.
Han avslutade med att påpeka att hälften
av patienterna med pseudo-obstruktion får
tarmsvikt.
De tre vanligaste orsakerna till tarmsvikt

Därmed hade Greger förberett för den
sista talaren – Per Hellström, Uppsala, från
Svensk nätverksgrupp för intestinal funktion (SNIF).
– I Sverige finns det cirka 300 patienter
med parenteral nutrition pga. tarmsvikt,
berättade han.
Tarmsvikt kan delas in i tre typer, baserat
på kliniken. 1: Akut/självläkande tarmsvikt
per/post-op eller gastroenterit. 2: Övergående tarmsvikt, t.ex. fistlar eller kirurgiska
komplikationer. 3: Kronisk tarmsvikt, från
t.ex. kort tarm, motorikstörningar eller
strålningsenterit.
– Patienter med pseudo-obstruktion
hamnar ofta i den tredje kategorin, sa Per.
De tre vanligaste orsakerna till tarmsvikt
på tarmsviktmottagningen vid Sahlgrenska
sjukhuset (30 män, 61 kvinnor) var IBD,
cancer och kärlkatastrof enligt data från
2016.
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I sin sammanfattning listade Per behovet
av intravenös behandling. Först och främst
är det beroende av kvarvarande tarmlängd.
– Om kolon är kvar, så räcker det som
regel med peroral behandling, det blir inga
flödesproblem.
Vid hög stomi ska man ge intravenös
vätska, elektrolyter och nutrition. Det
råder stor individuell variation i sekretion,
absorption och motilitet, underströk han.
Själva behandlingen består av energi
och protein, divalenta katjoner, vitaminer,
vätska och elektrolyter samt farmaka.
– Och det är av vikt att man försöker
försäkra sig om en minimering av komplikationer, avslutade Per.
Välkommen till Jönköping 2019

Därefter var det endast en programpunkt
kvar på gastrodagarna 2018 – ett Gastroquiz, med kluriga frågor. De som deltog
fick svara med hjälp av sina mobiltelefoner,
och det som mättes var inte bara antal rätt
– utan också hur lång tid det hade tagit att
leverera svaren. Med hjälp av detta utsågs
tre vinnare.
Sedan var det dags för Hans Strid att
avsluta Gastrodagarna.
– I onsdags, när jag stod här sa jag att vi
skulle ha ett trevligt och lärorikt möte. Det
uppfyllde vi med råge, konstaterade han.
Hans tackade alla som deltagit, kongressarrangören, alla talare och moderatorer,

Hans Strid.

huvudsponsorerna och alla övriga utställare.
– De lokala arrangörerna, som tagit fram
programmet i samverkan med SGF, har fått
många lovord. Tack! Tack även till FSGS
och SEGP – och jag hälsar välkommen till
Gastrodagarna i Jönköping 8 - 10 maj 2019,
avslutade Hans.
Och i och med det hade 2018 års Gastrodagar kommit till ända.
Per Lundblad
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Eosinofiler och mastceller
Vad gör eosinofiler i magtarm-kanalen? Och hur ser en hematolog på systemisk mastocytos?
På Gastrodagarna redogjorde professor Marie Carlson och docent Johanna
Ungerstedt för det aktuella kunskapsläget om eosinofiler och mastceller.

I

ntresset för eosinofiler, en typ av vita
blodkroppar, har ökat hos såväl grundforskare som kliniker. Celltypen är mest
känd för att delta i olika allergiska reaktioner, men är även inblandad i en rad andra
tillstånd som överkänslighet, olika inflammatoriska sjukdomar i mag-tarmkanalen,
vissa reumatiska och hematologiska sjukdomar. Den kan även ändra fenotyp och
delta i läkningsprocessen i slemhinnan efter
ett IBD-skov. Nyare forskningsrön visar att
eosinofiler verkar har viktiga funktioner som
immunreglerande celler och kunna dämpa
överaktiva T-lymfocyter och kanske till och
med bidra till toleransutveckling i thymus.
Marie Carlson, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala,
inledde seminariet med en föreläsning där
huvudfokus var: ”Eosinofil esofagit eller
allergisk matstrupe”.

– Som kliniker ska man tänka till om en
patient kommer med sväljsvårigheter och
har problem med att maten fastnar i strupen. Dysfagi är ett kardinalsymtom. Andra
luriga symtom är kräkningar i samband med
måltid. Patienter löser det genom att inte
äta så mycket, undvika kött och ris som ofta
fastnar, dricka för varje tugga. Det resulterar
ofta i att patienter undviker att äta ihop med
andra och det går så småningom ned i vikt.
Incidensen sannolikt högre

Vid sjukdomar i magtarmkanalen är eosinofiler främst inblandade i eosinofil esofagit, EoE, som främst drabbar män mellan
20 och 40. I takt med en ökad kunskap
och bättre diagnostik upptäcks alltfler och
incidensen beräknats vara 1 per 10 000
invånare, men det finns inga bra data från
Sverige. Siffror från Europa och USA är
väsentligen mycket högre.
– I den så kallade Kalixandstudien är
prevalensen 1 procent, säger Marie Carlson.
Hon redogjorde närmare för patogenesen
och patofysiologin och berättade även om
utredning av EoE.
– Det är en jättespännande cell, men är
som hel fabrik och gör en mängd olika saker.

EoE, illustration Maria Lampinen.

Ga s t r okurire n 3 • 2018

Professor Marie Carlson, lockade en stor publik
på gastrodagarna med sitt föredrag om eosinofiler och sjukdomar i mag-tarmkanalen.

Allergikomponent

Samtliga patienter som misstänks vara drabbade av sjukdomen behöver genomgå en
allergiutredning då det i regel finns en allergisk komponent.
Vid utredning av EoE finns vissa endoskopiska karakteristika att ta fasta på: ringbildning, längsgående fåror, ljusa fläckar och
en fragil mukosa.
– Men vid endoskopi kommer det i hälften av fallen att se ganska normalt ut, så det
är mycket viktigt att man tar biopsier om
symtomen talar för en EoE, därtill krävs
hjälp av en patolog för att ställa den korrekta diagnosen.
Det saknas fortfarande evidensbaserade
studier vad gäller behandling av EoE. Det
finns dock stöd för att en dietförändring
med eliminering av mjölkprotein, soja,
ägg, vete, nötter och skaldjur hjälper. Även
behandling med topikala steroider samt
protonpumpshämmare tycks på kort sikt
kunna lindra symtomen och dämpa inflammationen och minska infiltreringen av eosinofiler i slemhinnan.
– I dagsläget kan vi endast luta oss mot
klinisk erfarenhet och några mindre studier.
Då kan vi se att många patienter får stor
hjälp av en elimineringsdiet. Det råder dock
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Eosinofil. Foto Dr Malgorzata Karawajczyk.

Eva Nordin

merna åt eftersom de kriterier som finns är
inte tillräckliga.
Majoriteten, cirka 70 procent, har tydliga
symtom vid systemisk mastocytos i form
av hudutslag, Urticaria pigmentosa. Vissa
drabbas även av magsmärtor, diarré, refluxbesvär, klåda, viktnedgång och trötthet.
– Man kan få symtom från hela kroppen
och det är i regel svårt att hitta dessa patienter då de i regel träffar många olika specialister, och det inte finns någon ”typisk”
patient utan de flesta har symtom från flera
olika organ.
Klinisk studie i höst

en stor osäkerhet kring hur länge man ska
behandla och långtidsprognosen är osäker
då studier visat fibrosutveckling.
Forskning pågår för fullt och studier
prövar nu nya beredningsformer av steroider och biologiska läkemedel.
USA ligger långt framme med flera stora
centra med multidisciplinära team och
spetsforskning. I Europa bildades för fyra
år sedan ”Euro EOS”.
– I samband med Gastrodagarna 2015
hade vi den första sektionen kring EoE, där
såväl allergolog, ÖNH-läkare och gastroenterolog föreläste. Glädjande nog finns det
ett stort intresse bland kollegor. På akademiska sjukhuset har vi nu en EoE-grupp
under uppstart, säger Marie Carlson.
Mastocytos

Johanna Ungerstedt, docent och specialist i
hematologi vid Karolinska universitetssjukhuset, föreläste om systemisk mastocytos,
en sjukdom som främst drabbar mastceller,
men där eosinofiler också kan vara ökade
i antal och inblandade i symtomatologin.
Minst 90 procent av patienter med systemisk mastocytos har en punktmutation
(D816V) i KIT-genen som kodar för tyrosinkinaset cKIT (CD117). KIT-receptorn
finns bland annat på hematopoietiska stamceller samt på mastceller. Mastceller påverkas av den aktiverade mutationen, men det
finns en stor klinisk variation vad gäller
symtom, kliniskt förlopp samt prognos.
Sjukdomen kan vara snäll och då är överlevnaden densamma som för befolkningen
i övrigt. I en mer aggressiv form ligger
medianöverlevnaden på två till fyra år.
– Vid den mest aggressiva formen,
mastcellsleukemi, är överlevnaden endast
en månad. Det är inte enkelt att skilja for-
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Symtomatisk behandling är antihistaminer
med H1- och H2- blockad, vid behov leukotrienreceptorblockad och oralt kromolyn,
men det saknas fortfarande effektiv läkemedelsbehandling för många patienter som
upplever stora problem.
Sedan 2008 finns WHO:s diagnoskriterier för systemisk mastocytos och det krävs
ett benmärgsprov för att fastställa diagnosen.
Vid Karolinska Universitetssjukhuset
finns ett Center för Excellence där cirka
30 patienter per år får diagnosen systemisk
mastocytos och cirka 15 procent har den
svårare formen.
– Totalt har vi tillsammans med centret
i Uppsala, diagnosticerat ca 350 patienter.
Antalet drabbade borde dock vara högre och
ligga på runt 1 000 patienter totalt i Sverige,
menar Johanna Ungerstedt.

Docent Johanna Ungerstedt, Karolinska institutet
berättade om sin forskning om systemisk mastocytos.

Till hösten kommer en klinisk behandlingsstudie att starta vid Karolinska universitetet och några av de frågeställningar som
forskargruppen gärna vill besvara är bland
annat:
Vad driver sjukdomen, hur kan vi bättre
förstå bakomliggande sjukdomsmekanismer
vid sidan av KIT-mutationen, vilka faktorer
bestämmer fenotypen och hur kan sjukvården bli bättre på diagnostik och behandling?
– Den kliniska behandlingsstudien
kommer att testa histonavacetyleringshämmare vid systemisk mastocytos. Det finns
redan tidigare studier som visar att hämmare som SAHA stänger av signaleringen
och redan efter sex timmars behandling in
vitro ser man tydliga effekter. Nu vill vi testa
detta kliniskt, säger Johanna Ungerstedt.
Intestinal mastocytos

Marie Carlson rundade av seminariet med
att berätta om vad mastceller har för funktion i magtarm-kanalen och vilka symtom
de kan ge upphov till.
– Vi har bildat ett Center för Excellence i
Uppsala för systemisk mastocytos och syftet
är att ta reda på mer om vilken roll mastceller spelar när det gäller problem från magtarm-kanalen. Vi är i början av vår forskning
och vet inte så mycket än, vi gör gastro- och
koloskopier och samlar vävnadsprover i biobanker och vi tar även fecesprover.
Fram till maj 2018 har 120 patienter
utretts och 85 av dem har fått en mastcellssjukdomsdiagnos.
Vid röntgen kan man tydligt se en ospecifik förtjockning av tarmväggen, men det
krävs PAD med immunohistokemi för att
kunna se om inflammationen orsakad av
mastceller.
– Det luriga är att man inte kan se mastcellerna om man inte färgar dem för receptorn cKIT. Vi har idag samlingsnamnet IBD
för inflammatorisk tarmsjukdom där Mb
Crohn och ulcerös kolit är de klassiska kandidaterna. Men vi har också andra presumtiva kandidater som vi behöver kartlägga
närmare, exempelvis eosinofil kolit, tarmmastocytos, collagen kolit och lymfocytär
kolit. Vi behöver mer kunskap och är nu i
startgroparna för att starta forskning kring
tarmmastocytos och har även inlett ett nära
samarbete med Karolinska institutet och
Johanna Ungerstedts grupp, säger Marie
Carlson.
Eva Nordin
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Mikroorganismer och leversjukdom
En ny studie visar att fekal mikrobiota transplantation, skulle kunna bli
en lovande behandlingsstrategi hos
patienter med levercirros och hepatisk encefalopati, menar Antonio
Molinaro, specialist i gastroenterologi
och doktorand vid Wallenberglaboratoriet vid Sahlgrenska akademin.

D

et finns ett växande intresse för
mag-tarmkanalens mikrobiota
och dess betydelse för hälsan.
Mikrobiotan, som är en uppsättning av
alla bakterier i tarmen, är kroppens största
immunologiska organ och etableras tidigt
i livet.
– Vår kropp består av 100 biljoner mikroorganismer, varav 95 procent befolkar
mag-tarmkanalen. Jag brukar skämtsamt
säga att vi till 90 procent är bakterier och
till 10 procent människa, säger Antonio
Molinaro, specialist i gastroenterologi och
doktorand vid Wallenberglaboratoriet för
kardiovaskulär- och metabol forskning vid
Sahlgrenska akademin.
Vid ett seminarium på Gastrodagarna
höll han en kortare föreläsning om tarmbakterier och levern samt berättade om tekniker
som används för att studera tarmfloran.
– Mikrobiotan är involverad i hela spektrumet av leversjukdom, som exempelvis
NAFLD, icke alkoholorsakad fettleversjukdom.
Med 16s rDNA-sekvensering kan man
ta reda på vilka typer av mikroorganismer
som finns i mag-tarmkanalen. För att ta reda
på vad de faktiskt har för funktion krävs
andra metoder som exempelvis shotgunsekvensering.
Vid Wallenberglaboratoriet finns forskare
inom mikrobiologi, fysiologi samt molekylära och biokemiska tekniker. Här bedrivs
internationellt framstående forskning om
tarmflorans betydelse för hälsa och uppkomsten av ämnesomsättningsrelaterade
metaboliska sjukdomar.
– Forskning om tarmbakterier och leversjukdomar började på allvar igen 2004. I
en uppmärksammad studie som publicerades i PNAS av professor Fredrik Bäckhed
visade han att möss med tarmbakterier har
mer fettinlagring i levern än möss som är
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Antonio Molinaro, specialist i gastroenterologi och doktorand vid Wallenberglaboratoriet vid
Sahlgrenska akademin.

bakteriefria och inte utvecklar varken fetma
eller NAFLD. Sedan dess har flera artiklar
visat på sambandet med tarmbakterier och
olika leversjukdomar, men väldigt mycket är
fortfarande okänt säger Antonio Molinaro.
Det har också visats att antibiotikabehandling påverkar mikrobiotan; en
minskning av bakterier även kan minska
fettinlagringen i levern hos möss.
Antonio Molinaro refererade även till en
ny studie (Bajaj et al. Hepatology 2018)
som visar att påverkan på tarmbakterier
genom fekal mikrobiota transplantation,
skulle kunna bli en lovande behandlingsstrategi hos patienter med levercirros och
hepatisk encefalopati.
– Den studien visade en större förbättring
av hepatisk encefalopati hos de patienter
som genomgick transplantation, jämfört
med de som fick standardbehandling. I
framtiden är målet att identifiera vilka
bakterier vi ska påverka för att behandla
leversjukdomar, säger Antonio Molinaro.

Antibiotika och levern

Hanns-Ulrich Marschall, professor i klinisk
hepatologi vid Sahlgrenska akademin, höll
ett föredrag om antibiotikas roll vid leversjukdom. Patienter med levercirros löper
stor risk för infektioner som ofta leder till
organsvikt. Särskild förhöjd risk finns vid
portal hypertension där överföring av tarmpatogener kan vara en utlösande faktor.
– Det verkar alltså rimligt att förebygga
komplikationer med antibiotika. Denna
primärprofylax är väl etablerad vid övre
gastrointestinal blödning hos cirrospatienter där antibiotikabehandling, tillsammans
med terlipressin, bör påbörjas omedelbart
efter inskrivning.
Svensk Gastroenterologisk Förening har
ett utskott för lever-, gallvägs- och pankreassjukdomar, och arbetar med riktlinjer för
primär- och sekundärprofylax av infektioner
vid cirros.
Eva Nordin
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Nutrition vid leversjukdom
Vad händer med kroppen vid levercirros, hur mäts den leversjukes nutritionsstatus och vad ska man tänka på
vid nutritionsbehandling?
Klassiska komplikationer som malnutrition och sarkopeni är inget nytt,
men förbises ofta i vården, menar
Annika Bergquist, professor på Karolinska institutet.

V

id levercirros påverkas kroppens
möjligheter att ta upp näring och
bygga muskler, även funktioner
som metabolism och blodsockerreglering
påverkas. Det finns många olika bakomliggande faktorer som hög alkoholkonsumtion,
ascites, kostrestriktioner och encefalopati.
– Klassiska komplikationer är malnutrition och sarkopeni, det är egentligen inget
nytt, men förbises ofta och jag menar att vi
bör ta en mer aktiv ställning i vården, säger
Annika Bergquist, professor och överläkare
vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
På Gastrodagarna föreläste hon om
nutrition vid leversjukdom och effekter
vid cirros.
Vid malnutrition leder bristande intag
eller upptag av näring till en förändrad
kroppskonstitution, försämrad prognos vid
samtidig sjukdom och påverkan på mentala
och fysiska funktioner. Vid sarkopeni uppstår en progredierande förlust av muskler
och muskelmassa, påverkan på kapacitet
och prestanda och en försämrad prognos
vid samtidig sjukdom.
– Malnutrition och sarkopeni är vanligt,
farligt och underskattat och det gäller att
upptäcka, diagnostisera och behandla dessa
tillstånd. Det har en stor påverkan på prognosen och på överlevnaden. Malnutrition är
associerad med en ökad risk för infektioner
och innebär en åttafaldig ökad risk att dö
vid ventilatorvård, säger Annika Bergquist.
För patienter med levercirros är proteinintaget av stor betydelse. I olika studier har
man sett att ett lågt proteinintag medför en
förlust av muskelmassa och en ökad mortalitet. Därför, menar Annika Bergquist,
behöver vården fokusera mer på proteiner.
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Annika Bergquist, Carola Fagerström och Catarina Lindqvist.

För att bättre förstå varför patienter med
cirros har svårt att bygga muskler, behöver
man veta mer om regleringen av muskelmassan.
– Patienter med cirros har en dysreglering av muskelmassan. Många är inaktiva
och har lägre halter av testosteron, vilket
minskar förmågan till muskelproteinsyntes.
Oförmågan att bilda nya muskelceller, inaktivitet och det inflammatoriska tillståndet
kan förklara varför många patienter med
cirros är smala om armarna.
Det är också viktigt att ha i åtanke att
patienter med levercirros även har en förhöjd risk för osteoporos.
– Det är viktigt att göra bentäthetsmätningar med jämna mellanrum och även
behandla med D-vitamin och läkemedel.
Det är även viktigt att ha i åtanke att zinkbrist är vanligt förekommande vid levercirros.
– Det här har fallit lite i glömska, men är
ett hett ämne igen. Zinkbrist är även associerat med encefalopati, även om det inte
är helt klarlagt. Men, ett viktigt budskap
är att regelbundet mäta zinknivåerna, säger
Annika Bergquist.

Mäta nutritionsstatus

Carola Fagerström är specialistsjuksköterska
vid Universitetssjukhuset i Linköping. Hon
betonade teamets betydelse och vikten av
regelbunden datainsamling för att i tid hitta
patienter som riskerar malnutrition.
– Vi registrerar och följer upp vikt, längd,
BMI. Vi gör även bioimpedansmätning
för att bedöma en eventuell risk. Vi mäter
även handgreppsstyrka, ett utmärkt instrument för att bedöma muskelstyrka och om
det finns muskelmassa kvar i armarna. Vi
tittar också på patientens rörelsemönster,
hur reser de sig? Med armarna eller endast
benen? Använder de hjälpmedel? Den kliniska observationen kan vara till stor nytta.
Carola Fagerström betonade också betydelsen av en noggrann anamnes: viktförändring genom åren, kostföring, graden av
fysisk aktivitet och vätskeintag.
– Vi använder SKL:s metod för riskbedömning av undernäring. Det är ett formulär med enkla frågor som är integrerad med
patientjournalen. Utifrån antal poäng kan vi
göra en bedömning om patienten har eller
löper en hög risk för malnutrition.
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Catarina Lindqvist, dietist vid Karolinska

Universitetssjukhuset samt doktorand vid
Institutionen för Medicin på Karolinska
institutet, föreläste om nutritionsbehandling vid leversjukdom.
– Innan vi kan börja prata om kosten
och maten behöver vi se till att teamet är
med och att nutritionsbehandlingen är
strukturerad. Det räcker inte att säga till
en patient vad man kan äta, ingen gör i regel
det man säger, det är ett hårt arbete. Och
glöm inte att patienten är den viktigaste
parten i teamet.
Det gäller att tydliggöra målet innan behandling startas och att teamet tillsammans
med patienten har en gemensam bild av målet.

– Få patienter vet vilken funktion levern
har i metabolismen, så vi behöver utbilda
våra patienter hur kroppen fungerar.
En av de viktigaste nutritionsinterventionerna är att patienten äter regelbundet
var tredje-fjärde timme; det kan vara svårt
att äta tillräckligt stora portioner om man
har leversvikt, samtidigt behöver glykogendepåerna fyllas på.
– Intag av näringsdrycker bör göras på
natten eller strax innan man somnar. Vi vet
att intag på natten har en större effekt för
att öka muskelmassan jämfört med om man
dricker näringsdryck på dagen. Gemensamt
för alla är det ökade proteinbehovet och att
man bör räkna proteinintaget.

Catarina Lindqvist tog även upp utmaningen att beräkna energi- och proteinbehovet hos den enskilde patienten och
hänvisade till EASLs riktlinjer för 2018.
– För att kunna veta måste vi mäta. Nytt
i årets riktlinjer från ESPEN är att patienter med övervikt och obesitas och samtidig
leversvikt inte bör ha ett ökat energiintag.
Sammanfattningsvis, menade Catarina
Lindqvist bör man undvika onödiga restriktioner och argumentera för en varierad
kost med långsamma kolhydrater och ett
högt intag av proteiner. Vid ascites bör man
dock se upp med saltet och begränsa intaget.
Eva Nordin

Valuta för pengarna
inom IBD-vården
Hur stora är samhällets kostnader
för IBD-vården? Och går det bra att
avbryta anti-TNF-behandling om
patienten svarat väl och vill avsluta
läkemedelsbehandlingen?
Det var några av frågorna som diskuterades under ett välbesökt seminarium på Gastrodagarna.

A

nders Rönnblom, docent och överläkare, mag-tarmmottagningen på
Akademiska sjukhuset i Uppsala,
diskuterade samhällets kostnader för IBDvården med fokus på de direkta kostnaderna
(behandling, vård och läkemedel).
Flera olika studier har gjorts för att
beräkna de direkta kostnaderna, men sedan
2006 har ingen långsiktig studie presenterats. Bland aktuella studier nämns ofta
COIN-studien, ECCO-EpiCom-studien
och en australiensk studie, och resultaten
är skiftande.
– Studierna redovisar högst spretiga siffror
och om man tittar närmare på hur studierna
är gjorda så upptäcker man flera svagheter
och skillnader i upplägg och vilka patienter
som har inkluderats. ECCO till exempel
omfattar en oselekterad populationsbaserad
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studie som inkluderar patienter från både
väst och öst, medan COIN-studien inkluderar patienter från Nederländerna som varit
sjuka i 15 år, säger Anders Rönnblom.
Sedan biologiska läkemedel introducerats har bara kortsiktiga studier gjorts och
den obesvarade frågan är hur kostnaderna
utvecklas över tid. Den gamla uppfattningen är att det första året dominerar kostnadsmässigt, och sedan följer billiga år. Då
biologiska läkemedel är kostsamma finns
en oro för att detta mönster kan komma
att ändras.
Vid Gastrodagarna redovisades i posterform en studie från Uppsalaregionen
(ICURE) som visar att mönstret från 2006
kvarstår; det vill säga det första året dominerar stort och sedan sjunker den årliga kostnaden snabbt. Crohns kostar mer än ulcerös
kolit och det är slutenvård och kirurgi som
dominerar kostnadsbilden. Med tiden ökar
även kostnaden för den biologiska behandlingen av Crohns.
Med tanke på att fler och fler insjuknar i IBD-sjukdomar, samtidigt som nya
kostsamma läkemedel introduceras, är
det angeläget, menar Anders Rönnblom,
att kartlägga hur resurser används och om

det förekommer onödiga utredningar och
omotiverade behandlingar, och hur man i
så fall kan optimera omhändertagandet av
IBD-patienter.
Vem får välja?

Enligt patientlagen från 2104 ska patienter
få möjlighet att vara aktiv i val av behandling. Samtidigt finns det några brasklappar;
behandlingen måste vara medicinskt motiverad och hänsyn måste även tas till kostnaderna och att resurserna används effektivt.
De som arbetar i vården behöver ta
ställning till etiska principer; som människovärdesprincipen som säger att det är
oförenligt att prioritera på basis av social
status, ekonomisk ställning, kronologisk
ålder eller om behoven varit självförvållade
eller uppkommit genom en negativ livsstil.
Den andra principen, behovs- och solidaritetsprincipen säger att resurserna bör
fördelas till de som har de största behoven,
de svåraste sjukdomarna och den sämsta
livskvaliteten. Den tredje etiska principen
handlar om kostnadseffektivitet; kostnader
och nytta måste vägas samman i en strävan
att uppnå en förbättrad hälsa och höjd livskvalitet för patienten.
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– Det är svåra överväganden som vi ställs
inför och det är inte alltid möjligt att slaviskt
följa riktlinjer om vi ska kunna skräddarsy
behandlingar och gå patienter till mötes.
Det kan handla om att vi behöver välja en
dyrare behandling av olika skäl, exempelvis
på grund av att patienten är rädd för injektioner och sprutor eller inte vill resa alltför
långt för en viss behandling, säger Daniel
Sjöberg, gastroenterolog och sektionsansvarig överläkare vid medicinkliniken på Falu
lasarett.
Utgångspunkten måste ändå vara en strävan efter en effektiv resursanvändning och
optimal läkemedelsbehandling, menar han.
– Har vi likvärdiga läkemedel bör vi
använda det billigaste först. När det gäller
biosimilarer har vi studier som visat att det
inte är någon skillnad i remission mellan
biosimilarer och originalpreparaten, så det
är bra att byta. Vi vet också att ju tidigare
start av läkemedelsbehandling ju större
chans till remission, så använd läkemedel
effektivt.
Daniel Sjöberg lyfte även fram SONICstudien som visat att det går att vinna 12
procent i riskreduktion om man kombinerar läkemedelsbehandlingen (infliximab och
azatioprin).
– Vissa patienter ligger på för höga dosnivåer, vilket leder till oförsvarligt höga
kostnader. Dessa patienter skulle utan negativa konsekvenser mycket väl kunna gå ned
i dos och därmed skulle massor av resurser
kunna sparas.
Daniel Sjöberg lyfte även frågan om det
går bra att avbryta anti-TNF-behandling
om patienten svarat väl och vill avsluta läkemedelsbehandlingen.
I en studie som omfattar 27 metaanalyser och som publicerats i American Journal
of Gastroenterology 2016 (Gisbert et al.)
och som inkluderade 1150 patienter med
Crohns och ulcerös kolit, löpte 44 procent
av patienterna en ökad risk för recidiv och
80 procent svarade väl på återupptagen
behandling.
– Studien talar emot att sätta ut behandling och hoppas på det bästa.
Avslutningsvis betonade Daniel Sjöberg
vikten av att kombinera olika perspektiv där
patientens värderingar och förväntningar
balanseras mot klinisk erfarenhet och expertis samt evidensbaserad medicin.
– Vi vill gärna möta välinformerade och
kunniga patienter, men det är också viktigt
att de kan lyssna på professionen och att vi
kan argumentera utifrån evidens och bästa
kliniska praxis, säger Daniel Sjöberg.
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Anders Rönnblom, Mari Thörn och Daniel Sjöberg.

Trender inom IBD

Mari Thörn är specialist i gastroenterologi
och arbetar deltid på mag-tarmmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Huvuddelen av tiden arbetar hon som
klinisk utredare på Läkemedelsverket.
På IBD-seminariet på Gastrodagarna
resonerade hon kring hur vi ska möta och
hantera samhällskostnaderna vid IBD-vård.
Hon började med att definiera begreppen
biologiskt läkemedel och biosimilar, som
introducerades 2004.
– Biologiskt läkemedel består av en
aktiv substans som produceras eller renas
fram ur biologiskt material. De har i regel
en komplex struktur som gör dem svåra
att karakterisera. Biosimilar innehåller en
version av ett godkänt biologiskt läkemedel som är jämförbar med den godkända
referensprodukten. Biosimilar är likvärdig
med biologiskt läkemedel i molekylstruktur, biologisk aktivitet, effekt och säkerhet.
Gå gärna in på Läkemedelsverkets hemsida
där det finns länkar till producentoberoende
biosimilarinformation.
Biologiska läkemedel står för en fjärdedel
av de totala läkemedelskostnaderna (2015)
och uppgår till 10 miljarder.
I den regulatoriska bedömningen av biosimilarer får de samma indikationer som
referensprodukterna, trots att man inte har
resultat från kliniska studier i samtliga godkända indikationer.
Då biosimilarer vanligen är studerade i
reumatologiska indikationer var gastroenterologer initialt frågande till om effekten
var relevant även för IBD-patienter, menar
Mari Thörn.
– Många undrar hur det kommer sig
att man kan ge ett godkännande när det
saknas kliniska studier. Men man tittar på

den aktuella molekylen och om den är tillräckligt lika som referensprodukten görs en
mindre klinisk studie och sedan extrapolerar
man data från den till flera andra indikationer. Så man gör en bedömning av den totala
mängden data.
Mari Thörn refererade även till NORSwitch-studien som undersökt vad som
händer vad gäller effekt, säkerhet och
immunogenicitet om man byter från originalpreparat (infliximab) till biosimilar.
– Resultaten visade att biosimilar inte var
signifikant sämre än original. Vid nyinsättning av läkemedel är det okontroversiellt att
välja en biosimilar och det finns heller inga
regulatoriska hinder för att under pågående
behandling byta från referensläkemedel till
biosimilar på kliniken, eller för läkare att
byta vid förskrivning när sjukdomen är i
stabil fas och patienten är välinformerad.
Multipel swich avråds dock i nuläget.
Läkemedelsverket och SGFs riktlinjer
skiljer sig dock åt vad gäller switch. Mari
Thörn undrade om SGF har för avsikt att att
se över sina riktlinjer från 2015 som avråder
från ett byte från välfungerande infliximabbehandling till biosimilar, eller från välfungerande biosimilar till infliximab.
– Här skiljer SGF sig åt från Läkemedelsverkets riktlinjer vad gäller switch.
Flera biosimilarer är på väg att godkännas och introduceras på marknaden och nya
behandlingar är på gång.
– När det gäller nya behandlingar så finns
det publicerade fas III-studier vid ulcerös
kolit med en peroral jak-hämmare, tofacitinib som för närvarande utreds av EMA
och är godkänt för behandling av reumatoid
artrit, säger Mari Thörn.
Eva Nordin
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Bengt Ihres forskarskola
from bench to bedside
Prevention av gastrointestinal cancer,
läckande tarm som en förklaring till
IBS samt nyttan av TIPS. Det är tre av
många forskningsprojekt som bedrivs
av doktorander som deltar i Bengt
Ihres forskarskola och som presenterades under Gastrodagarna i Falun.

I

oktober 2016 startade omgång tre i
Bengt Ihres forskarskola. Syftet är att
stärka samverkan mellan basforskning
och klinisk forskning samt skapa fruktbara
nätverk mellan forskare inom akademin och
sjukvården, såväl nationellt som internationellt.
– Tanken är att ge unga forskare erfarenheter och förutsättningar att bedriva
gastrointestinal forskning på högsta internationella nivå. En annan förhoppning är att
också att kunna locka kliniskt verksamma
läkare till translationell forskning, säger
Marie Carlson, professor och överläkare vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Louise Emilsson, som gick kursomgång
ett, är ST-läkare på vårdcentralen Värmlands
Nysäter samt postdoc vid Oslo universitet
och Harvard School of Public Health. Hon
berättade om sina forskningsprojekt i ett
föredrag med titeln: ”Prevention av gastrointestinal cancer– from bench to bedside”.
Louise Emilsson var tidigare som doktorand knuten till Forum GIMIICum, en satsning som startades 2010 och finansierades
av Vetenskapsrådet och som 2016 kommit
att drivas vidare av Bengt Ihre-fonden,
under namnet Bengt Ihres forskarskola.
– Många bra idéer som kommer att förändra klinisk praxis ligger och väntar på att
bli upptäckta. Och det är välkommet, eftersom alltför lite av vår kliniska verksamhet
bygger på evidensbaserad medicin.
Förebygga kolorektal cancer

Louise Emilsson resonerade kring olika sätt
att förebygga gastrointestinal cancer som
drabbar cirka 3 till 4 procent av befolkningen: screening, livsstilsinterventioner
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samt intensifierad uppföljning av individer
med förhöjd risk.
– Det finns god evidens för screening,
men det erbjuds i dag endast i ett fåtal landsting i Sverige. Nackdelen med screening är
att det inte är lika effektivt för kvinnor som
för män och det är ett invasivt ingrepp som
är resurskrävande. Vår forskargrupp har funderat kring om det finns andra alternativ.
I en studie som publicerades förra året
i AP&T (Alimenatry Pharmacology and
Therapeutics) jämförde Louise Emilsson
med kollegor om aspirin skulle kunna vara
ett bättre alternativ än screening för kolorektal cancer.
– Resultaten pekar mot att aspirin skulle
kunna vara ett alternativ, men fler och större
studier behöver göras.
Det har även diskuterats om andra läkemedel, exempelvis statiner, skulle kunna
användas för att förebygga och behandla
kolorektal cancer. Många studier är gjorda,
men det finns metodologiska brister och än
så länge inga övertygande bevis för statiner.
Louise har tillsammans med kollegor
från Harvard i år även publicerat en artikel i JAMA Oncology som visar att det är
mycket osannolikt att statiner har någon
effekt på överlevnad vid ett antal vanliga
cancerformer (kolorektal-, bröst-, prostataoch blåscancer).
För att avgöra hur ofta individer med
förstadier till kolorektalcancer, så kallade
adenom och polyer, behöver följas upp med
ny koloskopi är Louise även inblandad i

den så kallade EPOS-studien. Det är en
randomiserad studie som pågår i ett flertal
länder i Europa som syftar till att randomisera 30 000 individer till olika uppföljningsintervall.
Sammanfattningsvis menade Louise
Emilsson att det krävs många olika infallsvinklar och olika typer av studier för att
bedöma vad som är relevant och kostnadseffektiv prevention av gastrointestinal cancer.
– Att arbeta med forskning kräver fantasi och kreativitet. Vi behöver fler systematiska översikter, randomiserade studier
och cohort-studier av vilka riskfaktorer
som finns och hur starka de är samt vilka
interventioner som har bäst effekt. Kanske
kan man till och med i framtiden tänka sig
utveckling av ett fekalt vaccin, vilket framtiden får utvisa.
Läckande tarm

Kan en läckande tarm hos patienter vara en
möjlig förklaring till utvecklingen av IBS?
Den frågan diskuterade John-Peter
Ganda Mall, som gick kursomgång nummer
två och som disputerar i juni.
Han är doktorand vid NGBI, NutritionGut-Brain Interactions Research Centre, ett
multidisciplinärt forsknings- och innovationscenter vid Örebro universitet.
Han har en bakgrund i biomedicin och
tog sin kandidat- och masterexamen vid
Örebro universitet; hans uppsatser har
handlat om tarmfloran och immunologin
vid inflammatorisk tarmsjukdom.

Fakta
Bengt Ihres forskarskola är en nationell forskarskola som riktar sig till
doktorander med basvetenskaplig grundutbildning samt klinisk bakgrund.
Kursprogrammet sträcker sig över två år med sju separata moduler som var
och en omfattar två till tre kursdagar.
Nästa ansökningsdag är den 4 juni, men det finns möjlighet till viss förlängning.
Är du intresserad, kontakta eva.m.danielsson@liu.se
För mer info, besök hemsidan Bengt Ihre forskarskola.
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Bengt Ihre forskarskola, Bench to bedside. John-Peter Ganda-Mall, professor Marie Carlson (moderator), Louise Emilsson,
docent Björn Lindkvist (moderator), Reza Sheiki.

Den globala prevalensen för IBS är högst
varierande, från 1 till 45 procent, beroende
på studie. I Sverige uppskattas prevalensen
till mellan 15 och 20 procent. Kvinnor tycks
ha en ökad risk för att insjukna i IBS, varför
det är så är inte klarlagt.
– Tarmen har ett dubbelt uppdrag. Den
ska ta upp näring ur maten vi äter. Samtidigt ska den vara en barriär och skydda
kroppen från skadliga ämnen. Om tarmbarriärfunktionen inte fungerar optimalt
skulle det kunna vara en möjlig förklaring
till IBS, säger John-Peter Ganda Mall.
Det finns många faktorer som kan
påverka barriären, som livsstilen, fysisk
aktivitet, läkemedel, kosten, inflammation. Även stress, ångest och depression kan
påverka tarmbarriären.
För att studera permeabiliteten används
olika metoder.
John-Peter Ganda Mall har varit med
och etablerat två metoder vid NGBI, den
så kallade Ussing-kammarmetoden som gör
det möjligt att mäta passagen över ett tarmepitel och samtidigt modulera vävnaden i
realtid med olika substanser. Den andra
metoden består av ett sockerlösningstest
med olika sockerarter som tas upp i olika
delar av tarmen.
– Vid analys ger de ett mått på tarmens
genomsläpplighet i olika områden.
En tredje metod är markörer i blod. Var
och en av metoderna har sina styrkor, men
också sina svagheter.

Ga s t r okurire n 3 • 2018

– Ussingsystemet ger mer kontroll och
man kan studera såväl paracellulära som
transcellulära processer. Men det är en komplicerad och resurskrävande metod. Multisockertestet är enklare att jobba med, särskilt
i större kohorter. Men begränsningen är att
du inte kan utföra flera interventioner som
du kan göra i Ussingsystemet. Metoden är
också svår att sätta upp. Markörer i blod
har sina fördelar, det är kostnadseffektivt,
är enkelt och går snabbt. Men de är fortfarande oprecisa och vi kan inte vara helt
säkra på att de speglar tarmpermeabiliteten
på ett säkert sätt.
Metoderna, menar John-Peter Ganda
Mall, är viktiga verktyg för att förhoppningsvis kunna hitta en prebiotika som kan
stärka immunförsvaret.
TIPS

Vem har nytta av TIPS? (Transjugulär intrahepatisk portosystemisk Shunt)
Reza Sheikhi, som går den nuvarande
kursomgången (III), är specialist i gastroenterologi och doktorand vid Uppsala universitet. Han höll en kort föreläsning om
etablerade och möjliga framtida indikationer för TIPS. Vid Akademiska sjukhuset i
Uppsala görs cirka hälften av landets TIPSbehandlingar, cirka 45–55 ingrepp om året.
Det nära samarbetet mellan gastroenterologer och interventionella radiologer samt
en dygnet-runt-service gör verksamheten
unik.

Reza Sheikhi berättade om TIPS som är
en avancerad endovaskulär och transhepatisk teknik där man lägger en förbindelse
(shunt) mellan en leverven och portådern
eller vena porta intrahepatiskt. Huvudsyftet med metoden är att sänka det portala
trycket till nivåer där komplikationer som
blödande varicier och refraktär ascites minimeras. Även andra svåra komplikationer till
levercirros, som hepatisk hydrothorax och
hepatorenalt syndrom, är i dag föremål för
intervention med tips.
– På Akademiska registrerar vi samtliga patienter som genomgår TIPS utifrån tydliga indikationer. De vanligaste
är esofagus- och fundusvaricierblödning
och refraktär ascites. Utifrån våra studier
och erfarenheter vid varicerblödningar och
ascites tror vi att en snabb TIPS, inom 72
timmar hos väl utvalda patienter kan förbättra livskvaliteten, minska kostnaderna
och eventuellt stabilisera leversjukdomen.
I Framtiden hoppas Reza Sheikhi att kvaliteten på TIPS kommer att höjas ytterligare
med hjälp av stentar som kan styra trycksänkningen bättre.
– Snabbhet och en bättre patientselektion kommer förhoppningsvis att påverka
resultaten ytterligare. I dag finns ingen indikation för primär profylax vid varicerblödningar, men det kan eventuellt bli aktuellt
i framtiden.
Eva Nordin
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Mag-tarmfondens stipendiater 2018
Traditionsenligt ägde Mag-tarmfondens årliga stipendieutdelning
rum under Gastrodagarna. MagTarmfonden är en ung forskningsfond
driven av SGF och MagTarmförbundet
med stöd från donationer från allmänheten och hälso- och sjukvårdsföretag. Dess syfte är att stödja svensk
forskning kring mag- och tarmsjukdomar.

S

GFs ordförande Hans Strid hälsade
välkommen, och introducerade Hans
Törnblom, fondens ordförande, och
Margareta Röstlund, Örebro, ordförande i
MagTarmförbundet.
Först presenterades dock en annan pristagare – årets stipendiat från Bengt Ihrefonden som är på 100 000 kr. Hans Strid
meddelade att det år 2018 hade tilldelats
Petter Malmberg.
Kostfibrers påverkan på mag-tarmbarriären samt konsekvenser av IBD i
barndomen

– Mag-tarmfonden blir allt stabilare och
växer – och kvaliteten på ansökningarna
ökar. I år är det sammanlagt 4 stipendiater
som har utsetts, inledde Hans Törnblom
med att konstatera och började sedan med
själva utdelningen.
John-Peter Ganda Mall belönades
med 50 000 kr för sin kliniska cross-over
studie Kan kostfibrer (prebiotika) stärka
mag-tarmbarriären och minska symptom på
mag-tarmbesvär hos äldre? Den 13 veckor
långa studien är genomförd, alla prover
har samlats in och dessa samt enkätsvar ska
analyseras.
Petter Malmberg kallades därpå upp på
scenen ytterligare en gång – nu som MagTarmfondens pristagare. Petter fick 100 000
kr för sin studie om Prognos vid inflammatorisk tarmsjukdom i barndomen – risker för
kroppslig och intellektuell utveckling. Det är
en populationsbaserad studie som undersöker kirurgi, den slutliga kroppslängden
samt begåvning hos mönstrande unga män
hos patienter som insjuknat i IBD under
barnaåren.
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Fr.v. Margareta Röstlund, John-Peter Ganda Mall, Petter Malmberg, Johan Granlund, Per Hedenström
och Hans Törnblom.

”Om 3 år kommer Per tillbaka för att redogöra för hur
arbetet har gått – det är tradition för dem som fått
den högsta prissumman.”
Divertikelsjukdom i kolon och EUS-FNBvävnads kliniska betydelse för GIST-tumör

Johan Granlund arbetar som distriktsläkare
på Skaftö, söder om Lysekil. Han är även
doktorand vid KI, och fick 150 000 kr från
fonden för sitt arbete med Epidemiologiska
studier av divertikelsjukdom i kolon. I sitt
arbete undersöker Johan hereditet, om
divertikulit ökar risk för koloncancer, incidens och livstidsrisk för divertikulit, samt
mortalitet.
Slutligen annonserades den som fått
"första pris" – den största summan på
300 000 kronor. Det gick till Per Hedenström och studien Pretreatment endosonography and gene sequencing for the
personalized management of gastrointestinal
stromal tumors and pancreatic neuroendocrine
tumors.
– Studien har två delmål: Det första
är att studera om sekvensering av EUSFNB-vävnad kan individualisera imatinibbehandling före kirurgi, och samtidigt kan
leda till ett bättre kliniskt utfall hos patienter drabbade av GIST-tumör. Preliminära

data talar för att det är så, men det är ett
pågående arbete, berättade Per.
Det andra delmålet är att studera om
Ki-67-indexering av EUS-FNB-vävnad
från PNET-tumörer är tillförlitlig för att
bestämma prognostisk risk och därmed
individualisera kirurgisk och onkologisk
behandling.
Om 3 år kommer Per tillbaka för att
redogöra för hur arbetet har gått – det är
tradition för dem som fått den högsta prissumman. Så därför avslutades sessionen
med att Johan Waern – som fick den för tre
år sedan – kom upp på scenen och berättade
om hur det gått för hans arbete om Lentiviral genterapi av alfa-1-antitrypsinbrist.
Allra sist tackade Hans Törnblom för
sig, hans 3-åriga förordnande som fondens
ordförande hade kommit till sitt slut. Hans
lämnar nu över uppgiften till Björn Lindkvist, som tidigare har varit vetenskaplig
sekreterare i SGF.
Per Lundblad
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Satellitsymposier under
Gastrodagarna
Under de tre dagar som mötet i Falun
varade, genomfördes utanför det
ordinarie programmet fyra satellitsymposium.
Refraktära patientfall med CD

Det första av dessa var sponsrat av Takeda,
och bestod av fallpresentationer med diskussion utifrån olika patientperspektiv. Titeln
var Tarmselektiv behandling vid IBD – när
och varför? Dr Daniel Sjöberg, Falun, och
Dr Lina Vigren, Trelleborg, presenterade
fallen.
Det första handlade om en 24-årig
kvinna med linjära ulcerationer i cekum
och terminal ileit. Infliximab hade initialt
en viss effekt, men aldrig helt bra. Efter sex
månader fick hon ett nytt skov. Frågan var
nu vad man ska göra? Doseskalera, eller byta
läkemedel – alternativt utföra en ileocekalresektion?
Detta fick åhörarna rösta om. En majoritet tyckte det var lämpligast att byta preparat.
– Alla alternativ var möjliga. Men i det
här fallet ville inte patienten genomgå
kirurgi, och ville inte ta sprutor själv.
Patient med tidigare cancer

Daniel fortsatte med ett nytt patientfall – en
48-årig kvinna som opererats och fått strålbehandling för bröstcancer fem år tidigare.
Sedan dess har hon inte haft något cancerrecidiv. Även hon visar linjära ulcerationer
i cekum samt terminal ileit.
– Prednisolon och azatioprin har gett
biverkningar med illamående och huvudvärk. Så vad gör vi nu, frågade han och det
blev omröstning igen.
Den här gången vann alternativet ileocekalresektion med stor marginal.
Daniel återvände till ECCO Guidelines,
och där säger de att man ska vänta minst två
år med immunosuppressiv terapi efter att
behandling för cancer är avslutad. Om det
är en cancer med intermediär risk, (vilket
bröstcancer är) ska man vänta i fem år.
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Diagnoskod för tarmsvikt saknas

ATLAS-programmet – att ge patienter med
kronisk tarmsvikt det omhändertagande de
behöver, var titeln på ett symposium sponsrat av Shire. Talare var Professor Greger
Lindberg.
Syftet med ATLAS-programmet är att
ge beslutsfattare och vårdgivare underlag
för optimal handläggning av patienter med
kronisk tarmsvikt, samt säkerställande av att
de får det omhändertagande och omsorg
de behöver.
– Det är professionen på olika nivåer,
patienter och politiker som ska söka förbättringar för denna patientgrupp, förklarade Greger.
I ett Policy Paper som ATLAS utfärdat,
pekar man på sex icke uppfyllda behov för
patientgruppen.
Kronisk tarmsvikt är behandlingsbar,
men det råder ojämlikhet när det gäller
tillgång till behandling mellan – och även
inom – länder. Därför finns det ett behov
av att sprida överenskommen epidemiologi
och kvalitetsstandard, beskrev Greger.
Han påpekade också att det inte finns
någon diagnoskod för tarmsvikt, och att
man vill ändra på det.
– Det finns för hjärtsvikt, njursvikt och
leversvikt. ATLAS verkar också för att diagnosen ska ingå i EU joint action for rare
diseases.
Patienter med parenteral nutrition (PN)
drabbas ofta av sepsis. Risken är högre om
de får PN på sjukhus, så det är bättre om
de får den hemma (HPN), fortsatte han.
– Det finns ett läkemedel mot tarmsvikt
– tedaglutide. Men det är ganska dyrt, så
man måste veta när och till vilka det ska ges.
Route Map för förändring

Kunskapen om tarmsvikt är generellt ganska
dålig, så det finns ett utbildningsbehov. Det
råder även en brist på ackrediterade referenscenter.
– Det finns dock i Storbritannien. Sverige
har ett för klinisk nutrition i Göteborg.

Greger Lindberg.

Greger presenterade de nationella riktlinjerna för tarmsvikt, utfärdade av SGF.
– Syftet med detta reviderade vårdprogram är att åstadkomma en samsyn kring
principerna för identifiering, behandling,
uppföljning samt utbildning av patienter
med tarmsvikt. De är värda att gå in och
titta på, sa han.
En Route Map för förändring har utvecklats för att stödja optimal vård och utfall
för individer med tarmsvikt. Den baseras
på data av hög kvalitet, och kommer att
innehålla nationella rekommendationer för
att uppnå visionen av den vård som beskrivs
i ATLAS Policy Paper.
– Följer man dessa rekommendationer,
kommer det att leda till mätbara förbättringar i de sex områden av icke uppfyllda
behov för patientgruppen.
EU kartlägger de olika medlemsländerna
hur vården för tarmsvikt ser ut, och det har
resulterat i dokumentet Atlas of variance.
– Atlas of variance utgör det andra steget
mot Route Map för förändring, och lanserades i EU-parlamentet den 28 mars i år,
avslutade Greger.
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Patienten måste vara delaktig

Motorn till förändring – vem är det? Så löd
titeln på ett symposium som sponsrades av
Abbvie.
– Är det politiker, Socialstyrelsen, vi i våra
specialistföreningar, den enskilde doktorn
eller sjuksköterskan – eller läkemedelsbolagen, frågade Pär Myrelid, Linköping, i sin
inledning.
Ett hjälpmedel till förändring är interaktionen mellan patient och vård, fortsatte
Pär.
– Vi är många som behöver samarbeta för
att få en motor som fungerar. Så hur kan vi
då göra det på ett bra sätt?
Martin Rejler, Eksjö, fortsatte med att
säga att han tror att det nationella kvalitetsregistret för IBD – SWIBREG – har stora
möjligheter att vara en motor i arbetet.
– Alla har hört talas om SWIBREG, och
matat in data – och det kan tyckas vara jobbigt. Men det som är spännande är vad man
kan få ut av registret, sa Martin.
Han förklarade att man kan ta ut data –
och lära sig av dessa. Detta åskådliggjorde
han med att ta fram uppgifter om antal
patienter i remission vid olika mag-tarmmottagningar i Sverige.
Marie Andersson, Borås, talade om teamvård.
– Det är den bästa möjliga vården för
patienten. Det är ett förhållningssätt, snarare än ett visst antal personer. Patienten
måste vara en aktiv medspelare, påpekade
Marie.
Målet är att skapa förutsättningar för
patienten att bli välbehandlad, känna trygghet, få kunskap och känna delaktighet. Hur
skapas då det?
– Det svåra är att vi måste lämna ifrån
oss ansvar, konstaterade hon.
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Pär Myrelid, Marie Andersson och Martin Rejler.

"Det går att göra redan nu"

IBD Home är en app kopplad till
SWIBREG. Med hjälp av den kan patienten mäta kalprotektin, och appen innehåller
också ett frågeformulär.
– SWIBREG är ett arbetsredskap, som
medger att man kan monitorera patienterna – även om de befinner sig utomlands
– utefter provsvar, och se till att symptom
värderas på samma sätt. Detta spar tid, slog
Marie fast.
Med IBD Home, förändras kontakten
med patienterna. De får en ökad kontroll
och ett ökat egenansvar – och kan på sikt
monitorera sin sjukdom mer själva.
– Så mitt svar på vem som är motorn
till förändring är: Den delaktiga patienten,
sa Marie.
– Jag tror det är viktigt att patienten,
forskaren och läkaren har tillgång till en

gemensam plattform. Och när man ger
plats åt patienten – så som du har visat – så
är det också många som tar den platsen,
påpekade Martin.
Pär konstaterade att vi inte längre
springer till banken före klockan tre.
– Det gör vi bara när vi verkligen behöver
det. Så ska det vara hos oss också, sa han.
– Det fantastiska är att det går att göra så
redan nu, avslutade Martin.
Många UC-patienter är inte nöjda med
sin behandling

Hur optimerar vi behandlingen vid ulcerös
kolit? Så löd rubriken för ett satellitsymposium sponsrat av MSD.
Sven Almer, Stockholm, konstaterade
inledningsvis att incidensen för UC är stadigt ökande.
– 2,5 % av de som får sjukdomen blir
kolektomerade första året efter diagnos – en
del vid sitt första skov. Det är en dramatisk
åtgärd, särskilt för en ung patient, sa Sven.
Fler än hälften får ett skov under det första
året. Oftast lugnar sjukdomen ner sig, den
tyngsta bördan är under de första två åren.
– En studie från elva länder visar att
många patienter inte är nöjda med sin
behandling, fortsatte Sven.
Han beskrev den medicinska utvecklingen vid UC, med start 1875 då Wilks
identifierade en sjukdom som fick namnet
ulcerös kolit. Mellan 1910 och 1930
utvecklades kirurgiska metoder, sedan på
1940-talet kom sulfasalazin och 5-ASA.
– Azatioprin togs i bruk på 1960-talet,
och anti-TNF började användas 2005. År
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2014 började man behandla med anti-integrin antikroppar.
Det är ett betydande antal nya läkemedel
med nya mekanismer (IL-inhibitorer, JAK
inhibitorer, PDE4-inhibitorer var några
av de han nämnde) som väntar i den nära
framtiden.
– Nya läkemedel mot specifika immunologiska mekanismer har eventuellt möjlighet att kontrollera sjukdomen över tid och
bevara tarmfunktionen vid UC, påpekade
Sven.
RA-patienter behöver inte längre ha
rullstol

När det gäller behandlingsmål har det skett
en progress mot histologisk remission. Men
många UC-patienter i klinisk remission har
fortfarande endoskopisk inflammation.
Sven påpekade även att data visar att läkare
och patient ibland har olika syn på både
sjukdomen som sådan, och på patientens
livskvalitet.
– Vi har många behandlingsalternativ,
och 5-ASA utgör en stabil behandlingsbas
som många UC-patienter svarar bra på.
Några kvarstående problem är steroidberoende och kolektomier, som drabbar 14 %.
Därför finns det följande krav på nya läkemedel: Ett snabbt behandlingssvar, bibehållet behandlingssvar och möjlighet att få bort
kortison – samt en fördelaktig säkerhetsprofil, sammanfattade Sven.
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Sven Almer och Thomas Husmark.

Thomas Husmark är reumatolog vid Falu
lasarett.
– Biologisk behandling har varit av stor
betydelse inom reumatologisk artrit (RA).
Våra patienter behöver inte längre sitta i
rullstol, sa Thomas.
Dock är det 30 % som inte svarar på antiTNF, tillade han.
– Men vi har fler mekanismer för behandling. Vi har i princip samma tänkande som
er – om vi inte ser effekt efter tre månader, funderar vi på vad vi ska skifta till. En

reumatolog har idag fem olika bio-logiska
behandlingar att välja på, som i princip är
lika bra när det gäller RA, berättade Thomas.
Han förklarade att en av dessa behandlingar består av JAK-hämmare.
– Idag är det inte så många som står på
det, men vi vet av erfarenhet att den siffran
kommer att öka, avslutade Thomas symposiet.
Per Lundblad
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Gastrodagarna 2018
– ett studentperspektiv

S

om del i den studentvalda kursen
"Akut och kronisk buksmärta och
gastrointestinal blödning" var vi elva
läkarstudenter från Karolinska Institutet
som tillsammans med kursansvarig AnnSofie Backman (Karolinska Universitetssjukhuset) och kursamanuens Alexander
Mårtenson (Capio S:t Görans Sjukhus)
gavs möjlighet att delta vid årets upplaga
av Svenska Gastrodagarna, 16-18 maj i
Falun. Vi reste med tåg från Stockholm
och checkade in på vandrarhemmet Falu
Fängelse, på en av vårens varmaste dagar.
Det var inspirerande att få ta del av Sveriges gastroenterologers och gastrokirurgers
kunskap, erfarenhet och stora passion för
sina patienter i deras naturliga miljö, det

vill säga någonstans mörkt, varmt och anaerobt. På idrotts- och konferensanläggningen Lugnet öppnades Svenska Gastrodagarna 2018 av Svensk Gastroenterologisk
förenings ordförande Hans Strid. Den
nederländske professorn Ulrich Beuers
inledde med en hedersföreläsning till minne
av Ulrika Broomé. Beuers gav en inspirerande inblick i IgG4-relaterad leversjukdom, bland annat genom ett patientfall som
illustrerade att industriarbete ("blue collar
work") med långtidsexponering för industriella lösningsmedel, lacker, oljor och gaser
kan vara en riskfaktor. Det var intressant att
lyssna till Beuers, då det under utbildningen
fokuseras på mer vanligt förekommande tillstånd som vi kommer att stöta på i våra

framtida yrkesliv som läkare. Hädanefter
kommer det första vi tänker på när vi träffar ”den gula patienten”, det vill säga den
ikteriska patienten, vara IgG4-relaterad
leversjukdom.
I programmet kunde vi skönja olika spår.

Ett stort fokus låg på inflammatorisk tarmsjukdom och kolorektal cancer, och hur
sjukvården arbetar för att bättre diagnostisera och behandla dessa sjukdomar. En
rad olika regionala projekt lyftes fram och
de belyste utmaningarna kring att utforma
nationella riktlinjer för god och jämlik vård
i hela landet. På konferensen samlas en del
av de som arbetar inom gastroenterologi
och även kirurgi från olika håll i Sverige och

Främre raden: Ann-Sofie Backman, Amanda Kaba Liljeberg, Anna-Maria Wintler, Amelie Sundin, Camilla Bergqvist, Niklas Göthberg, Julia Andersson,
Alexander Mårtenson.
Mellersta raden: Sofie Albåge Pettersson (skymd), Abraham Ibrahimson, Jingcheng Zhao.
Bakre raden: Alexander Kinnman, Niklas Kahlmann.
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Arrangör:
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i Göteborg
Du missar
väl inte att hålla
dig uppdaterad
om deAB
senaste nyheterna från de största internationella
kongresserna? Våra möten arrangeras regionalt i bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö
Alla våra möten arrangeras i enlighet med LER avseende:
och är alltid helt kostnadsfria.
Programinnehåll, Inga sociala aktiviteter, Kostnad för måltider, Föreläsararvoden,
- Malmö
- Göteborg
- Stockholm

Utställare kan ej påverka det vetenskapliga programmet.
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.

Arrangör:
i Göteborg AB för din anmälan eller för att vi skall påminna
Eller skicka ett Mediahuset
mail till: event@mediahuset.se

dig när ditt möte närmar sig! (Ange namn, yrke, arbetsplats och eventuella matpreferenser)
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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Nordens största endoskopimöte
– Karolinska live
Över 240 deltagare från ett 20-tal
länder samlades i Stockholm i mars för
att ta del av Europas främsta experter
inom nedre endoskopi.
”Karolinska Lower Gastrointestinal
Endoscopy Course hölls för tredje året
och varvade live-endoskopier med
videoseminarier och traditionella
föreläsningar.

F

rancisco Baldaque Silva, gastroenterolog vid Karolinska Universitetssjukhuset, är en av initiativtagarna till
Karolinska Live.
– När jag flyttade från Portugal till
Sverige och började arbeta på Karolinska
universitetssjukhuset såg jag behovet av ett
forum som fokuserar på endoskopi och särskilt på nedre endoskopi. Det är tredje året
vi arrangerar konferensen och vi har fått
mycket bra feedback från tidigare år.
Genom att varva livesessioner med traditionella föreläsningar och videopresentationer samt interaktiva aktiviteter, vill
arrangörerna ge möjligheter till fortbildning, men också en chans att nätverka
med kollegor och träffa ansedda europeiska
experter inom sina respektive fält.
– I år hade vi nästa dubbelt så många
deltagare som tidigare år och även om majoriteten kommer från de nordiska länderna,
har vi även deltagare från exempelvis Bosnien, Tanzania, Portugal, USA och Holland.
Vad skulle du önska att deltagarna tar med
sig tillbaka?
– Först hoppas jag att konferensen ska vara
en inspiration och väcka deltagarnas nyfikenhet att vilja utvecklas professionellt. Jag
hoppas att man efter mötet har en bredare
kunskapssyn och att man är villig att til�lämpa nya tankesätt och metoder som
förbättrar arbetssätten på kliniken och
resultaten för patienterna.
Peter Thelin Schmidt, gastroenterolog och

överläkare på Endoskopienheten vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, är
representant i programkommittén och en av
drivkrafterna till Karolinska live.
Ga s t r okurire n 3 • 2018
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– Vi har fått mycket uppskattning och jag
tror att många värdesätter att programmet
har en stark klinisk relevans.
Konferensen startade med att deltagarna
fick ta del av live-endoskopi via länk från
Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Experter inom sina respektive fält
visade olika undersökningstekniker, exempelvis hur man med olika metoder går till
väga för att undersöka slemhinnan och hur
man behandlar olika tillstånd i tarmen.
– Vi hade cirka tio patienter som medverkade vid live-sessionerna och demonstrationerna blev en bra blandning mellan
både enkla och avancerade saker som görs
kliniskt. Jag hoppas och tror att deltagarna
fick med sig många matnyttiga tips genom
att ta del av hur framstående experter går till
väga, säger Peter Thelin Schmidt.
En förhoppning till nästa års konferens är
dock att tekniken ska fungera mer optimalt.
– Vi hade ibland en del fördröjningar och
bilder som laggade. Vi hoppas att de problem vi hade i år ska kunna lösas till nästa år.
Mikroskopisk kolit

Marie-Rose Mellander, gastroenterolog och
överläkare vid Karolinska universitet startade

tisdagen med en föreläsning om epidemiologi, symtom och riskfaktorer vid mikroskopisk kolit, ett samlingsnamn för en grupp
kroniska diarrésjukdomar, där de två vanligaste är kollagen kolit och lymfocytär kolit.
Incidensen i Sverige beräknas vara 10–12
personer per 100 000 invånare och år. Prevalensen ligger högre, på cirka 123 per
100 000 invånare. Fler och fler drabbas.
Men, menar Marie-Rose Mellander, det
skulle kunna bero på en ökad medvetenhet
om sjukdomen.
Hon redogjorde även för en studie om
mikroskopisk kolit (Mellander et al, SJG
2016) som inkluderade 795 patienter från
två sjukhus i Stockholm. Medicinska journaler granskades och kliniska data, inklusive endoskopiska och histologiska fynd,
sammanställdes. Resultaten visade att 43
procent hade kollagen kolit och 57 procent
lymfocytisk kolit.
– Etiologin är okänd, men det finns sannolikt flera samverkande bakgrundsorsaker
där vissa läkemedelsgrupper som NSAID
och SSRI, är två stora riskfaktorer. Vi vet
även att rökning är en viktig riskfaktor och
att rökare utvecklar sjukdomen tio år tidigare än andra.
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Peter Thelin Schmidt, Søren Meisner och Francisco Baldaque Silva.

Marie-Rose Mellander lyfte även fram
genetiska aspekter; cirka 40 procent av dem
med mikroskopisk kolit har åtminstone en
autoimmun sjukdom.
– Så det finns ett inslag av autoimmunitet
vid mikroskopisk kolit.
Biopsier från kolon

Andreas Münch, gastroenterolog och överläkare vid Magtarmkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, samt ordförande för
The European Microscopic Colitis Group,
höll en kort föreläsning om histologi och
endoskopiska fynd samt hur och var biopsier bör tas vid mikroskopisk kolit.
Samtliga patienter med kronisk diarré
bör genomgå en koloskopi och det är viktigt, menar Andreas Münch, att inte endast
ta biopsi från rektum, utan att ta två biopsier från såväl höger som vänster kolon.
– Om du har en patient med buksmärtor och vattnig diarré, ta biopsier. Var noga

Marie-Rose Mellander och Andreas Münch.

med att skilja dem åt i två olika provrör
och sedan märka dem tydligt att det finns
en misstanke om mikroskopisk kolit. Då
kommer patologen att var extra uppmärksam.
Många av dessa patienter har en kraftigt
försämrad hälsorelaterad livskvalitet. Därför
är det särskilt viktigt att de får korrekt diagnos och effektiv biologisk behandling.
– Det finns ett flertal studier som visar
att behandling med Budesonide är effektivt
och att patienter kan uppnå och bibehålla
en god livskvalitet. Det är dock viktigt med
uppföljning och att ha en nära kontakt med
patienterna, säger Andreas Münch.
What´s new from 2017?

Oliver Pech, professor vid Saint John of
God Hospital i Regensburg, Tyskland,
lyfte ett flertal vetenskapliga studier som
visade på nyttan av screeningprogram vid
kolorektal cancer.

En av studierna som publicerats i Gastroenterology (2017; 153:98–105) inkluderade nära 150 000 koloskopier genomförda
av 294 endoskopister.
– Strukturerade screeningprogram ökar
signifikant möjligheterna att upptäcka
adenom. Tidig upptäckt och övervakning
av adenom kan signifikant minska risken
för kolorektal cancer och död.
Oliver Pech diskuterade även hur man på
ett tidigt stadium kan identifiera adenom
genom så kallade ”valley signs” som kan
hittas i små polyper.
– De är starkt förknippade med adenom.
Han lyfte även fram en screeningstudie i
Gut (Radaeli et al. 2017; 66:270–277) som
visar att en noggrann rengöring av tarmen
samt ”split-dose” före koloskopi kraftigt
ökar möjligheterna att upptäcka adenom.
Snaror–tekniker

Jürgen Pohl, professor och gastroenterolog
vid Asklepioskliniken i Hamburg, diskuterade snaror – möjligheter och tekniker.
– Vi har mängder med olika snaror med
olika utseenden, men det är inte visat att
den ena är bättre än den andra. Snarorna är
också olika i strukturen med olika tjocklek.
Gör det enkelt, menar han, det behövs
inte så många olika varianter. Och använd
snaror som du är förtrogen med och vars
prestanda du är bekant med.
– Välj snara utifrån polypens storlek och
morfologi.
Jürgen Pohl hänvisade även till ESGE
och organisationens riktlinjer för kolorektal polypektomi och endoskopisk mukosal
resektion och diskuterade också blödningsrisker vid endoskopisk resektion utifrån tre
frågor: clips, puder eller koagulation?

Oliver Pech och Jürgen Pohl.
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Det finns verktyg, betonade han, för
att kunna beräkna blödningsrisken. I en
artikel publicerad i American Journal of
Gastroenterology (2016. 235) ”Prediction
of clinically significant bleedning following
wide-field endoscopic resection of large
sessile and laterally spreading colorectal
lesions” redogörs för ett kliniskt skattningsinstrument med riskpoäng.
– En av de viktigaste riskfaktorerna är
lesionernas storlek. Har du lesioner som är
större än 30 millimeter bör du ha en beredskap och strategi inför resektionen. Det är
inte bra om assisterande endoskopisjuksköterska tvingas springa iväg och leta instrument. Tänk också på att patientens position
är viktig för att minska blödningsrisken.
Patologens perspektiv

Fátima Carneiro är patolog vid Universitetssjukhuset São Jodo i Porto, Portugal. Hon
gjorde en gedigen genomgång av ESGEs
rekommendationer för bedömning och
hantering av kolorektala polyper. Fátima
Carneiro redogjorde även för olika tekniker
och hur man utifrån patologens perspektiv bedömer svårare former av kolorektala
polyper och hur handläggningen går till.
Hon lyfte även fram behovet av bättre histopatologiska metoder och betydelsen av
ett nära samarbete mellan patologer och
gastroenterologer.
– Vi behöver verkligen ett nära samarbete
och vi tjänar alla på att skapa broar mellan
våra specialiteter.

Eva Nordin

IBD-övervakning

Maria Pellisé, professor i gastroenterologi
vid Universitetssjukhuset i Barcelona, höll
en översiktlig föreläsning om IBD-övervakning – hur gör jag?
Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom har en ökad risk för att utveckla kolorektal cancer. Under senare år har det dock
skett en minskning av incidensen från 4.29
till 1.21.
De viktigaste förklaringarna är bland
annat bättre underhållsbehandling med
5-ASA och utvecklingen av bättre terapier
för att dämpa inflammation.
– En viktig förklaring är också de övervakningsprogram som effektivt hjälpt till att
få ned incidensen.
Maria Pellisé underströk betydelsen av
riskbedömning; efter 6 -10 år efter symtomdebut, bör samtliga patienter med ulcerös
kolit och Crohns sjukdom genomgå en
noggrann uppföljning med bland annat
biopsiprovtagning, eftersom det finns en
betydande risk för att patienterna med tiden
utvecklar kolorektalcancer.
Det finns en överhängande risk vid endoskopiska undersökningar att missa dysplasi,
en patofysiologisk förändring i vävnader och
som ofta är ett förstadium till cancer, menar
Maria Pellisé.
– Vi har studier som visar att cirka hälften
av dysplasierna missas och en viktig orsak
är en dålig följsamhet till gällande riktlinjer.
I riktlinjerna finns starkt stöd för att
använda kromoendoskopi tillsammans med
högupplösande (HD) endoskopi och med
riktad biopsitagning.
Vid en fråga om hur många av deltagarna
som använder kromoendoskopi var det förvånansvärt få som räckte upp handen.
Varför? undrade Maria Pellisé.
– Det är en förhållandevis enkel teknik
och det finns ingen anledning att inte börja
använda den. Det är bara att följa riktlinjerna.
Kapselendoskopi

Fátima Carneiro.
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Miroslav Vujasinovic, överläkare och forskare vid Enheten för gastroenterologi och
reumatologi vid Karolinska institutet, höll
en kort introduktion om den historiska
bakgrunden och senaste utvecklingen inom
kapselendoskopi.
Han gjorde även en översiktlig genomgång av nuvarande europeiska riktlinjer för
endoskopi i tunn- och tjocktarmen och
underströk betydelsen av kapselendoskopi
för patienter med oklara gastrointestinala

Maria Pellisé, Marianna Arvanitakis och Miroslav
Vujasinovic..

blödningar, anemi och Crohns sjukdom.
Syftet med kapselendoskopi är att kartlägga och exempelvis leta efter en eventuell
blödningskälla. Patienten sväljer en kapsel,
stor som en större medicintablett, som på
naturlig väg passerar genom tarmen och
samtidigt tar bilder.
– Kapselendoskopi av kolon lämpar sig
särskilt för patienter som inte vill eller inte
har genomgått en fullständig koloskopi,
patienter med hög blödningsrisk, är svåra
att söva samt de med allvarlig samsjuklighet.
Miroslav Vujasinovic presenterade även
de framsteg som gjorts inom kapselendoskopin de senaste åren.
– För 20 år sedan var tekniken rena rama
science fiction, men idag använder vi den.
Några av de förbättringar som gjorts på
senare år är att storleken på kapslarna har
minskat, vi har fått en mycket bättre upplösning och större möjligheter att ta biopsier.
Vi har också fått möjligheter till laboratorieanalysfunktioner inom kapseln.

”I never think about the future,
it comes soon enough”

Albert Einstein, 1929

Spiral-enteroskopi

Professor Marianna Arvanitakis vid Universitetssjukhuset i Bryssel, Belgien, beskrev
hur spiral-enteroskopi fungerar, en teknik
som möjliggör både diagnostik och terapi i
hela tunntarmen.
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– Tekniken gör det möjligt att utforska
tunntarmen när konventionella endoskopiska metoder som gastroskopi och koloskopi inte räcker till. För att uppnå en
tillfredsställande undersökning i en struktur
som kan vara mer än fyra meter lång, krävs
särskild teknik. Motoriserad spiral enteroskopi är den motoriserade versionen av
spiral overtube som tidigare använts. Detta
system kan hjälpa oss att få tillfredsställande
djup av införandet och även utforska hela
lilla tarmen. Indikationer för motorisk spiral
enteroskopi inkluderar oklar gastrointestinal blödning.
Eva Nordin

Foto: Teodor Axlund.

Några röster från deltagare:

Endoskoperande sjuksköterskor: Catharina Wallenkampf och Veronica Palmér från Höglandssjukhuset
i Eksjö samt Pia Gallardo, Stockholm Gastro Center,
Sophiahemmet.
– Det är spännande att ta del av olika tekniker för hur
man exempelvis behandlar och tar bort polyper. För oss
handlar Karolinska live om fortbildning, men vi får också
en bekräftelse på att det vi gör i den kliniska vardagen
följer kunskapsläget, säger Catharina Wallenkampf.

Bart Verwer och Willhem Marsman, gastroenterologer

vid Universitetssjukhuset Spaarne Gasthuis, Haarlem,
Amsterdam.
– Vi tycker det är spännande att endoskopikonferensen
endast koncentrerar sig på nedre gastroenterologi. Det är
också spännande att ta del av vattenteknik, vi har tidigare
endast tagit del av vetenskapliga artiklar, nu fick vi se hur
man praktiskt går till väga och hur tekniken fungerar.
Förutom att delta på kursen planerar de även ett besök
i Sandhamn.
– Jag har varit i Sverige och seglat en sommar. Nu
vill jag gärna göra en utflykt i havsbandet och besöka
Sandhamns segelklubb.

Ann-Helen Stensröd, specialistsjuksköterska vid Aleris

endoskopimottagning i Handen.
– Det var väldigt spännande att ta del av livesessionen
och ta del av olika endoskopiska tekniker och frågeställningar. Det var också flera matnyttiga föreläsningar som
jag tar med mig tillbaka till kliniken. För mig är Karolinska Live en utmärkt möjlighet till fortbildning och att
nätverka med kollegor.
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Styrelsen SYG 2018

Bästa SYG-medlem

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

”Vi ST-gastroläkare är i stort behov av kontinuerlig skopiutbildning av hög kvalitet – och framför allt att få till stånd
större skopivolymer.”

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

J

ag vill tacka för ert förtroende att få
överta ordförandeposten i SYG! Det
känns spännande och roligt att få möjligheten att leda det fortsatta arbetet i SYG.
Att högröstat föra våra medlemmars talan,
aktivt bidra till att höja kvaliteten på vår STutbildning – och att ytterligare synliggöra
SYG:s aktiviteter. I samband med årsmötet
på Gastrodagarna i Falun avtackades vår
tidigare SYG-ordförande Ghazaleh Mohammadian Kermani – som mycket engagerat
gjort ett enastående arbete. Ghazaleh, vi
kommer att sakna dig i styrelsen!
Varmt välkommen vill jag säga till vår nya

styrelse, som valdes under årsmötet:
• vice ordförande: Rofida Ghazvinian,
Skånes universitetssjukhus
• sekreterare: Sara Lingärde, Avesta lasarett
• kassör: Axel Josefsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset
• ledamot: Arvin Lashgarara, Hallands
sjukhus
• ledamot: Jessica Stjärngrim, Ersta sjukhus
• ledamot: Sebastian Havervall, Danderyds
sjukhus
• suppleant: Lisa Fornwall, Falu lasarett
• suppleant: Emma Berg, Skånes universitetssjukhus
En av programpunkterna på årsmötets

agenda var presentation av styrelsens översyn
av stadgarna och att fatta beslut om stadgeändringar. Att förtydliga stadgarna kan ses
som ett led i att SYG nu allt mer aktivt
kommer att arbeta för en ökad transparens
inom både SYG och SGF. Transparens är
en grundbult i en välfungerande förening
– t.ex. är ett öppet nomineringsförfarande,
med möjlighet att välja mellan flera intresserade kandidater vid tillsättningen av ledamotsposter i SGF:s styrelse, en förutsättning
för ett demokratiskt val.
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Jag vill passa på att uppmana dig som
SYG-medlem att höra av dig till oss i styrelsen med dina tankar om möjliga förbättringar, idéer om nya kurser eller bara
för att dela med dig om vad som fungerar
bra eller dåligt i din ST-utbildning. Som
SYG-representant i Endoskopiutskottet
har jag t.ex. flera gånger fått ta del av SYGmedlemmars frustration och oro över kvaliteten i endoskopiutbildningen. Och jag
har full förståelse för den oron: Det finns
skoperande ST-gastroläkare, som enligt klinikansvariga anses "färdigutbildade" inom
endoskopi (dock oklart hur man bedömt
denna färdighet…), och därmed skoperar
helt självständigt. Men man har inte sällan
möjlighet att endast utföra max 50-75 koloskopier per år. Vilken kvalitet håller dessa
ynka utspridda undersökningar? Kan det
verkligen anses vara patientsäkert? Det här
är en uttalad kvalitetsbrist – och som givetvis inte bara begränsas till ST-gastroläkare,
utan även gäller färdiga specialister – som
föreligger på såväl mindre sjukhus som på
universitetssjukhusen.
Vi ST-gastroläkare är i stort behov av
kontinuerlig skopiutbildning av hög kvalitet – och framför allt att få till stånd större
skopivolymer. Inom SYG arbetar vi därför
mycket aktivt för en standardiserad endoskopiutbildning med kvalitetssäkrande
skopiexamen (s.k. ”skopi-körkort”), och vi
tycker det är viktigt att SGF tydligt ställer sig
bakom en sådan nationell utbildningssatsning. Arbetet med införandet av en standardiserad endoskopiutbildning har påbörjats
under avgående Endoskopiutskotts-ordförande Gabriele Wurm Johanssons kunniga
ledning, men det finns mycket arbete kvar
att göra. Och det brådskar nu! Inför en snar
sjösättning av kolorektalcancer-screening
i Sverige behövs givetvis välutbildade och
kunniga kolskopister. Vilka har man tänkt

Sara Lingärde
(sekreterare)
ST-läkare
Medicinkliniken
Avesta lasarett,
Lindnäsvägen
774 41 Avesta

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

Arvin Lashgarara
(ledamot)
ST-Läkare
Sektionen för gastroenterologi
Medicinkliniken
Hallands Sjukhus
Halmstad
Jessica Stjärngrim
(ledamot)
ST-läkare
Södertälje sjukhus

Sebastian Havervall
(ledamot)
Gastromottagningen
Danderyds sjukhus
182 88 Stockholm

Lisa Fornwall
(suppleant)
ST-läkare
Medicinkliniken
Falu Lasarett
791 82 Falun

Emma Berg
(suppleant)
ST-läkare
Gastrokliniken
Skånes Universitetssjukhus,
Getingevägen 4
221 85 Lund
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ska bedriva screeningverksamheten för kolorektalcancer – om det saknas kvalificerade
skopister? Och vem kontrollerar kvalitetsnivån på de skopister som är verksamma i
Sverige idag?
På de flesta håll i Europa finns betydligt
högre kvalitetskrav vad gäller t.exårlig koloskopivolym för en skopist. Och det är ditåt
vi i SYG strävar – med en kvalitetssäkrad
endoskopiutbildning för att kunna erbjuda
högkvalitativa undersökningar – och en STutbildning i världsklass!

Vad tycker du? Hör av dig direkt till
oss eller gå in på SYG:s Facebooksida och
berätta!
Avslutningsvis – i denna försommarvärme
– vill jag önska er alla en riktigt härlig och
skön sommar!
Bästa hälsningar,
Iréne Stenfors
Ordförande i SYG
ST-läkare i gastroenterologi,
Skånes universitetssjukhus

Rapport från Gastrodagarna i Falun

J

ag sitter nu på tåget hem efter några
händelserika dagar i Falun, och jag
känner inte bara stolthet utan också
glädje efter årets Gastrodagar! Mitt namn
är Rofida Ghazvinian och jag är ST-läkare i
gastroenterologi på Skånes universitetssjukhus och nybliven vice ordförande i SYG. Jag
åkte upp en dag tidigare till Gastrodagana
för att delta som doktorand i Bengt Ihres
forskarskola, som är en väl utbildande forskarskola för oss gastroenterologiskt intresserade och vi brukar ha vårt eget seminarium
i samband med Gastrodagarna. Några av
doktoranderna höll i år på kongressen föreläsningar om sina forskningsprojekt och
många bidrog till posterutställningen.
Så vad gjorde mig stolt och glad av att
ha deltagit i kongressen i år? SYG fick ett
bord i kongresshallen, mitt emot de mindre
salarna, där vi kunde fånga upp våra STläkare, som antingen redan var medlemmar
i SYG eller hade ett fint tillfälle att bli det!
(Och chans att få en påse Lindtor-choklad
om man sökte medlemskap på plats!) Vi
hade även en rolig tävling med ett generöst
pris – en omfattande endoskopiatlas – om
man kunde gissa rätt volym på en okänd
mängd brunfärgad vätska i en transparent
glasburk. Vinnaren av tävlingen blev Ola
Jörneus – grattis! En stor del av ST-läkarna
på plats blev intresserade av SYG och det
märktes även väl under SYG:s årsmöte.
Under årets årsmöte och SYG-lunch fick
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vi lyssna på Jan Lillienau, sektionschef på
Gastrosektionen vid Skånes universitetssjukhus tillika president i UEMS, som
informerade om den europeiska examinationen i gastroenterologi. Därefter gick vi
direkt över till att hålla årsmötet. På dagordningen stod bland annat att fatta beslut om
de nya stadgarna och val av ny styrelse. Vi
avtackade även ledamot Daniel Bergemalm,
suppleant Dimitrios Oikonomous och ordförande Ghazaleh Mohammadian Kermani,
för deras förtjänstfulla insatser i styrelsen. Vi
hade ett väldigt tidseffektivt årsmöte, som
vi kände oss nöjda med!

gå på valberedningens förslag. Tiden blev
knapp och SGF:s årsmöte kom till sitt slut.
Som kvällsunderhållning hölls det ett
trevligt mingel den första kvällen och en välsmakande kongressmiddag den andra kvällen. Efter minglet passade vi i SYG på att
samla ihop våra nya och gamla medlemmar
för att njuta av Falun. I år har Falun inte
bara levererat god mat och inslag av svensk
kultur – utan också härlig sommarvärme;
vi SYG-medlemmar kunde sitta utomhus
på den lokala puben och avnjuta god mat
och dryck!

Dagen innan hade SGF sitt årsmöte, som

är här och jag är glad över det arbete vi
behöver göra i föreningen för att stärka gastroenterologin i Sverige. Sjukvården behöver
ständigt utvecklas och jag är stolt över att
vara en del av den!

var väldigt händelserikt. Även där fick vi
tacka av avgående ledamöter, bland annat
ordförande Gabriele Wurm Johansson i
Endoskopiutskottet och Marjo Kapraali
i Utbildningsutskottet, eftersom deras
mandatperiod nu var till ända. SGF:s valberedning föreslog nya ordföranden för
utskotten och valet av Endoskopiutskottets ordförandepost blev något av mötets
höjdpunkt. Tyvärr fick vi inte höra hur
valberedningen hade berett valet, ej heller
höra de nominerade introducera sig själva
– men närvarande medlemmar fick möjlighet att plädera för dem. Efter en oavgjord
omröstning vad gäller ordförandeposten i
Endoskopiutskottet fick SGF:s ordförande
Hans Strid fälla avgörandet och valde att

Jag är glad över att ett nytt verksamhetsår

Rofida Ghazvinian
Vice ordförande i SYG
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Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

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

Bäste medlem!
Efter en hård vinter med snötäcke i
hela Sverige har nu sommaren slagit
till med all sin kraft. Nu väntar snart
sol, bad och slappa dagar. Det är dags
att ladda batterierna under några väl
valda semesterveckor.

S

venska Gastrodagarna är till sin ända
och från lokala organisationskommittén var det en lyckosam utmaning.
Fantastiskt att få bjuda in vänner inom
svensk gastrenerologi till vårvackra Falun.
Att se Lugnets enorma sporthall förbytas
från handboll och innebandyarena med
applåder för idrottsliga prestationer till att
vara en funktionsduglig konferenshall fylld
av nätverkande och applåder för intressanta
muntliga presentationer. Ett stort tack till
alla er som var på plats, utan er hade inte
mötet blivit så bra. Att dessutom få ta över
ordförandeskapet från Susanna Jäghult
känns ärofyllt, tack för förtroendet. FSGS
står inför en ny epok och först vill jag rikta
ett varmt och hjärtligt tack till den målinriktade grupp sjuksköterskor som med
kompetens, mod och viljekraft har skapat
det FSGS som vi har idag: Susanna Jäg-

Styrelsen FSGS 2018

hult, Ann Tornberg, Carina Andersson,
Cecilia Sköld, Marie Andersson och Mats
Granström, tack för det fantastiska jobb ni
gjort! Därefter vill jag välkomna Katarina
Pihl Lesnovska, Anette Forsell, Lena Johansson, Carola Fagerström, Carin Wibacke och
Catharina Wallenkampf in i styrelsen. FSGS
sjuder av liv och aktivitet och föreningen
står inför en spännande tid med många nya
möjligheter samtidigt som målet är att vårda
och utveckla det goda som redan finns. I
nästa nummer av Gastrokuriren ser vi fram
emot en närmare presentation av styrelsen.
Till dess, trevlig sommar!

Katarina Pihl Lesnovska
(vice ordförande)
Linköpings universitetssjukhus
katarina.pihl.lesnovska@
regionostergotland.se

Anette Forsell
(sekreterare)
Ersta sjukhus
anette.forsell@erstadiakoni.se

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

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

Maria Hjorth
Ordförande FSGS

Lena Johansson
(ledamot)
Södertälje sjukhus
lena.sessan@icloud.com

Carola Fagerström
(ledamot)
Linköpings universitetssjukhus
carola.fagerstrom@
regionostergotland.se

Catharina Wallenkampf
(suppleant)
Stockholms gastrocenter
catharina.wallenkampf@
stockholmgastrocenter.se

Carin Wibacke
(suppleant)
Skånes universitetssjukhus
Lund
carin.wibacke@skane.se
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Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

EASL 2018 – Sjuksköterskeforum
Under europeiska leverkongressen,
EASL, samlades europeiska sjuksköterskor för att byta erfarenheter för ett
bättre omhändertagande av patienter
med levercirros. Organisationen är i
sin linda med stora ambitioner inför
framtiden.

P

rogrampunkten kallas ”Nurses and
asscoiates forum” och har endast en
kort historik, kortfattat har detta

hänt:
♦ 2016 samlades europeiska sjuksköterskor
på uppdrag av EASL för att organisera sig
och utbyta erfarenheter kring omvårdnad vid leversjukdom. Det sattes upp mål
för ”Nurses and associates forum” vilket
innebar att stärka och integrera europeiska hepatologisjuksköterskor inom
EASL samt bygga ett bestående samarbete mellan heatologisjuksköterskor i
olika länder.
♦ 2017 var programpunkten trevande och
något diffus i ämnet hepatologi.
♦ 2018 har organisationen växt och sjuksköterskor i flera europeiska länder är engagerade och arbetar aktivt för en utveckling
och ökat samarbete. Årets programpunkt
var NAFLD samt vårdkvalitet. Inför 2019
och 2020 har målen förtydligats till att:
• Öka möjligheterna för nätverkande
genom att skapa ett kontaktnät via de
organisationer i Europa som innehåller
hepatologisjuksköterskor
• Öka antalet sjuksköterskemedlemmar
i EASL
• Utveckla ett pris för bästa poster inom
vårdvetenskap vid EASL
• Utveckla ett koncept för EASL nursing
school

I Sverige finns en stolthet över att svenska

sjuksköterskor är välutbildade och självständiga i jämförelse med andra europeiska
länder. För mig innebar ”Nurses and associates forum” vid EASL 2018 en ögonöppnare – förändringen av sjuksköterskans roll
inom hepatologi i Sverige har bara startat.
Drivande, välutbildade och mycket självständiga sjuksköterskor i Europa arbetar
med övergripande frågor i organisationen
för hur patienter med levercirros bäst tas
om hand. Det innebär att sjuksköterskor
med hepatologisk specialisering precis som i
vissa delar av Sverige håller självständig sjuksköterskeledd mottagning, följer stabila cirrospatienter samt monitorerar sjukdomens
utveckling och behandlar komplikationer.
Utöver detta är hepatologisjuksköterskor i
Europa:
• en aktiv länk mellan primär och specialistvård
• delaktiga i tidig diagnostisering genom
icke-invasiva metoder för att tidigt upptäcka patienter med risk för cirrosutveckling samt initierar livsstilssamtal tidigt
för att förebygga sjukdomsprogress hos
riskpatienter. Hepatologsjuksköterskan
arbetar för att öka kompetensen av hepatologi hos primärvårdens sjuksköterskor
och läkare genom utbildning.
• aktiva i utredning genom triagering av
patienter som remitteras från primär till
specialistsjukvård. Detta ökar kvaliteten
vid första läkarbesöket och ökar antalet
patienter som kan återremitteras till primärvård för fortsatt vård
• ett stöd till personal inom slutenvården
• självständiga i ascitestappningar och ickeinvasiva tester

• utbildare till patienter, närstående, kollegor och studenter
• koordinator av palliativ vård vid slutstadiet av levercirros
Jag vidhåller att sjuksköterskor i Sverige

är välutbildade och självständiga, vi har
potential att växa och bli ännu bättre om
vi kliver fram i våra organisationer lyfter
evidens för vad vår kompetens kan erbjuda
denna patientgrupp. Vi behöver arbeta för
en strukturerad organisation där stigmatiseringen av leversjukdomar går i graven för att
jämställa levercirros med andra livsstilsorsakade kroniska sjukdomar. En vision för
framtiden vore att det både finns hepatologisjuksköterskor inom gastroenterologisk
verksamhet, inom primärvård och palliativ
vård. EASL var för mig en stor källa till
inspiration till att lyfta vår kompetens och
fundera på framtidens vård av patienter med
levercirros.
Med förhoppning om att få möta fler
svenska sjuksköterskor på EASL 2019.

Maria Hjorth
Mag-tarmmottagningen, Falu lasarett

Ett enda klick till rätt och säker läkemedelsanvändning

medicininstruktioner.se
Beställ kostnadsfria påminnelsekort: info@medicininstruktioner.se

Medicininstruktioner Sverige AB · 031-779 99 87
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IBD-F – ett nytt verktyg för att mäta
fatigue vid IBD
”IBD-F framtogs både för forskning samt klinisk användning
och är det enda instrument som är framtaget med hjälp av
en IBD-population.”

A

vsaknaden av en omfattande definition, många gånger bristfällig förståelse för bakgrunden kombinerat
med en avsaknad av effektiva interventioner
gör att hanteringen av fatigue vid IBD blir
utmanande. 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. Det finns dock nu ett sjukdomsspecifikt instrument som mäter fatigue – the
Inflammatory Bowel Disease-Fatigue (IBDF), utformat och validerad av Dr. Wladyslawa Czuber-Dochan. IBD-F framtogs
både för forskning samt klinisk användning
och är det enda instrument som är framtaget med hjälp av en IBD-population. Det
reflekterar över behov och problem som
är identifierade av IBD-patienter. IBD-F
mäter förekomst av fatigue, svårighetsgrad,
duration samt påverkan på individens liv.
Då instrumentet endast fanns på engelska påbörjades förra sommaren ett arbete
pågått med att översätta och validera det
till svenska förhållanden.
Arbetet har genomförts tillsammans
med England och Dr. Wladyslawa CzuberDochan. Ytterligare sju länder har samtidigt
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översatt och validerat till sina respektive
länders förhållanden och Dr. Wladyslawa
Czuber-Dochan har varit huvudforskare
samt koordinerat projektet. I Sverige har två
klniker deltagit, Stockholm och Linköping.
Studien bestod av tre delar. I första fasen

översattes det engelska originalet 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 sista
fasen mättes frågeformulärets stabilitet över
tid genom att 60 patienter fick fylla i formuläret vid två tillfällen med två-fyra veckors
intervall. Vi är nu inne i denna slutfas och vi
räknar med att IBD-F ska kunna användas
i Sverige från och med i höst.

valideringsstudien har uppgett att det tagit
dem cirka 5-10 minuter att fylla i formuläret och att alla delar innehåller frågor som
är relevanta, lätta att förstå samt att fylla i.
Majoriteten har också upplevt att IBD-F
reflekterar över deras egen erfarenhet kring
fatigue.
Flera av patienterna har också visat en
stor glädje till att sjukvården äntligen har ett
instrument på gång för att mäta detta svåra
men samtidigt så betydande och betungande symtom vid IBD. Många har frågat
mig om vad vi nu kan göra för att lindra
fatigue. Tyvärr har varken jag eller IBD-F
svar på den frågan men att vi nu börjar mäta
och på så sätt få mer kunskap om fatigue är
en början. På nästa sida kan ni se några av
frågorna från del 1 och del 2. I höst kommer
IBD-F att finnas tillgängligt för er alla.

IBD-F innehåller tre delar. Första delen

idetifierar fatigue, dess svårighet, förekomst
och ihållighet. Denna del har fem frågor
med en fem-gradig skala som patienterna
graderar sig på. Andra delen mäter påverkan av dagliga aktiviteter. Denna innehåller 30 frågor med även här en fem-gradig
skala. Sista delen innehåller fem frågor
med fritext-svar där innehållet mer speglar
patientens egna funderingar kring orsak och
om han/hon upptäckt något som underlättar vid fatigue. Patienterna som deltagit i

Susanna Jäghult
GHP Stockholm Gastro Center AB
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KONFERENS FÖR OMVÅRDNADSPERSONAL
VERKSAMMA INOM ENDOSKOPI

PATIENTEN
I FOKUS
Missa inte en lärorik och inspirerande dag
för sjuksköterskor och undersköterskor
20 september 2018 08:00 –17:00 World Trade Center, Stockholm
Deltagaravgift 1000 kr exkl. moms
Anmälan till endokonferens2018@gmail.com
För medverkan i posterutställning skicka in abstract till hanna.dubois@sll.se
Sista anmälningdag 24 augusti. Anmälan är bindande.
Begränsat antal platser
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Hej alla medlemmar i SEGP!

F

ör er som inte var med på årets stora
händelse, svenska gastrodagarna i
Falun kan jag berätta lite kort om tre
mycket bra dagar. Vi befann oss i Lugnet
Sporthall. Vi hade nära till hoppbacken
med omgivningar där skid-VM hölls för
några år sedan. Vi som inte fastnat på några
järnvägsspår ute i landet började lite lagom
första dagen med registrering och lunch i
stora sporthallen. När det var avklarat och
vi provat på att sitta på läktaren och tittat på
vimlet med utställare och deltagare öppnades svenska gastrodagarna med välkomsttal
och den traditionella hedersföreläsningen
till minne av Ulrica Broomé. Ulrich Beuers
var årets talare. Dagen fortsatte med fria
föredrag och posterpresentation som i år
presenterades på den gamla hederliga pappersvarianten. Under dessa dagar var det
tre ”spår” med olika inriktning, lever, IBD
och lite blandat. Vi upplevde en spännande
jakt på biomarkörer för IBD, funderingar
om en läckande tarm kunde vara förklaring till IBS samtidigt som diagnostik och
behandling av patocellulär cancer pågick i
en tredje sal. Vad skulle man välja? Vad valde
ni som var med?
Årsmötet brukar hållas första eftermidda-

gen efter programmets slut, så skedde även
i år. Vice ordförande Ruth Svedlund som
varit med i styrelsen i 7 år avgick i år men
hon kommer däremot att arbeta i valberedningen. Vi tackar henne av hela hjärtat
för hennes stora engagemang och arbete i
många frågor under dessa år. Ulrika Tullberg valdes till ny vice ordförande och Jenny
Pryssander valdes in i styrelsen som ledamot
och vi hälsar henne hjärtligt välkommen.
I varsin ruta här bredvid säger Ruth adjö
och Jenny presenterar sig. När årsmötet var
avklarat var det dags för mingel med gamla
och nya vänner och bekanta.

raggades upp med kort varsel och trots att
det var sjuttonde maj kunde han inte motstå
frestelsen att hålla denna minnesföreläsning.
Ämnet var minimalinvasiv kirurgi, var det
för patientens eller kirurgens bästa? Denna
dag inbjöds vi till studiebesök på endoskopienheten på Falu lasarett på eftermiddagen,
Tyvärr hade jag inte möjlighet delta, vilket
var synd då det alltid är trevligt att se hur
andra enheter arbetar. Dagen avslutades
med middag på Magasinet med mycket
god mat och dans till Bad boys.
Sista dagen fortsatte på samma sätt och vi
bjöds bland annat på endoskopiskt smågodis och en endoskopists resa genom polyplandskapet. Som vanligt avslutades dagarna
med gastro-quiz som alltid är roligt. Vi var
650 deltagare som i tre dagar har lyssnat på
föreläsningar, pratat med utställare, sett nya
saker och träffat många likasinnade människor. Nästa år det det Jönköping som står
för värdskapet. I detta nummer av Gastrokuriren får vi ta del av en reseberättelse av
Inger Gustafssons från Uppsala från dessa
dagar i Falun, fler reseberättelser kan vi läsa
i kommande nummer av Gastrokuriren. Vi
bjuder även på en artikel med namnet ”Hur
säker är din endoskopienhet”?
Vi tackar den lokala kommittén för
mycket trevligt ordnade gastrodagar och
alla goda luncher.

Vi i styrelsen önskar alla en skön sommar
och hoppas att det vackra vädret fortsätter
så vi kan hämta kraft och solbränna under
semestern.
Väl mött i höst!
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Ordförande:
Ingrid Karström
Endoskopimottagningen
Centralsjukhuset
291 85 Kristianstad
Tel: 044-309 1400

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

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

Kassör:
Gill Bergh
Endoskopimottagningarna på
Skaraborgs Sjukhus.
Endoskopimottagningen
Falköping/Skövde/Lidköping
gill.bergh@vgregion.se
Tel 0761-48 48 00, 0515-874 33
0500-43 25 40, 0510-855 88
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:
Jenny Pryssander
Jenny Pryssander
Mag-tarmmottagningen
Falköpingssjukhus
jenny.pryssander@vgregion.se

Dag två fortsatte i samma anda med tre

”spår”. Vi lärde oss hur viktig nutrition var
vid leverchirros, olika former av cancer i den
gastrointestinala kanalen och IBD. Hedersföreläsningen till minne av Bengt Ihre skulle
Dr Anders Toorup från Danmark hållit men
fick förhinder så Robin Gauset från Norge

Styrelsen SEGP 2018

Åsa Jirvelius
sekreterare
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Tack för mig

E

fter 7 år som vice ordförande lämnar
jag nu SEGP:s styrelse. Det har varit
värdefulla år med härlig gemenskap
då vi arbetat för medlemmarna. Några av
höjdpunkterna har varit vår delaktighet vid
planering och medverkan vid ESGENAkongressen som hölls i Stockholm 2011
samt de årliga Svenska Gastrodagarna, glädjen att kunna dela ut stipendier/resebidrag
och anordna intressanta utbildningar för
medlemmarna tillsammans med våra samarbetspartners. En riktig höjdpunkt har
naturligtvis varit alla möten med kollegor av
olika kategorier inom endoskopi och gastroenterologi. Nätverk är viktiga. Inom SEGP
finns många personalkategorier med väl
fungerande nätverk. Jag var en av SEGP:s
två representanter i arbetsgrupp tillsammans

med FSGS för att arbeta mot en gemensam
förening. Trots långt förberedande arbete
som ledde fram till förslag för en ny förening som presenterades vid respektive förenings årsmöte nådde det inte ända fram.
Kanske kan det finnas bättre förutsättningar
i framtiden? SEGP har alltid varit viktigt för
mig sedan mitten av 90-talet då jag började
min första anställning på endoskopimottagningen Gävle sjukhus då jag blev medlem i
föreningen. Det var genom min dåvarande
chef som jag fick insikt i föreningen och
dess verksamhet. Jag har haft stor glädje av
mitt styrelsearbete. Känner du att det skulle
vara något för dig i framtiden? I så fall är
du välkommen att höra av dig. Jag kommer
detta verksamhetsår att ingå i SEGP:s valberedning.

Med varma hälsningar till alla medlemmar
och den nya styrelsen.
Ruth Svedlund

Presentation av Jenny Pryssander

H

ej! Mitt namn är Jenny Pryssander och jag arbetar på mag och
tarmmottagningen på Falköpings
sjukhus. Jag startade min sjuksköterskebana
här på sjukhuset 2001. Jag har de senaste
7 åren arbetat med IBD-patienter. På min
arbetsplats arbetar vi integrerat med endoskopimottagningen. Vi integrerar också
mellan sjukhusen vilket innebär att jag en
dag i veckan arbetar i Skövde på deras magoch tarmmottagning. Jag går in extra vid
behov på skopin eftersom jag är upplärd
på sköterskebiten där med. Jag brinner för
patientsäkerhet och sitter med i fokusgrupp
för att arbeta/utveckla detta område, det
tycker jag är riktigt intressant. Ett exempel

66

på detta är att jag även ansvarar för kvalitetsregistret SWIBREG på mottagningen.
Jag skulle i framtiden vilja vara med och
utveckla vården för att patienten skall kunna
nå oss lättare samt kunna använda resurser
till rätt patient. Detta tror jag att vi som
förening har en utmaning i och jag vill
väldigt gärna vara en del av detta. Jag är
även HLR-instruktör för mag och tarmmottagningen samt medicinmottagningen här
på sjukhuset. Utöver mitt arbete så tränar
jag en hel del, och så har jag nästan fotboll
sju dagar i veckan eftersom mina fyra barn
spelar fotboll. Vi bor på landet, så en extra
utbildning inom logistik skulle jag behöva.

Varma hälsningar,
Jenny Pryssander
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Hur säker är er
endoskopiverksamhet?
”Incidensen av endoskopirelaterade utbrott är svårvärderad.
Studier har beskrivit att merparten skulle kunnat förhindras genom
förbättrade desinfektionsprocesser som systematiskt övervakades.”
Under 2015–2017 har Region Skåne
med hjälp av Vårdhygien Skåne,
Smittskydd Skåne samt respektive
förvaltnings chefläkare genomlyst
endoskopiverksamheterna i SUS,
KRYH och SUND. Kartläggningen
visade på brister i endoskopiverksamheten avseende bland annat
spårbarhet, bakteriologisk övervakning, rengöringsprocesser, avsaknad
av adekvat utbildning och på många
enheter lokalmässiga förhållanden
som försvårade möjligheterna att
följa riktlinjer gällande rengöring,
förvaring och transport av endoskop.

S

edan mitten på 1950-talet har flexibla
endoskop använts inom sjukvården
för preventiv intervention, diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd i
lungor och gastrointestinalkanalen. Initialt
användes tekniken i diagnostiskt syfte men
i dagens sjukvård har endoskopin även en
terapeutisk funktion. Fördelen med att terapeutiska endoskopier ibland kan ersätta ett
för patienten krävande operativt ingrepp
är viktig att poängtera. Endoskopiverksamheten har vuxit i omfattning de senaste
decennierna och det är inte ovanligt att ett
och samma sjukhus rymmer flera enheter
där endoskopier utförs.
Flexibla endoskop är komplexa instrument som kan bli kraftigt kontaminerade
av mikroorganismer i samband med undersökningar och de kräver därför noggrann
rengöring och desinfektion mellan varje
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patient. Trånga lumen och multipla kanaler i endoskopet försvårar rengöringsprocessen. Bakterier kan fästa på endoskopets ytor,
företrädesvis i kanalerna, och bilda biofilm.
Bakterier i biofilm är utomordentligt bra
skyddade mot torka, olika desinfektionsmedel samt antibiotika.
Incidensen av endoskopirelaterade
utbrott är svårvärderad. Studier har beskrivit att merparten skulle kunnat förhindras
genom förbättrade desinfektionsprocesser
som systematiskt övervakades. Det är därför
av största vikt att kontinuerligt kontrollera
endoskop och diskdesinfektorer för värmekänsliga instrument för att tidigt kunna
detektera biofilmsbildning och kunna förhindra vårdrelaterad smitta.
Kartläggning av endoskopiverksamheten

Genomlysningen av endoskopiverksamheten resulterade i ett antal åtgärder som nu
iscensatts, såsom ny inspektion av enheter
där konkret akut åtgärd krävts och individualiserad åtgärdsplan för varje förvaltning i
samråd med chefläkare med exempelvis planering av centraldiskenhet vid SUS Lund.
Dessutom har nya riktlinjer utformats för
mikrobiologisk provtagning av endoskop
och diskdesinfektorer vilka implementeras
från och med februari 2018. Vidare införs
endoskopirond i samband med ordinarie
hygienrond var artonde månad, samt obligatorisk endagsutbildning för chefer för
endoskopiverksamheter samt för alla personalkategorier som hanterar flexibla endoskop:
”Hur säker är er endoskopiverksamhet?”.

Utbildningsdag ”Hur säker är er
endoskopiverksamhet?”

Den 14 februari höll Vårdhygien den första
utbildningsdagen för endoskopiverksamheter i Region Skåne. Lilla aulan i Malmö
var fullsatt med deltagare från såväl stora
och små mottagningar som operationsavdelningar från hela Skåne. Marie Ekberg,
chefläkare på SUS, inledde med att beskriva
bakgrunden till varför denna dag var viktig
ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Anita
Eriksson, biomedicinsk analytiker från Klinisk Mikrobiologi, beskrev den nya provtagningsremissen och visade vad som händer
med proverna på laboratoriet, och Anna
Holmberg, överläkare på Vårdhygien, gav en
guide till hur provsvaren skall tolkas samt en
genomgång av grundläggande mikrobiologi
och beskrev endoskopirelaterade smittspridning/utbrott med vidtagna åtgärder.
Hygiensjuksköterskorna Helene Lindahl,
Karin Degerstedt, Carina Andersson och
Helena Jakobsson hade genomgång av renhetskraven på instrument och tillbehör och
hur detta skall uppnås, samt de nya provtagningsanvisningarna för endoskopiska
instrument. Till utbildningsdagen var även
de tre största leverantörerna av diskdesinfektorer för värmekänsliga instrument
inbjudna för att beskriva provtagning av
slutsköljvattnet i maskinerna.
Anna Holmberg
Heléna Jakobsson
Carina Andersson
Karin Degerstedt
Helene Lindahl
Cecilia Sandgren
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Annons

Reseberättelse från gastrodagarna
i Falun maj 2018
Jag arbetar som sjuksköterska på
Dagsjukvårdsavdelningen för gastroenterologi på Akademiska sjukhuset
i Uppsala. Vi har också vår levermottagning förlagd här och vi håller på att
starta upp en sköterskeledd levermottagning.
Jag hade turen att få ett resestipendium från SIS innovation AB via SEGP
för att kunna bevista Gastrodagarna.

T

ågresan från Uppsala flöt som
den skulle och vi anlände till ett
varmt och soligt Falun. Efter att ha
lämnat resväskan på hotellet tog vi bussen ut
till Lugnets idrottshall där kongressen hölls.
Det var ett digert och intressant program,
och det var ibland svårt att välja föreläsning då det var tre parallella sessioner. Jag
försökte hålla mig till ”leverspåret” då det
just nu är det mest aktuella för mig. Men
jag gjorde förstås en del avvikelser.
Onsdagen började med lunch och ett
föredrag av Michael Eberhardson angående stamceller som behandling vid IBD.
Det verkar inte ha helt klarlagda fördelar
förutom vid lokalbehandling av fistlar vid
Crohns sjukdom, där det kan ha en viss
effekt. Forskningen fortskrider…
Därefter kom Hedersföreläsningen till
minne av Ulrika Broomé som denna gång
handlade om IgG4-relaterad leversjukdom.
Det var en intressant föreläsning av professor Ulrich Beuers, Nederländerna.
Fria föredrag stod som nästa programpunkt. Där fick vi bland annat klarlagt att
laxering med Laxabon eller Vistaprep inför
coloskopi var likvärdigt vad beträffar renheten av tarmen. Patienternas upplevelse var
dock klart mer positiv med laxering med
Vistaprep framför Laxabon. Ett annat spännande föredrag handlade om statiner som
behandling vid PSC. Bruk av statiner och
azathioprin är associerad till minskad risk
för död, levertransplantation, levercancer
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och blödningar från esofagusvaricer hos
patienter med PSC. Mer studier planeras
angående detta.
Eftermiddagen fortsatte med postervand-

ring och sedan blev det Forum GIMIICum/
Bengt Ihres Forskarskola. Där fick vi bl.a. en
föreläsning om Prevention av gastrointestinal cancer. Där kom frågan upp om nyttan
med coloskopiscreening, vilket tydligen kan
diskuteras. Livsstilsfaktorer har en del betydelse. Det var också en föreläsning om IBS
samt om TIPS (Transjugular intrahepatic
portosystemic shunt). Angående TIPS så
är det större chans till överlevnad om man
lägger den inom 72 timmar vid akuta blödningar. Dr Sheikhi tror att man i framtiden
kommer att utveckla stentet samt anlägga
TIPS tidigare vid ascites och även använda
det som primär prevention vid blödning.
Efter en promenad i värmen till hotellet
i centrum av Falun, blev det en välbehövlig
svalkande dusch. Tog sedan bussen tillbaks
till sporthallen för mingel. Kvällen avslutades i trevligt sällskap på restaurang SMAK.

Torsdag morgon, svalt och skönt i luften.

Jag promenerar tillsammans med en kollega
till Sporthallen. Lyssnar på ett föreläsningsblock om Nutrition vid leversjukdomar,
väldigt matnyttigt och bra. Viktigt att ta
kostanamnes samt kontrollera eventuella
viktförändringar. Undvik onödiga restriktioner. Saltreduktion för patienter med ascites rekommenderas till 5-6 g per dag. Det
enda i kostväg som bevisligen skadar levern
är alkohol (och kanel i höga doser). Intressant också att höra att näringsdrycker har
bäst effekt om de intas nattetid, dvs mellan
kl. 21 och 07. Dietist Catarina Lindqvists
”Ta hem budskap”: Ge patienterna näring.
Fasta inte, om fasta behövs ge näringsdropp.
Räkna proteinintag. Alltid sent kvällsmål
och tidig frukost. Tydliggör målet med
behandlingen. Följ upp.
Lyssnade på ytterligare föreläsningar om
levern under förmiddagen. Det handlade
bl.a. om nyttan av antibiotikaprofylax vid
dekompenserad levercirros med blödningsoch asciteskomplikationer.
Var sedan på lunch med nätverksgrup-
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Conference
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11 - 12 October 2018, Malmö, Sweden
Thursday October 11th

Friday October 12th

09.00-10.00
10.00
10.45

Coffe and sandwich will be served from 07.30
08.00
Satellite symposium 4
08.45
Satellite symposium 5
09.30
Fecal microbiota transplantation in
IBD, Ailsa Hart
09.45
Discussion
09.55
Where are we with defensins, Eduard Stange
10.10
Discussion
10.20
Coffee break
10.50
MDT Conference Ebbe Langholz, Christianne Buskens, Ailsa
Hart, Taina Sipponen and Bjørn Moum
12.00
Lunch
13.00
Education of IBD nurses, Karen Kemp
13.15
Discussion
13.25
CAM in IBD, Randi Opheim
13.40
Discussion
13.50
Pathogenesis of Crohns’ fistula Treatment strategies, Phil Tozer
14.05
Discussion
14.15
Coffee break
14.45
Diet asa trigger or therapy, Arie Levine
14.55
Discussion
15.05
Selected reproduction issues in patients
with IBD, Bente Nørgård
15.20
Discussion
15.50
Best poster award
16.00
Adjourn

10.50
11.05
11.15
11.30
11.40
12.20
13.20

13.35
13.45
14.00
14.10
14.50
15.20
15.35
15.45
16.00
16.10
16.50-17.35
17.40-18.25
18.25
20.00

Registration
Satellite symposium 1
Opening of the meeting,
Tom Øresland
Has the disease course of IBD changed in
the biological era, Johan Burisch
Discussion
IBD in the elderly, an epidemiologists view
Åsa Hallqvist Everhov
Discussion
Tandem talk on environmental and genetic
factors Mauro D’Amato, Jonas Halfvarsson
Lunch
Paediatric IBD phenotype:
Differences between children and adults,
Kaija-Leena Kolho
Discussion
IBD surgery in children, Pernilla Stenström
Discussion
Tandem talk on perianal Crohn’s
disease Christianne Buskens, Eduard Stange
Coffe break
What are the problems with current
design of IBD trials? Peter Irving
Discussion
Diagnostic delay in Crohn s disease,
Silvio Danese
Discussion
Oral presentation of 5 selected posters
Satellite symposium 2
Satellite symposium 3
Adjourn & Mingle
Dinner at the Hotel

Nordic speakers:
Johan Burisch, Denmark
Mauro D’Amato, Sweden
Jonas Halfvarsson, Sweden

Preliminary program, with reservation for changes - March 2018

International speakers:
Åsa Hallqvist Everhov, Sweden
Kaija-Leena Kolho, Finland
Randi Opheim, Norway
Pernilla Stenström, Sweden

Christianne Buskens,
The Netherlands
Silvio Danese, Italy
Ailsa Hart, UK

Peter Irving, UK
Karen Kemp, UK
Arie Levine, Israel
Eduard Stange, Germany
Phil Tozer, UK

Quality Hotel View, Find out more on our webpage:

www.ibdnordic.se

pen för leversjuksköterskor som Norgine
anordnade. Där diskuterades leversjuksköterskemottagning. Många kliniker är i full
gång och några är i uppstart, precis som vi
i Uppsala. Det var trevligt att höra hur man
gör på olika kliniker.
Eftermiddagen ägnades åt att lyssna på
”Samhällets kostnader för IBD-vården”.
Där fick vi reda på att Crohns sjukdom
kostar mer än ulcerös colit. Det första året
efter diagnos dominerar kostnadsmässigt, sedan sjunker kostnaderna under år
2-5. Slutenvård och kirurgi dominerar
kostnadsbilden. Kostnaderna för den biologiska behandlingen av Mb Crohn ökar
med tiden. Fler patienter behandlas med
Infliximab än tidigare, men kostnaden för
samhället är mindre än tidigare beroende på
att biosimularerna pressat ner priset.
Promenerade sedan tillbaka till hotellet i
stan och vilade lite innan gastromiddagen.
Middagen gick av stapeln i Magasinet, ett
upprustat gammalt godsmagasin. God mat,
fin miljö, trevligt sällskap och trevlig underhållning. Gick ändå ”hem” i hyfsad tid för
att orka med morgondagen.

Fredagsmorgonen valde jag återigen

”leverspåret”. Lyssnade på Johanna Andersson, Palle Bagger och Maria Hjorth. Johanna
hade gjort en studie om ”Vad vi svenskar vet
om leversjukdom”. Slutsatserna blev att vi
har låg oro för att själva drabbas av leversjukdom och att kunskapsnivån varierar.
Yngre har större kunskapsluckor än äldre
men är mer open-minded. Leversjukdom
förknippas starkt med alkohol- och drogmissbruk. Cirros uppfattas stigmatiserande
och det är dåligt känt att det är slutstadiet
av leversjukdom.
Maria berättade om hur det är att leva
med levercirros baserat på intervjuer hon
gjort. Påfallande stor andel av patienterna
lider av handikappande trötthet.
Palle pratade om Hepatisk encefalopati
från tre perspektiv. Patientens, anhörigas
och vårdpersonalens. Det var intressanta
och bra föreläsningar alla tre.
Gick därefter på ett nytt block föreläsningar om leversjukdom. Denna gång var
temat steatos och den välnärde cirrospatienten. Problemet med steatos har ökat med
vällevnaden och man ser ingen ände på

problemet. Behandlingen är viktminskning.
Efter detta kom hedersföreläsningen till
minne av Frans Bàràny, det var en riktig
höjdare. Föreläsare var Prof Alex Straumann
från Schweiz. Han var en fantastiskt duktig
föreläsare och ämnet var Eosinofil esofagit.
Vi fick svar på fem frågor: Är eosinofil esofagit en ny sjukdom? Svar: Sannolikt, JA.
Är EoE en ovanlig sjukdom? Svar: För närvarande JA, men snart inte längre. Kan en
gastroenterolog ensam diagnostisera EoE?
Svar: NEJ, hen behöver en patolog. Bör/
kan och kan en gastroenterolog behandla
EoE? Svar: JA, hen måste, med mediciner
ja, med diet behöver hen en dietist. Kan en
gastroenterolog bota EoE? Svar: NEJ, hen
behöver ett långsiktigt koncept.
Avslutade sedan eftermiddagen med att
lyssna på ”Endoskopistens resa genom polyplandskapet”.
Skyndade sedan till tåget för hemresa.
Tack SEGP för stipendiet som gjorde det
möjligt för mig delta på Gastrodagarna.
Inger Gustafsson

Resebidrag att söka just nu!
SADE

17 - 18 januari 2019 i Stockholm
Sista anmälningsdag 1 augusti

ECCO

6 - 9 mars 2019 i Köpenhamn
Sista anmälningsdag 1 oktober
För anmälningsblankett och kriterier
gå in på www.segp.nu
Du måste ha varit betalande medlem minst ett år.
Tänk på att ansökan måste vara personlig
och kan ej överlåtas.
Välkomna med era ansökningar.

www.sepg.nu
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Kurser & Kongresser
2018
AUG

20 - 25
2018

SEP

13 - 14
2018

SEP

26 - 28
2018

OKT

1-3
2018

OKT

4-5
2018

OKT

11 -12
2018

OKT

20 - 24
2018

NOV

22 - 23
2018

Kirurgveckan
Helsingborg
www.kirurgveckan.se
50 years with ERCP
Malmö
www.ercp.dk
European Society of Coloproctology
Nice, Frankrike
www.escp.eu.com
Gastroenterologi i Fokus
Sånga-Säby, Stockholm
svenskgastroenterologi.se
Leverdagarna 2018
Göteborg
leverdagarna.se
IBD Nordic Conference
Malmö
ibdnordic.se
UEG Week
Wien, Österrike
www.ueg.eu/week
Kurs i 3D-Analt- och Rektalt Ultraljud
Östersund
svenskgastroenterologi.se

Aktuell kalender hittar ni på: svenskgastroenterologi.se/kurser-kongresser
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