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Internationella leverkongressen 2018

Ger personer med CD
och UC frihet att välja
var de vill ta sin
behandling*
3 års dokumenterad
sjukdomskontroll

Effekt inom:
– CD 4 veckor
– UC 8 veckor
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TNF-hämmare för självadministrering med
indikation för både måttlig till svår, aktiv
Crohns sjukdom (CD) och ulcerös kolit (UC)*
*Behandling med HUMIRA bör initieras och övervakas av specialist. Efter noggrann instruktion i injektionsteknik,
kan patienterna själva injicera HUMIRA om deras läkare beslutar att det är lämpligt och om de kan få medicinsk
uppföljning vid behov.
HUMIRA®, (adalimumab), Rx, (F), L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2018-07-26. Indikationsområden: Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter
som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat
på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som
svarat otillfredsställande på konventionell behandling. HUMIRA finns som injektionsvätska, lösning injektionsflaska 40 mg, förfylld injektionsspruta 20 mg och
förfylld injektionspenna/spruta 40 mg och 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar,
pris och dosering, se Fass.se. Vid nyinsättning av TNF-hämmare subventioneras HUMIRA endast för patienter där etanercept inte är lämpligt. Denna begränsning gäller indikationerna reumatoid artrit, axial spondylartrit, psoriasisartrit och plackpsoriasis.
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S. 26 – Priset för nivåstruktureringen – en ojämlik sjukvård?
Under Kirurgveckan arrangerade Svensk Kirurgisk Förening (SKF) en plenarsession
som bestod av ett antal inlägg om nivåstruktureringen. Med det aves en arbetsfördelning som beskriver vad som ska utföras var – och av vem.

Manusstopp

Utgivningsdag

Nr 1

7 februari

16 mars

Nr 2

22 mars

27 april

S. 42 – Internationella leverkongressen 2018

Nr 3

28 maj

29 juni

Nr 4

12 september

22 oktober

Nr 5

6 november

10 december

I sitt välkomstanförande under öppningssessionen hälsade Tom Hemming
Karlsen, EASLs Generalsekreterare, alla välkomna till den franska huvudstaden.
– Vi ökar – i år är det 10,000 hepatologer från totalt 120 länder som har kommit
till ILC. Det betyder att vi nu på allvar är det internationella möte som vi alltid har
haft för avsikt att bli, konstaterade han nöjt.

S. 51 – Endoskopisk kolmarkering: Indikationer och teknik
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Denna artikel görs för att uppmuntra endoskopister att använda kolmarkering
och att göra det på ett standardiserat sätt.
Endoskopisk kolmarkering i kolon rekommenderas för att underlätta senare
identifiering av polyp, tumör eller tagställe vid re-skopi eller operation.

Tänk – ett så begränsat liv.

*Två studier visar att 48,8 % – 62,8 % av patienterna minskar sina
parenterala nutritionsvolymer mellan 20 – 100 % per vecka.1
Revestive är avsett för behandling av patienter i åldern
1 år och äldre med korttarmssyndrom (SBS, Short Bowel
Syndrome). Patienter ska vara stabila efter en period
med tarmadaptation efter operation.1

Illustration made by Shire

Är det möjligt att minska bördan för patienter med korttarmssyndrom som får
parenteral nutrition?
Ja, Revestive® (teduglutid) gör det möjligt för upp till drygt 6 av 10 patienter.1*

Revestive
(teduglutid) 1,25 och 5 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. A16AX08. Övriga medel för matsmältning och
ämnesomsättning. , EF. Indikation: Behandling av patienter 1 år och äldre med korttarmssyndrom. Patienter ska vara stabila efter
en period med tarmadaptation efter operation. Behandling ska sättas in under tillsyn av en läkare med erfarenhet från behandling av
korttarmssyndrom. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen, något hjälpämne eller mot tetracyklinrester. Aktiv eller
misstänkt malignitet. Malignitet i mag-tarmkanalen, inklusive lever, gallvägar och bukspottkörteln någon gång under de fem föregående
åren. Varningar och försiktighet: Eventuella polyper ska avlägsnas innan behandlingen inleds. Vid malignitet ska behandlingen sättas ut. Vid
hjärt-kärlsjukdomar, såsom hjärtsvikt och hypertoni ska patienten övervakas med avseende på vätskeansamling. Patienter som tar peroralt
läkemedel som kräver titrering eller med ett snävt terapeutiskt index ska övervakas noggrant för en potentiellt ökad absorption. Försiktighet
krävs vid känd överkänslighet mot tetracykliner. Innan behandling inleds bör test av ockult blod i avföringen utföras hos samtliga barn. Barn
som är 12 år och äldre samt barn under 12 år som av oförklarliga skäl har blod i avföringen ska genomgå en koloskopi/sigmoidoskopi innan
behandling inleds. I avsaknande av humandata, bör man undvika behandling under graviditet och amning. Förpackning: 28 injektionsflaskor
med 1,25 och 5 mg pulver, 28 förfyllda sprutor (0,5 ml). För fullständig information, se www.fass.se. Översyn av produktresumén 5 mg
12/2017, 1,25 mg 01/2018, www.shiresverige.se
Ref: 1. Revestive produktresumé, fass.se
C-APROM/SE//0590 April 2018

www.shiresverige.se
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Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Ledare

Hans Strid

Nytt verksamhetsår – nya friska tag!
Svensk Gastroenterologisk förening
inledde sitt verksamhetsår vid det
traditionella styrelseinternatet med
två mötesdagar i Fjällbacka. Turisterna hade försvunnit och badtemperaturen hade sjunkit till 18 grader
efter den varma och torra sommaren.

ett första förslag på en budget inför kommande år. Styrelsen, under ledning av Filip
jobbar vidare på budgetförslaget. Vi hoppas
att detta leder till en tydligare ekonomisk
redovisning i föreningen.

G

medbestämmande inom en förening är
kommunikation mellan styrelsen och dess
medlemmar mycket viktig. Inom SGF
utgör Gastrokuriren och hemsidan viktiga
kommunikationskanaler. Fredrik Hjern,
redaktör för Gastrokuriren och hemsidan,
efterlyste mer material i form av artiklar,
avhandlingar, debattinlägg från medlemmarna samt förslag från medlemmarna på
förändringar av både tidningen och hemsidan. Inför årets Gastrodagar genomfördes
en kort enkät bland medlemmarna angående hur SGFs e-postregister kan användas. En majoritet svarade att styrelsen kan
använda registret för information och förfrågningar till medlemmarna (94 %) samt
att medlemmar i SGF kan skicka ut enkäter i forsknings- och kvalitetssäkringssyfte
(82 %). Detta användningssätt fastslogs vid
styrelseinternatet. Sveriges Yngre Gastroenterologer (SYG) kommunicerar med sina
medlemmar via en sluten Facebook-grupp.
Styrelsen beslutade att även SGF på försök
skall skapa en sluten Facebook grupp för
sina medlemmar för att ytterligare förbättra
informationsflödet i föreningen.

astrodagarna är en stående punkt
på SGFs styrelsemöten och
Ann-Sofie Backman, nytillträdd
vetenskaplig sekreterare, summerade det
väl genomförda arrangemanget i Falun.
Deltagarantalet vid satellitsymposierna var
tyvärr lågt. Stödet från våra sponsorer är
förutsättning för Gastrodagarnas fortlevnad.
Styrelsen diskuterade därför förändringar av
satellitsymposierna för att få dem mer välbesökta. Ett preliminärt program, framtaget
av lokala organisationskommittén (LOK),
vetenskaplig sekreterare och arbetsutskotten
presenterades och bearbetades. Detaljplaneringen fortsätter under hösten tillsammans
med LOK och ett färdigt program skall vara
klart innan årsskiftet.
Under föregående år upplevde styrelsen,

framför allt undertecknad och vår kassör
Filip Sköldberg, att ekonomiska frågor i en
del fall leder till heta diskussioner, oftast via
e-post. En ekonomisk budget för SGF har
av olika anledningar saknats och därför var
det glädjande att Filip nu kunde presentera

För att upprätthålla transparens och

Det råder en bristande samordning av

utbildning inom gastroenterologi och
hepatologi mellan Socialstyrelsen, SKL, de
enskilda landstingen och SGF. Styrelsen
beslutade att Maria Elmberg, ordförande
i utbildningsutskottet tar kontakt med
berörda parter för att undersöka möjligheterna till en strukturerad och samordnad
utbildning och fortbildning. För närvarande saknas det kurser i endoskopi, framför allt längre kurser liknande de som ges
för blivande endoskopisköterskor. Styrelsen
beslutade att SYG, endoskopi- och utbildningsutskottet tillsammans med kirurgföreningen skall verka för en nationell, längre
kurs i endoskopi för läkare.
Sist i denna krönika uppmanar jag er att

redan boka in nästa års Gastrodagar den
8-10 maj i Jönköping. Presentera gärna
era forsknings- och kvalitetsarbeten. Delat
lärande är delad glädje, eller vad det nu
heter .
Önskar er alla en härlig höst med rätt
balans mellan arbete och fritid.

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

Susanna Jäghult

En sjukvård som anpassar sig till
patienterna och deras behov
I Sverige har vi idag en pressad sjukvård där det
råder brist på sjukvårdspersonal och främst sjuksköterskor. Befolkningen blir dessutom fler och vi
lever längre vilket ytterligare ställer krav på en redan
pressad situation. Vi letar konstant efter nya arbetssätt för att bäst hantera situationen där helst inte
kvalitet och säkerhet blir lidande. Men på många
mottagningar har resultatet blivit telefontider som
styrs om och årliga kontroller som prioriteras bort.
Väldigt sällan tas patientens perspektiv upp och
väldigt sällan undersöks resultatet av dessa åtgärder.

A

tt inte bli sedd som en person med individuella behov
och unika bekymmer, att få otillräcklig information,
att inte bli uppmärksammad och lyssnad på har visat
sig leda till osäkerhet i mötet med sjukvårdspersonalen och
ett missnöje med vården. Studier har visat att individer som
inte kommer till planerad behandling eller undviker att söka
vård har mer negativa erfarenheter av vården och erfarenheter av att vårdens inriktning varit mer organisationscentrerad
än personcentrerad. Att leva med en kronisk sjukdom som
inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, innebär ofta att du har
många funderingar och kan känna stor oro. Om du dessutom
är ung och ”mitt i livet” gör det hela inte enklare. Många studier har visat på att IBD-patienterna har sämre hälsorelaterad
livskvalitet jämfört med en frisk population. Många känner
också stor oro för diverse saker i sitt liv även då de är i remission. Även om du är frisk idag så vet du inte hur det är nästa
vecka, nästa sommar eller nästa år. Vågar jag boka drömresan,
vågar jag söka till högskoleutbildningen och hur var det med
resor…kunde jag åka var som helst? Att leva med en kronisk
sjukdom innebär ett ständigt planerande och funderande. Att
ha stöd och hjälp från sin mag-tarmenhet är enormt viktigt.
Man behöver någon att ställa dessa frågor till, någon att bolla
med, någon att be om hjälp om man har symtom. Om då
denna mottagning ständigt har otillräckliga telefontider som
det antingen är svårt att komma fram till eller ännu värre att
telefontiderna är slut då är situationen ohållbar.
De flesta mottagningar har idag gått över till telefonsystem
som gör att patienterna kan ringa in och därefter få en tid
bokad då de blir uppringda av en sjuksköterska. Vissa enheter
har valt att lägga in en specifik inringningstid vilket innebär
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att patienterna behöver passa inte bara en tid utan två för att
komma i kontakt med sjukvården. Varför man gör på detta sätt
är en gåta. Våra patienter är precis lika upptagna som vi inom
sjukvården. De går i skolan och/eller arbetar och har inte möjlighet att passa alla våra tider. Sjukvården behöver börja anpassa
sina tider utifrån patienternas behov och inte bara sina egna
behov. Jag har hört från flera kollegor att system som TeleQ
och liknande har gjort det så mycket bättre och underlättat
så mycket. När jag frågar vem det underlättar för – patienter
eller sjukvården – så får jag oftast en undrande blick. Att man
över huvud taget skulle fråga patienterna vad de tycker verkar
inte ha föresvävat en del enheter. Det som våra telefonsystem
möjliggör är faktiskt att få statistik över hur behoven ser ut –
när det är flest som ringer, vilka tider och hur många som inte
kommer fram. Om ni inte redan gör detta så börja undersök
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Skräddarsydd för endoskopi
Mycket lätthanterlig diatermiapparat särskilt utvecklad för endoskopirum.
Efter 40 års erfarenhet inom diatermi har Olympus nu utvecklat den optimala diatermiapparaten för
endoskopimottagningar - ESG-300:
•
•
•

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

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

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

Krönika

Susanna Jäghult

”I Sverige ska vi ha ett personcentrerat förhållningssätt
vilket innebär att se patienten som en kapabel person
med resurser och förmågor.”
och anpassa era system utifrån era patienternas behov. Lägg
inte upp tider enbart utifrån era egna resurser och möjliga
tider. Ta reda på vad era patienter behöver och utgå från det.
Våra resurser är självklart inte oändliga men många gånger kan
det underlätta bara att lägga telefontiderna på en annan del av
dagen för att bättre anpassa det till våra kunder, patienterna.
Vi har de resurser vi har, de är inte oändliga på något sätt. Men
vi kan bygga utifrån det och anpassa det till vad våra patienter
har för behov. Att vara tillgängliga för våra patienter handlar
inte bara om öppettider. Självklart kan vi inte ha öppet 24
timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Det klarar ingen mottagning av. Men tillgänglighet handlar också väldigt mycket
om att kunna erbjuda den kontaktväg som varje enskild patient
önskar. Vissa vill ringa in, vissa vill smsa, vissa vill skicka e-post
och vissa använder gärna 1177. Den nya lagen GDPR gör
det lite krångligt för oss med vissa kontaktvägar men om man
bara vill och är lite påhittig så kan man klara en hel del kommunikation (dock inte all) även via sms och e-post. Det är inte
tillräcklig och god vård att bara hänvisa till en telefontid mellan
klockan 8-12 och som oftast är fullbokad. Patienter med IBD
(eller andra kroniska sjukdomar) behöver helst en mottagning
med möjlighet till akuttelefon och möjlighet till någon slags
elektronisk kontaktväg som till exempel 1177. En viktig del i
detta är också att informera patienterna om vilka vägar in som
finns. Det ligger en enorm trygghet att som patient veta hur
man kommer i kontakt med sin sjukvård. Bara detta kan göra
ett man minskar på antalet samtal. Hur jobbar er mottagning
med detta? Vem informerar patienterna och hur informerar
ni? Framför allt i början av en sjukdom är det viktigt att gå
igenom dessa saker med patienten. Fråga era patienter om hur
de föredrar att ha kontakten med sjukvården.
Information är över huvud taget viktigt, inte bara angående
vilka kontaktvägar som finns men också om själva sjukdomen
och vad det innebär. I Sverige ska vi ha ett personcentrerat
förhållningssätt vilket innebär att se patienten som en kapabel
person med resurser och förmågor. Patienten är en partner med
sjukvårdspersonalen och alla beslut angående vård, behandling
och rehabilitering ska tas i samråd. Sjukvården behöver se
patienten som denna aktiva partner, med den nödvändiga
kunskap och kompetens om sin situation och hur det är att
leva med sjukdomen. Sjukvården å sin sida har en kunskap
om sjukdomen mer generellt. Man tar sedan ett gemensamt
ansvar och båda parter måste respektera varandras kunskap.
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En nödvändighet är att dela information med varandra. Sjukvården behöver ha en plan för hur detta ska se ut på den egna
enheten. Hur gör er mottagning för att göra patienterna mer
delaktiga i sin vård? Hur delar vi med oss av den patientdata som vi har som till exempel labsvar, endoskopiutlåtande,
röntgensvar och liknande? Visas Swibreg-grafen för patienten
vid mottagningsbesök? Det finns inget entydigt svar på hur
en mottagning ska jobba med dessa frågor men jag tror att
alla enheter behöver skapa sin plan för hur man utifrån sina
resurser på bästa sätt ger den vård IBD-patienterna behöver.
Vem ansvarar för information och utbildning till en nydiagnostiserad patient? Hur handskas mottagningen med akuta
skov? Hur ofta kommer patienterna på kontroller och vilken
yrkeskategori (läkare eller sjuksköterska) har hand om dessa
och på vilket sätt sker den (telefon, mottagning, annat)? Vilka
kontaktvägar in till mottagningen finns eller är möjliga för att
möta era patienters behov? Varje mottagning behöver ta sig tid
att undersöka patienternas behov och önskemål och utifrån
det tillsammans med befintliga resurser lägga en plan för hur
verksamheten ska arbeta. Ta hjälp av alla resurser som finns –
vilken yrkeskategori är bäst lämpad att utföra vissa aktiviteter.
Vilken metod kan användas? Behöver vi alltid träffa patienten
på mottagningen? Kan vi istället ha mötet per telefon, per
videosamtal eller via en app? Vi behöver våga tänka nytt och
inte fastna i gamla spår. Men det är sjukvården som behöver
börja anpassa sig till patienterna och inte tvärtom! För att göra
detta behöver vi ta reda på patienternas behov och önskemål.
Jag var på ett föräldramöte på min dotters gymnasieskola och
där eleverna fullt ut ska bygga sitt eget program för år 2 och
3. Skolan kallas för ett litet universitet. Rektorerna beskrev
att valen går till så att eleverna väljer sina program först och
utifrån det planerar skolan de lärarresurser och övriga resurser
som behövs. Skolan är stor med 2000 elever men de har ändå
gjort detta möjligt och klarar det med befintliga, ej oändliga
resurser. En självklarhet att anpassa sin verksamhet till sina
kunders behov och önskemål. Inom sjukvården behöver vi
börja med just detta, att anpassa oss till våra patienters behov
och önskemål och inte tvärtom.

Susanna Jäghult
Leg sjuksköterska, Med Dr,
Enhetschef, GHP Stockholm Gastro Center
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förfylld injektionspenna 50 mg/ml
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Injektionspenna i 10 olika doser
Färdig att använda
Enkel att hantera1
Minskar risken för oavsiktliga
nålstick
Hög koncentration, vilket ger
låg volym
Finns som singelpack och 6-pack
7,5 mg
10 mg
12,5 mg
15 mg
17,5 mg
20 mg
22,5 mg
25 mg
27,5 mg
30 mg
6-pack ej tillgängligt för
27,5 mg och 30 mg

Instruktionsfilm för subkutan injektion av
Metojectpen® 50 mg/ml finner du på
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Kolorektalprogrammet på
Kirurgveckan
Med den passande undertiteln En
sund vecka, genomfördes 2018 Kirurgveckan i Helsingborg. Det var första
gången som staden – som kallas
"Sundets pärla" – var värd för mötet.
Kirurgveckan är Svensk Kirurgisk
Förenings (SKF) stora gemensamma
vetenskapliga och sociala möte.

mycket forskning om FMT idag – så vi lär
höra mer om det framöver, summerade Pär.

Direkt efter invigningen hölls ett symposium om tarm och hälsa. En av föredragshållarna var Pär Myrelid, Kirurgkliniken,
Linköpings Universitetssjukhus. Pär talade
om bakterier vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).
IBD är ett samlingsbegrepp för sjukdomarna ulcerös kolit, Crohns sjukdom och
mikroskopisk kolit. De två första behandlas
både medicinskt och med kirurgi. Bakterier
har en roll för genes, prognos och behand-

lingen av dessa sjukdomar, berättade Pär.
– Crohns sjukdom uppstår i tarmavsnitt
med en stor mängd bakterier. Avlastning av
tarmen är en effektiv behandling – tarminnehåll triggar inflammation, fortsatte han.
Histologiskt liknar Crohns sjukdom
tuberkulos, men antibiotika har ofta en
övergående effekt på symptom.
– Slemhinnans immunsystem är riktat
mot den egna mikrobiotan hos Crohnpatienter. Antikroppar i serum är riktade
mot bakterie- och svamp-antigen. Vi kan se
i djurmodeller för Crohn att inflammation
inte utvecklas i bakteriefria förhållanden.
Bakterier är alltså involverade i patologin
bakom IBD, och de kan påverka förloppet.
Pär påpekade också att bakteriefloran skiljer
sig mellan IBD och tarmfriska.
– Bakteriefloran skiljer sig mellan ulcerös
kolit och Crohn, mellan olika lokalisationer
av Crohn samt mellan dem med, eller utan,
samtidig PSC.
Det finns en ökad cancerrisk vid IBD,
och bakterier är troligen involverade, til�lade han.
– Probiotika har effekter vid ulcerös kolit
och vid pouchit. Fekal mukosa transplantation (FMT) har positiva effekter vid ulcerös kolit. Frågan här är om då man även
kan överföra andra sjukdomar? Det pågår

Pär Myrelid

Johan Danielsson

Britt Husberg

I

sitt välkomstanförande under invigningen sa Claes Jönsson, ordförande
i Svensk Kirurgisk Förening att han
tyckte det var fantastiskt roligt att inviga
ytterligare en Kirurgvecka.
– Svensk kirurgi står stark, med hög kvalitet. Jag tror en av förklaringarna till detta
är att vi har en Kirurgvecka, sa Claes.
Bakterier involverade i patologin vid IBD
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Analatresi och Hirschsprungs syndrom

Anala och kolorektala anomalier var titeln
på ett symposium som gavs första dagen.
Första föreläsningen handlade om anorektala missbildningar och Hirschsprungs
syndrom, som två föreläsare talade om tillsammans – Johan Danielsson, barnkirurgen, Akademiska sjukhuset Uppsala samt
Britt Husberg, Nedre gastrosektionen, Ersta
diakoni, Stockholm.
För båda diagnoserna gäller att en relativt strukturerad uppföljning sker under
barnaåren. Bägge är associerade med andra
missbildningar, bl.a. Downs syndrom. Men
i vuxen ålder finns i dagsläget mycket lite
struktur i uppföljning och vård.
– Det finns alltså gemensamma nämnare,
men båda är ändå ovanliga tillstånd med en
incidens mellan 1 av 5-10,000 – så det är
sällan en kolorektalkirurg träffar på dem.
Patienterna vet inte vart de ska vända sig
med sina problem. Trots att fler idag överlever till vuxen ålder, har de oftast en låg
livskvalitet, berättade Johan.
Britt visade en bild på analatresi. Tillståndet förekommer hos 1/2,500 - 1/5,000
levande födda. Det råder ett stort spann
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mellan enkla och komplicerade missbildningar.
– Det är viktigt att ha i åtanke att det
inte bara är ändtarmen som sitter fel – hela
anatomin i bäckenbotten och omgivande
vävnad är påverkad, påpekade hon.
Britt fortsatte med att beskriva den bakomliggande embryologin.
Hirschsprungs syndrom (enteriska nervsystemets ganglier saknas i nedre delen av
tjocktarmen) har en incidens på 1/5,000
levande födda, och beror på inkomplett
nedvandring av enteriska nervceller, berättade Johan.
– Utan nervceller kan inte tarmen
slappna av, och man får en "superförstoppning", sa han.
Åtgärden är att operera bort den sjuka
tarmen. Det finns många metoder, men
idag används transanal endorektal pullthrough vid alla svenska centra.
– Det är en ohemogen patientgrupp – de
kan ha långa segment, ofta är de opererade
flera gånger tidigare och har omfattande
tarmresektioner, morbus Down etc. Så det är
ofta komplicerade fall, konstaterade Johan.
Stort behov av team

Hirschsprung med korta segment kan
missas i barnaåldern, och kan således i
sällsynta fall förbli odiagnosticerat upp till
vuxen ålder. Det finns risk för enterokolit
efter operation och den kan te sig som en
oklar IBD. Patienten har också högre risk
för "äkta" IBD.
– Det bör man hålla i minnet, sa Johan.
Britt fortsatte med att understryka att
patienten måste utredas ordentligt, med
olika tekniker, och beskrev dessa i mer
detalj.
– Genitala missbildningar är också
mycket vanliga, och urinvägsbekymmer
likaså, så det finns behov av en van urolog.
Det förekommer även övriga missbildningar
– så det finns ett stort behov av teamtänkade
kring dessa patienter.
Antegrada lavemang (ACE) är ett perfekt
komplement till rätt patient. Det är oftast
värt att pröva innan stomi, fortsatte Johan.
– Det är vanligt förekommande i barnkirurgin, men ovanligt för vuxna. Men jag
tror att fler vuxna skulle ha nytta av ACE,
sa han.
Högre recidivfrekvens hos vuxna

Malrotation innebär felaktig embryonal
utveckling där den normala rotationen av
ett organ och organsystem som tarm och
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Bengt Håkansson

Wilhelm Graf

njure uteblir eller blir ofullständig. Bengt
Håkansson, Kirurgiska kliniken, Ersta sjukhus, talade om ämnet. Han inledde med att
citera den amerikanske kirurgen William
E Ladd: "Malrotation – a condition rare
enough to escape your mind and common
enough to be important."
Incidensen ligger mellan 0.2 till 0.5 %.
– Symptomen är flera: Återkommande
akut buksmärta, postprandial fyllnadskänsla
eller obehag, reflux, malabsorption eller
diarré, slow transit motilitet – obstipation
och födoämnensintoleranser.
Diagnos ställs med klinisk anamnes samt
CT med peroral och intravenös kontrast.
Bengt fortsatte med att redogöra för Stringers klassifikation som beskriver olika varianter av malrotation.
– Behandlingen är Ladds operation fortsatte Bengt och beskrev densamma.
Resultat efter kirurgi är gynnsamt hos
en majoritet av patienter som haft uttalade
smärtor preoperativt.
– Det är dock en högre recidivfrekvens
av symptom hos vuxna än hos barn – 10
- 20 %, att jämföra med 5 %. En inte helt
ovanlig komplikation är adherensileus –
tarmvred till följd av sammanväxningar,
avslutade Bengt.

Tillståndet förekommer i pediatrisk
population, men även hos vuxna. Det finns
associerade anomalier i 30 - 40 % av fallen
och det är dubbelt så många pojkar som
flickor som drabbas.
– Rekommenderad behandling är individuell beroende på klinik. Många har inte
så stora problem, och då kan man behandla
icke-operativt.
Infant volvolus kan leda till ultrakort
tarmsyndrom, dvs. en funktionell tarmlängd kortare än 10 cm, tillsammans med
nekrotiserande enterokolit, tarmatresi mm.
Prognosen efter adult volvolus är relaterad
till associerade anomalier och resektionens
omfattning.

Många kan behandlas icke-operativt

En volvulus är när en tarm har roterat runt
sig själv och tarmkäxet som stöder den,
vilket resulterar i en tarmobstruktion. Wilhelm Graf, verksamhetsområde kirurgi,
Akademiska sjukhuset, Uppsala, talade om
volvulus relaterat till malrotation.
– Vi vuxenkirurger ser det väldigt sällan,
sa Wilhelm.

Behov av gemensamma centra

I sina konklusioner konstaterade Wilhelm
att volvolus relaterad till malrotation är ett
potentiellt allvarligt tillstånd.
– Man bör göra omedelbar laparotomi
vid klinisk misstanke – derotation, delning
av Ladds band, placering av tunntarmen till
höger och kolon till vänster. Vid behov, gör
en tarmresektion och anastomos, alternativt
en stomi.
I den paneldiskussion som följde framkom att man ser ett behov av centra där man
tar hand om både barn och vuxna.
– Jag tror det behövs både kompetens för
kolorektalkirurgi och barnkirurgi – detta för
att bygga upp en kunskap om hur det går för
patienterna på lång sikt. Jag tror också det
skulle räcka med två centra i Sverige, sa Johan.
Han fick medhåll i detta av Britt och
Wilhelm.
– Dessa patienter är mycket tidskrävande,
vilket påverkar hur mycket man kan produ-
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cera. Det finns också ett behov av urologer
och tarmterapeuter, fortsatte Johan.
– Även av kurator – de här patienterna
har ofta psykosociala problem, tillade Britt.
Timing till kirurgi efter strålbehandling

Nästa punkt på kolorektalprogrammet
var presentation av de fyra bästa insända
abstrakten till Kirurgveckan. Mattias Block
och Pär Myrelid var moderatorer.
Först ut var Johan Erlandsson, Karolinska
institutet, Stockholm. Johan presenterade
en subgruppsanalys från Stockholm IIIstudien som hade undersökt postoperativa
komplikationer i relation till total behandlingstid efter strålbehandling av rektalcancer.
– Det handlar om timing till kirurgi efter
strålbehandling, som kan variera mellan 1
- 12 veckor efter strålbehandling. I Stockholm III fann man att det onkologiska utfallet var lika – men att komplikationerna var
fler om operationen gjordes direkt. Fler fick
komplett respons om man väntade. Men
när det gäller detta, finns det olika studier
som visar olika resultat, förklarade han.
I studien hade man delat upp samtliga
patienter i fyra grupper – grupp A som
fick sin kirurgi inom 7 dagar efter strålbehandling, B som fick mellan 8 - 13 dagar,
C som väntade 5 - 7 veckor och D som
väntat 8 - 13 veckor. Man hade följt dessa
i Svenska Kolorektalcancerregistret, och
med komplikationer som var verifierade i
patientjournal.
De slutsatser som Johan rapporterade var
att timing av kirurgi verkar spela roll. Man
såg ingen skillnad mellan grupperna när det
gällde frekvens av reoperationer, eller 30eller 90 dagars mortalitet. Men om man
tittar på komplikationer förelåg en skillnad.

Johan Erlandsson
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– Minst risk för postoperativa komplikationer föreföll vara om kirurgin fördröjs
mer än 4 veckor efter sista stråltillfälle. Det
verkar som om att det är störst risk för komplikationer om operationen genomförs 4 - 7
dagar efter avslutad strålbehandling. Men
operation inom 0 - 3 dagar är inte signifikant sämre än att vänta länge, summerade
Johan.

nedläggning av temporär ileostomi hos
patienter utan tecken till anastomosläckage,
summerade Jennifer.
Två randomiseringssteg

Jennifer Park, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, presenterade två abstrakt.
Det handlade om uppföljning av tarmfunktion hos patienter från studien EASY och
som haft tidig nedläggning av temporär
ileostomi efter rektumresektion vid cancer.
– Syftet var att undersöka patientrapporterad tarmfunktion och förekomst av låg
främre resektionssyndrom (LARS), sa hon.
Studiens konklusion var att tid för nedläggning av stomin inte påverkar frekvensen
av LARS fyra år efter operation.
Den andra studien var på de hälsoekonomiska effekterna av tidig nedläggning med
hjälp av data från EASY.
– Syftet var att göra en kostnadsanalys
utifrån sjukvårdens perspektiv av tidig och
sen nedläggning – resursförbrukning inom
12 månader efter rektumresektion och
medelkostnad per patient.
Resultatet blev att man fann en sådan
skillnad: I den justerade analysen var det
37,880 SKR till fördel för tidig nedläggning. De mest kostnadsdrivande faktorerna
var reoperationer, återinläggningar och
endoskopiska undersökningar.
– Vår konklusion är att det finns en minskad morbiditet tillsammans med signifikant kostnadsreduktion som stödjer tidig

Det fjärde och sista bästa abstraktet var om
Svenska rektalprolapsstudien, en randomiserad multicenterstudie, som presenterades
av Fredrik Hjern, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
– Vi har gått i mål med den här studien
– som har hållit på väldigt länge, sa Fredrik.
Studiens bakgrund är att det saknas
konsensus för val av operationsmetod vid
rektalprolaps. De studier som finns är övervägande retrospektiva och inte kontrollerade. Därför initierades studien av SFKRK
1999, och genomfördes på 13 sjukhus åren
2000 - 2008.
– De preliminära resultaten presenterades
på Kirurgveckan år 2008, men de slutliga
resultaten är aldrig rapporterade, berättade
Fredrik.
Syftet var att utvärdera recidivfrekvens,
komplikationer, tarmfunktion och livskvalitet hos patienter som genomgått operation
för rektalprolaps. Det primära utfallsmåttet
var tarmfunktion och livskvalitet mätt med
enkäter, och sekundärt utfallsmått var recidiv samt kirurgiska komplikationer.
– Det är en multicenter, prospektiv,
randomiserad studie. 134 patienter ingick,
varav 122 blev opererade. 94 % var kvinnor,
och medianåldern var 72 år. Studien hade
två randomiseringssteg – randomisering 1
hade 18 randomiserade till abdominell eller
perineal operation. Randomisering 2 hade
122 opererade med antingen Délorme's
eller Altemeier, och suturrektopexi versus
resektionsrektopexi, förklarade Fredrik.

Jennifer Park

Fredrik Hjern

Tidig nedläggning ger minskad morbiditet
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Högre recidivfrekvens för perineala
ingrepp än tidigare rapporterat

Han fortsatte med att berätta att avseende
livskvalitet (mätt med SF-36) förelåg det
ingen skillnad mellan grupperna.
– För hela gruppen var det en signifikant
förbättrad upplevelse av det allmänna hälsotillståndet vid 3 månader och ett år, jämfört
med före operationen.
Avseende tarmfunktion var det för hela
gruppen signifikant mindre läckageproblematik vid tre månader, ett år och tre år
jämfört med preoperativt. Den största förbättringen såg man efter ett år.
– Vi fann fler läckageepisoder efter operation enligt Altemeier vid tre månader jämfört med Délorme's.
Studien konkluderade att recidivfrekvens
for perineala ingrepp är högre än tidigare
rapporterat – för abdominella ingrepp är
den jämförbar med tidigare randomiserade
studier. Inga signifikanta skillnader avseende recidivfrekvens mellan grupperna
kunde påvisas.
Studien QUALiRECT

Sexuell funktion före och efter behandling

Under veckan gavs flera sessioner med titeln
Fria föredrag. Louise Karlsson, Kirurgiska
kliniken, Sahlgrenska, Göteborg presenterade en studie på urindysfunktion hos
patienter med rektalcancer.
Syftet var att studera förekomsten av urindysfunktion hos patienter med rektalcancer
vid tiden för diagnos och ett år efteråt.
– Vi undersökte även riskfaktorer kopplade till urininkontinens vid ett-årsuppföljningen, och jämförde urindysfunktion
hos patienter med rektalcancer med svensk
normalpopulation, sa Louise.
Hon berättade också att i litteraturen
varierar prevalensen mellan 6 och 77 %.
Studien heter QUALiRECT, som är en
prospektiv, observationell studie som avser
hälsa och livskvalitet vid rektalcancer. 1,248
patienter – 693 män och 392 kvinnor – vid
16 centra i Sverige och Danmark inkluderades mellan åren 2012 och 2015. Dessa
fick omfattande frågeformulär vid tiden för
diagnos och vid flera uppföljningstillfällen.
Studien använde också kliniska data från
kolorektalcancerregistret.
– Vi fann att urindysfunktion är vanligt
ett år efter rektalcancerdiagnos – det är en
fördubblad prevalens, jämfört med tiden för
diagnos. Även att det är vanligare hos kvinnor. Flera riskfaktorer är kända vid diagnos
– vi kan identifiera våra patienter i förväg,
var slutsatser som Louise rapporterade.

Marina Sörensson, Centralsjukhuset, Karlstad, hade också använt sig av data från
QUALiRECT. Hon presenterade en studie
som hade undersökt sexuell dysfunktion
efter behandling av ändtarmscancer.
– Mer än 2,000 fall av rektalcancer diagnostiseras årligen i Sverige. Många botas
från sin sjukdom – men negativa effekter
av behandlingen är frekventa, konstaterade
Marina.
Studiens syfte var att studera sexuell
funktion före och efter behandling av rektalcancer.
– Riskfaktorer för nedsatt sexuell aktivitet
är om man är sexuellt inaktiv vid diagnos,
samt stomi, berättade hon.
Konklusionerna var att en stor andel av
patienter som behandlas för rektalcancer
drabbas av sexuella problem. Även att sexuella problem innebär ett lidande för många.
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Louise Karlsson

Marina Sörensson

Ändrade avföringsvanor hittar 4 % av
alla cancrar

En validering av urvalskriterier för standardiserade vårdförlopp för tjock- och
ändtarmscancer i Region Jönköpings län
presenterades av Lina Hellman, sektionen
för kolorektal kirurgi, Länssjukhuset Ryhov,
Jönköping.
– Vi startade med standardiserade vårdförlopp (SVF) i februari 2016, och har årligen 1200 patienter – vilket utgör 8 % av
hela Sveriges SVF. Samtliga patienter med
tjock- eller ändtarmscancer inkluderas,
vilket innebär stora undanträngningseffekter – vi måste därför veta att vi har rätt
kriterier, förklarade Lina.
Studien hade inkluderat samtliga patienter med SVF-remiss helåret 2017. De var
1,102, och för 4/5 av dessa hade SVF startat
i primärvården. Cancer konstaterades hos
19 % – vilket är ganska bra, ansåg Lina.
En av de parametrar i SVF man diskuterat är "ändrade avföringsvanor", vilket i
analysen var 8 individer med cancer och
som hade detta som enda symptom.
– Det innebär att om vi skulle ta bort
"ändrade avföringsvanor" från SVF, skulle
vi missa 4 % av alla cancrar, påpekade hon.
I det förslag till revision studien resulterat i fanns därför "ändring av annars stabila
avföringsvanor som varat längre än 4 veckor
utan annan förklaring hos patienter över 50
år" kvar. På samma lista fanns även "fynd
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vid bilddiagnostik, och fynd vid rektoskopi
eller rektalpation som inger misstanke om
kolorektalcancer" – samt "synligt blod i
avföringen där rektalpation och rektoskopi
inte visar annan uppenbar blödningskälla".
Inga kliniska fördelar med MRI

Det nationella vårdprogrammet för rektalcancer rekommenderar antingen bäckenMRI, alternativt kontrastförstärkt CT buk/
thorax för att upptäcka levermetastaser.
– Men studier har visat bättre sensitivitet
och specificitet för MRI, sa Mathias Utterberg, Sahlgrenska universitetssjukhuset,
Östra.
Syftet med den studie han presenterade
var att jämföra CT buk med MRI buk. Det
var en retrospektiv registerstudie där totalt
274 patienter, jämt fördelade mellan Sahlgrenska och NU-sjukvården, ingick. Totalt
hade 122 undersökts med MRI och 152
med CT.
– Undersökningen visade inte några kliniska fördelar med att välja MRI över kontrastförstärkt CT för att undersöka levern
vid utredning av rektalcancer, rapporterade
Mathias.
Patienter nöjda med kommunikationen

En delstudie inom QUALiRECT hade
undersökt upplevelsen av kommunikationen med vårdpersonal vid rektalcancer. Den
presenterades av Sofie Walming, Kirurgkliniken SU Östra.
– 1,085 fick en enkät innan behandlingsstart, och följdes sedan upp med en ny
enkät 12 månader efteråt. Svarsfrekvensen
var 87 % för den första, och 74 % för den
andra, berättade Sofie.
Hon konstaterade att 99 % av dessa vid
den första kontakten ansåg att kommunikationen med läkarna fungerat bra, och
att motsvarande siffra efter ett år låg på
90 %. När det handlade om kontaktsjuk-
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sköterskorna var siffrorna 99 % och 96 %.
Däremot visade data från det uppföljande
1-årsformuläret om den planerade behandlingens möjliga effekter på urinvägarna att
bara 32 % svarat att de fått information om
det. Endast 24 % hade fått information om
effekter på sexlivet – medan 70 % svarade ja
på huruvida de fått information om effekterna på tarmfunktion.
– Vår slutsats är att patienter med rektalcancer är nöjda med kommunikationen
med läkare och sjuksköterskor – trots bristande information om behandlingsbiverkningar, summerade Sofie.
Lägre incidens av kolorektalcancer i norr

Det saknas longitudinella studier av patienter med Low Anterior Resection Syndrome
(LARS). Emil Pieniowski, Karolinska Institutet, sa att det finns en stark koppling mellan
major LARS och försämrad livskvalitet.
– Syftet med vår studie var att undersöka
om andelen patienter med LARS förändras över tid, samt om kopplingen mellan
LARS och försämrad livskvalitet försämras
över tid?
Det är en kohort-studie med longitudinell design där patienter från både Sverige
och Danmark ingick.
– Studiens resultat ger stöd för att LARS
är ett kroniskt tillstånd som inte förefaller
förbättras över tid – samt att påverkan på
livskvaliteten kvarstår över tid, konstaterade
Emil.
Med hjälp av databasen Risk Norr, har
skillnaden i incidens, mortalitet och överlevnad i kolorektalcancer mellan Norra
Sjukvårdsregionen och resten av Sverige
undersökts. Data presenterades av Olle Sjöström, Umeå Universitet. Det var de första
resultaten från databasen, så det var också
ett test för densamma.
– Vår slutsats är att Risk Norr går att
använda. Vi kunde konstatera att det är en

Emil Pieniowski

lägre incidens av kolorektal cancer i Norra
Sjukvårdsregionen – framför allt hos äldre
individer. Men vi kunde också konstatera
att det är en sämre överlevnad för patienter
med kolorektalcancer i Norr, avslöjade Olle.
Men framtida studier ska svara på varför det
är så, avslutade han.
Högersidig hemikolektomi

LARS efter koloncancer – är högre sämre än
vänster? Annika Sjövall, Karolinska sjukhuset, presenterade en studie som undersökt
detta.
– Att låg främre resektion av rektum ofta
ger LARS – det vet vi. Men hur det är efter
koloncancer vet vi inte lika säkert, sa hon.
Med hjälp av patientenkäter som skickades ut till patienter ett år efter potentiellt
kurativt abdominellt operation under
åren 2013 - 2015, hade forskarna gjort en
utvärdering av koloncancer opererade med
höger- respektive vänstersidig kolonresektion utan stomi.
– Vi fick komplett svar från 59,2 % av de
som gjort en högersidig resektion (ileocekalresektion, högersidig hemikolektomi), och
från 60,4 % av de som gjort en vänstersidig
resektion (vänstersidig hemikolektomi, sigmoideumresektion, främre resektion).
Studiens konklusion var att högersidig
hemikolektomi inte alltid är problemfritt.
– Skillnaden mellan höger och vänster
behöver undersökas närmare, konstaterade
Annika.
När ska man sätta stomi?

Ett symposium hade rubriken Den perfekta
stomin för patienten. Förste föreläsare var
Peter Matthiessen, Kirurgiska klinken,
Örebro, och hans föredrag handlade om
när man ska utföra en stomi.
Data från Uppsala-Örebroregionen på
patienter opererade för koloncancer åren
2008 - 2016 visar tydligt skillnader för akut/
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oplanerad operation jämfört med elektiv
kirurgi. Den elektiva resektionskirurgin
resulterade i att 13 % fick stomi – medan
de i den akuta/oplanerade gruppen fick det
i 39 % av fallen.
– En studie i Holland från 2007 visade
att 19 % fick permanent stomi, i en annan
från England 2009 var den siffran 25 %, i
en tredje från Tyskland 22 % och en svensk
studie från 2011 19 %, berättade Peter.
Så när ska patenten få stomi vid låg
främre resektion? Om bäckenet är trångt
– eller om det föreligger komplex kirurgi,
om patienten har haft preoperativ strålning
alternativt radiokemoterapi, om det är en
man, om patienten är äldre, har intraoperativa komplikationer eller anastomosringar
som inte är intakta eller uppvisar ett positivt
läckagetest, enligt Peter.
– När ska patienten kanske inte få en
stomi? Om man inte är strålad, anatomin
är gynnsam, man är kvinna, har ASA 1 - 2,
är yngre, och behovet av adjuvant cytostatika inte är sannolikt. Även när det inte
föreligger några intraoperativa komplikationer, anastomosringarna är intakta och
läckagetest är negativt, summerade Peter.
Se till att stomin är synlig för patienten

Var ska man sätta stomin? Per J Nilsson,
Karolinska Universitetssjukhuset, tog upp
frågan i sitt föredrag. Han började med var
på tarmen.
– Grundregler är att det ska vara så långt
distalt som möjligt. Man måste tänka på tarmens räckvidd och situationsanpassa, sa Per.
Var på bukväggen? Vid öppen kirurgi
måste man tänka på snittföring.
Andra faktorer att ta hänsyn till är patientens BMI, gamla ärr samt om det är patientens första, andra eller t.o.m. tredje stomi.
Det är skillnad mellan en elektiv eller
akut situation. Om elektiv, se till att arbeta
i team med stomiteraput. Planera och mar-
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kera preoperativt, och aktivera patienten,
var Pers råd.
I en akut situation var hans budskap att
se till att vara tränad från den elektiva situationen för att kunna markera själv.
– Försök förutse vilken stomi du kan
behöva göra – en låg stomi på bra plats
eller bra stomi på dålig plats? Dela tarm
och gör en ändstomi, plus en mukös fistel
om det är svårt.
Det är viktigt att stomiplatsen är synlig
för patienten i både sittande och liggande
ställning. Undvik gamla ärr och veck i bukväggen och var inte för nära ditt medellinjesnitt (eller porthål) och sätt inte stomin
alltför långt ner, summerade Per.
Han avslutade med att påminna om att
stomin är den del av kirurgin som patienten
tar med sig hem.
Stomi på obesa ett problem i sig

Ingvar Syk, Skånes Universitetssjukhus,
Malmö, talade om hur, och inledde med
de vanligaste problemen med stomi.
– En indragen, stasad stomi – en s.k.
"blå soffknapp", stomibråck, och teleskoperande/prolaberande stomier dvs. att tarmen
glider ut. Gör rätt från början – en stomi
rättar inte till sig själv, uppmanade han.
Enligt Ingvar finns det evidens som tyder
på en fördel av nät vid stomibråck. Men
han visade också en stor svensk studie från
2017 där inte någon sådan fördel kunde ses.
– Långtidsresultat är dåligt kända, och
nät är sannolikt inte indicerat rutinmässigt.
Överväg nät om det finns riskfaktorer, och
ska man lägga nät ska man lägga sublay +
skorsten.
Vid teleskoperande/prolaberande stomier
har det fallit ur mode att suturera tarmen
till fascian. Men Per sa att han tycker att
man ska överväga det vid laparoskopisk
operation.
Stomi på obesa är ett problem i sig.

Ingvar Syk

– Lokalisationen ska tveklöst vara övre
abdomen. Kom ihåg att vi lägger stomin på
operationsbordet – när patienten reser sig
upp dras den neråt, så mobilisera och tillse
extra god längd. Rensa från epiploicafett,
och dra ut genom Alexisport! Vi har ibland
använt fettsugning på obesa patienter.
Ingvar avslutade med att beskriva operationen med hjälp av bilder.
Livet efter stomi – hur går det?

Stomiterapeut Eva Carlsson, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset Östra, talade om hur
det går efter operationen.
– 43,000 personer i Sverige har stomi,
majoriteten har kolostomi. Den vanligaste
diagnosen bakom är kolorektal cancer,
berättade hon.
Stomin innebär en förändrad livssituation, och där är stomiterapeuten ett stöd.
Det handlar om stomirelaterade komplikationer – att förebygga, diagnostisera,
behandla och följa upp.
Eva presenterade två studier de gjort på
SU Östra om stomirelaterade komplikationer ett år efter kirurgi, samt anpassning
till livet med stomi och livskvalitet ett år
efter kirurgi. Den första visade att 27 % av
patienterna utvecklade en stomikomplikation och 11 % en peristomal hudkomplikation. Den andra att 95 % av patienterna
klarade sin stomiskötsel, och att patienter
med cancer och en ileostomi hade en sämre
anpassning.
I sina konklusioner underströk Eva att
endast 11 % hade peristomala hudkomplikationer.
– Det är lite, jämfört med andra studier.
Vi anser att uppföljningen är av betydelse
här. En kontinuerlig uppföljning och stomiterapeutens behandling minskar prevalensen.
Endast en patient hade läckage. 20 %
hade kolostomibråck efter ett år.
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– Vi fann att en anpassning till livet med
stomi mätt med ostomy adjustment scale
var 75 % av maxpoäng efter ett år. Även att
samarbete mellan stomiterapeut och kolorektalkirurg är viktigt!

eventuellt klippa bort nekros. Vid total
nekros bör man överväga akut rekonstruktion eftersom risk finns för tarmperforation.
– Efter en nekros är det stor risk för
stenos, fortsatte Åsa.

"Det finns hjälp att tillgå"

Risker och nytta med primärtumörsresektion

I sin sammanfattning sa Henrik att det
måste göras en individuell bedömning.
– Kanske, kanske, finns det en överlevnadsvinst av primärtumörresektion.
Han avslutade med två exempel: Det
första var en ung patient med gott allmäntillstånd och lumeninskränkande koloncancer T2/T3. Bilaterala små lungmetastaser
som krympt på palliativ kemoterapi. Patienten har en lång förväntad överlevnad.
– Här rekommenderar jag minimalinvasiv resektion.
Det andra exemplet utgjordes av en
äldre patient, med dåligt allmäntillstånd,
rektalcancer T3/T4. Stora lung- och levermetastaser, ej i skick för kemoterapi och en
kort förväntad överlevnad. Henriks rekommendation var ej resektion, eventuellt stent,
stomi eller strålning om symptom senare.
– Men naturligtvis finns det gråzoner
mellan dessa båda.

Åsa Gustafsson, stomisjuksköterska och
stomiterapeut på Kirurgiska kliniken i Linköping, avslutade symposiet med att tala
om vad man kan göra när det inte går som
planerat.
– Läckage är det vanligaste problemet.
Orsaker kan vara att det är för stort hål,
veck, att stomin ligger i en grop och stomins
placering, konstaterade Åsa.
Behandlingen är att handskas med
huden, sätta in en tätningsring eller annat
stomimaterial.
– Kontakta stomisköterskan – det finns
hjälp att tillgå!
Separation – en defekt mellan stomin
och fastsättandet i huden och/eller muskeln – är den vanligaste orsaken till smärta
för patienten. Åsa påpekade att i de allra
flesta fall läker separationer på 4 - 7 dagar
med rätt hjälpmedel. Behandlingen för ytlig
separation är att täcka endast med stomiförbandet, eventuellt med hudskyddsring. Vid
djupare separationer – fyll kavitet och täck
med stomiförband.
– Olika ringar har olika funktioner, så ta
kontakt med stomisköterskan som ska ha
den informationen.
Om det föreligger nekros, ska man
undersöka omfattningen. För ner ett provrör i stomin, och lys med ficklampa.
– Ser man lite rött därnere, kanske den
tar sig.
Behandlingen av nekros är att dagligen
granska utseendet, avvakta avstötning och
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Bengt Glimelius och Gabriella Palmer var
moderatorer för ett symposium om metastaserad kolorektalcancer.
Henrik Iversen, Karolinska Solna, talade
om primärtumör vid icke-resektabla metastaser.
– Vid primärt metastaserad kolorektalcancer är kurativ behandling oftast inte
möjlig. Men medianöverlevnaden vid stadium IV har ökat – från 12 till 24 månader.
Det är ganska mycket, sa Henrik.
Hur ska primärtumören hanteras? Ska
man göra resektion om den är asymptomatisk? Evidensläget är dåligt, konstaterade
Henrik. Han räknade upp flera potentiella
risker som finns med resektion.
– Postoperativa komplikationer kan
leda till sen start av palliativ behandling,
patienten kan få en försämrad livskvalitet och postoperativ död – dessutom kan
immunsuppression leda till en accelererad
metastasprocess.
Mot det får man ställa den potentiella
nyttan av resektion: En förlängd överlevnad
– kanske upp till 6 månader, en minskad
risk för tumörkomplikationer under systemisk behandling, en bättre livskvalitet och
en minskad risk för fortsatt metastasering
från primärtumören.
– Det nationella vårdprogrammet ger
ingen rekommendation. Där står att resektion är ett alternativ vid symptomgivande
tumör.

Re-resektion lönar sig

Levermetastaskirurgi var nästa ämne, Talare
var Per Lindnér, Sahlgrenska, Göteborg.
– Studien GLOCC visar att aggressiv
behandling lönar sig. Progressionsfri överlevnad var 16.8 månader efter ablation, jämfört med 9.9 månader i kemoterapigruppen,
berättade Per.
Så Per underströk att levermetastaser ska
tas bort radikalt.
– Var frikostig med remiss till leverkirurg
– det kan gå att ta bort.
Han presenterade data som visar att reresektion lönar sig.
– Resektion av lungmetastas försämrar
inte prognosen. Timing med tarmkirurgi
är inte viktig. Om vi ska ta levern eller
tarmen först har visats inte ge några skillnader i behandlingsresultat, vilket innebär
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att vi kan välja den strategi som passar våra
resurser bäst.
En norsk studie har visat att kostnaden
för öppen och laparoskopisk behandling
inte skiljer sig åt – men laparoskopisk är mer
kostnadseffektiv då det ger kortare vårdtid.
– Vår indikation för laparoskopisk kirurgi
är när vi tycker det är möjligt att göra utan
att operationen görs med sämre radikalitet,
eller tar för lång tid, fortsatte Per.
Synkron kirurgi, laparoskopisk kirurgi
och ablation kan minska bördan för patienten, var Pers sista budskap.

tabla tumörer, och konstaterade att levande
donatorer måste bli möjliga. Han berättade
att i USA pågår en utveckling med levande
donatorer.
– Patienter som har levercancer och som
transplanteras går det ofta inte så bra för.
Men för patienter med kolorektalcancer som
får levertransplantation går det mycket bättre.
Levertransplantation för kolorektalcancerpatienter med levermetastaser är fortfarande "work in progress", och samtliga
sådana transplantationer borde därför vara
en del av pågående prospektiva studier,
avslutade Svein.

Levertransplantation alternativ för
selekterade patienter

Levermetastaskirurgi – hur långt ska vi dra
det? Frågan utgjorde rubriken för Svein
Duelands, Oslo Universitetssjukhus, Norge,
föredrag. Han inledde med att tala om
vikten av PET-undersökning, som också
ger ett prognostiskt värde.
– Kolorektalcancer är en av de vanligast
förekommande maligniteterna i västvärlden.
Cirka 50 % kommer att utveckla metastaser, och levern är den vanligaste platsen för
metastaser, förklarade Svein.
Leverresektion är den enda kurativa
behandlingen, men endast 20 % av kolorektalcancerpatienter är kandidater för en
leverresektion. Dessutom får 70 % av de
som blir opererade återfall inom tre år.
– Levertransplantation kan vara ett gångbart alternativ för väl selekterade kolorektalcancerpatienter med levermetastaser,
fortsatte han.
Svein beskrev RAPID-konceptet (resection and partial liver segment 2/3 transplantation with delayed total hepatectomy) som
en möjlig strategi som kan öka tillgängligheten på levrar för patienter med icke-resek-
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Utfall och livskvalitet för Kockreservoar

Vi återvänder till de fria föredragen:
Emma Druvefors, Jönköping, beskrev
en studie om fertilitet hos män med IBD.
Det är en populationsstudie på 35,907 män
med IBD, diagnostiserade i Sverige mellan
åren 1964 - 2014. Uppföljningstiden var i
genomsnitt 10 år. 2,015 barnfödslar under
studietiden identifierades, och man kunde
konstatera att generellt var fertiliteten för
männen sänkt under studietiden.
– Proportionen av män som inte blev
fäder ökade. Vi fann att de faktorer som
påverkade fertiliteten negativt var sjukdomsaktiviteten samt perianal sjukdom vid
Crohns sjukdom, sa Emma.
Kocksreservoaren är en kontinent ileostomi efter kolektomi. Det är en ileum
reservoar med backventil/nippel så att den
töms aktivt med plastkateter. Man kan överväga Kockreservoar när inte bäckenreservoar
eller IRA är lämpligt.
– Men Kockreservoaren är associerad
med mycket komplikationer – 11 - 72 %
reopererade och 5 - 40 % pouch-extirpationer, berättade Anton Risto, Linköping.

Han presenterade en studie där man
undersökt funktionellt utfall och livskvalitet hos 85 patienter 43 män och 42 kvinnor med Kockreservoarer. De hade svarat
på tre enkäter – SF-36, short health scale
modifierad för Kock/stomi samt ett eget
Kock-specifikt formulär.
– 70 patienter var tillgängliga för enkätuppföljning, och vi fick in kompletta svar
från 71 % av dem.
84 % var nöjda med sin reservoar, och
83 % skulle välja en sådan igen. Medianvärdet för tömningar var 5 per dag (2 - 20) och
60 % tömmer sällan eller aldrig nattetid.
77 % har sällan eller aldrig intubationsproblem och 65 % har sällan eller aldrig läckage, var resultat Anton rapporterade.
– Sammanfattningsvis var en majoritet
av de svarande nöjda, och vi kunde inte se
någon signifikant skillnad i livskvalitet mot
åldersmatchad normalbefolkning, summerade han.
Risk för analinkontinens efter graviditet

Vaginal förlossning är ansett som vanligaste orsak till senare analinkontinens hos
kvinnor. Vissa studier tyder på att även kejsarsnitt ökar risken, sa Charlotta Larsson,
Umeå.
Hon presenterade en studie med syftet
att undersöka risker för analinkontinens hos
vaginalförlösta, kejsarsnittförlösta, åldersmatchade oförlösta kvinnor samt åldersmatchade män. Författarna hade samkört
data från tre register: Medicinska födelseregistret, Nationella patientregistret och
Folkbokföringsregistret.
– Vi kunde konstatera att risken för
analinkontinens är ökad inte bara efter vaginal förlossning, utan även efter kejsarsnitt.
Totalt har kvinnor en tre gånger högre risk
än män att drabbas, sa Charlotta.
Kanske ska kvinnor med kända riskfaktorer erbjudas en mer kvalificerad post-partumundersökning för att möjliggöra tidig
intervention om skador finns, fortsatte hon.
– Mer kunskap behövs, summerade
Charlotta.
Bör PSB-kirurgi centraliseras?

Parastomalt bråck (PSB) är en vanlig komplikation hos patienter med stomi. Men
det finns mycket lite data kring utfall och
resultat av PSB-kirurgi på populationsnivå
– däremot många fallserier från enstaka
center.
Christoffer Odensten, Umeå Universitet, presenterade en studie som identifierat
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patienter opererade för PSB i Sverige genom
en bred sökning.
– Vi har sammanställt och kategoriserat
data och identifierat riskfaktorer för återfall
och komplikationer, förklarade han.
Efter genomgång av journaler identifierades 71 patienter som opererats för PSB
vid 35 olika enheter av 61 olika kirurger.
– Vi fann inga signifikanta riskfaktorer –
vare sig kön, ålder, orsak till operation eller
vilken metod som använts föll ut signifikant.
Huvudfyndet var att frekvensen av PSBkirurgi var mycket lägre än vad undersökarna hade förväntat.
– Antalet komplikationer var också lägre
än förväntat, och av ganska lindrig karaktär.
Christoffer påpekade att det inte fanns
något register för PSB-kirurgi när studien
gjordes.
– Det är visat för andra ingrepp att ett
nationellt register höjer kvaliteten. Numera
finns ett nationellt register för bukväggskirurgi, men täckningsgraden är mycket låg,
16 %, sa han.
I studien pekar man också på att den
enskilde kirurgen opererar väldigt få fall.
– Borde vi överväga att centralisera PSBkirurgi? Och hur får vi fler att registrera i det
nationella registret, avslutade Christoffer.

Anton Risto

Per Lundblad

Charlotta Larsson

– Vi ser att kolorektalcancer i Sverige
ökar – framför allt koloncancer hos individer som är under 50 år, oavsett tumörlokalisation, berättade Ida.
Studien konkluderar även att individer
yngre än 50 år med symptom bör tarmutredas.
– Detta stöder implementering av populationsbaserad screening för kolorektalcancer i Sverige, konstaterade hon.
Förhöjt H1A1c en riskfaktor

Amina Paracha, Karolinska Universitetssjukhuset, berättade att diabetes är en riskfaktor för kolorektal cancerutveckling. Hon
presenterade en studie där man analyserat
betydelsen av förhöjt H1A1c (ett blodprov
som används för att kontrollera behandlingseffekten vid diabetes) samt typ av diabetesbehandling för recidivfri överlevnad.
Det var en retrospektiv kohortstudie,
som omfattade 396 patienter som opererats
för kolorektalcancer från januari 2010 till
december 2013.
– Våra slutsatser är att förhöjt H1A1c är
en riskfaktor för sämre recidivfri överlevnad

Christoffer Odensten

efter kolorektal cancerkirurgi, och att insulinbehandling förfaller vara en riskfaktor
– till skillnad från metforminbehandling.
Därmed fick också författarna till studien
sina i förväg uppställda hypoteser bekräftade.
Beta-blockad associerat med minskad
mortalitet

Rebecka Ahl, Karolinska Universitetssjukhuset, presenterade den första studien som
undersökt effekten av beta-blockad inom
koloncancerkirurgi.
– Studien visar en signifikant skyddande
effekt på mortalitet – trots högre ASA, BMI
och ålder på dessa patienter. Detta anbefaller en interventionsstudie, ansåg Rebecka.
Peter Matthiessen fortsatte med en studie
på samma ämne – preoperativ betablockad
hos patienter inför abdominell resektion av
rektum för cancer.
– Aktuell forskning indikerar att nedreglering av det hyperadrenerga påslaget,
medierat via blockad av beta-adrenerga
receptorer och som orsakas av stresspåslag
vid trauma eller stor kirurgi, kan ha en positiv effekt på det kliniska utfallet, sa Peter.

Studie ger stöd för screening

Det finns motstridiga data angående frekvensen av kolorektalcancer. Högersidig
koloncancer är vanligare hos äldre. Rektalcancrar och högersidiga koloncancrar ökar
hos yngre, sa Ida Gutlic, Skånes Universitetssjukhus.
Hon presenterade en studie som undersökt trender avseende incidensen i Sverige
för kolorektalcancer vad häller tumörlokalisation, kön och ålder i Sverige. För
ändamålet hade man använt Socialstyrelsens statistik för kolorektalcancer från åren
1995 - 2015.
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®

(ustekinumab)

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

1. Produktresumé Stelara juli 2018.
Janssen-Cilag AB Box 4042, SE-169 04 Solna, Sweden, Tel +46 8 626 50 00, Fax +46 8 626 51 00, www.janssen.com/sweden

PHSWE/STE/0417/0003(3)

STELARA® (ustekinumab)
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta i doserna: 45 mg/0,5 ml och 90 mg/1 ml, injektionsflaska i dosen 45 mg/0,5 ml samt 130 mg/26 ml
koncentrat till infusionsvätska, lösning. ATC kod: L04AC05. Receptbelagt. F. Indikationer: Plackpsoriasis: STELARA är indicerat för behandling av
måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som inte svarat på andra systemiska behandlingar såsom ciklosporin, metotrexat (MTX) eller PUVA, eller
när intolerans eller kontraindikationer föreligger mot sådana behandlingar. Plackpsoriasis hos pediatriska patienter: STELARA är indicerat för
behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos ungdomar från 12 år och äldre, som inte är adekvat kontrollerade med, eller intoleranta mot, andra
systemiska behandlingar eller ljusterapier. Psoriasisartrit: STELARA, som monoterapi eller i kombination med MTX, är avsett för behandling av aktiv
psoriasisartrit hos vuxna när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs) har varit otillräckligt. Crohns sjukdom:
STELARA är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom hos vuxna med otillräckligt svar, eller som inte längre svarar på, eller
som uppvisat intolerans mot konventionell terapi eller TNFα-antagonist, eller som har medicinska kontraindikationer mot sådana terapier. Trafik:
STELARA har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Datum för senaste översyn av produktresumé juli 2018.
För fullständig produktinformation och aktuellt pris, se www.fass.se. Janssen-Cilag AB, Box 4042, 169 04 Solna. Sweden. Tel +46 8 6265000,
www.janssen.com/sweden

JC-170184-4

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

Kolorektalprogrammet på Kirurgveckan

Ida Gutlic

Syftet med registerstudien han presenterade
var att undersöka om betablockad-behandling
påverkade tidiga komplikationer och mortalitet efter abdominell rektalcancerkirurgi.
– Vi fann att preoperativ och kontinuerlig beta-blockad är associerad med minskad
30-dagars mortalitet. Dessa fynd behöver
utforskas vidare med en prospektiv interventionsstudie, konstaterade Peter.
Ingen skillnad mellan hög och låg ligatur

Ligaturnivå och onkologiska utfall var
föremål för en studie presenterad av Petrus
Boström, Örnsköldsviks sjukhus.
– Bakgrunden är att konsensus saknas
gällande optimal nivå för kärlligaturnivå vid
rektalcancerkirurgi. Ett flertal systematiska
reviews och meta-analyser har försökt ge
ett definitivt svar, utan framgång, förklarade han.
Data från 8,295 patienter som genomgick abdominell kirurgi under åren 2007
- 2014 analyserades i studien.
– Vår konklusion är att vi i detta svenska
material inte såg någon skillnad mellan hög
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Amina Paracha

Per Lundblad

Petrus Boström

och låg ligatur med avseende på onkologiskt relevanta utfall. Val av kärlligaturnivå
borde därmed snarare bestämmas av patientens anatomi och kirurgens preferenser, sa
Petrus.
Främre resektion utan avlastande stomi
bör övervägas

Ungefär 20 % får permanent stomi efter
främre resektion. Starkt bidragande faktorer
till detta är anastomosläckage, samt att vid
avlastande stomi är randomiserade studier
gjorda på TME-opererade. Partiell mesorektal excision (PME) är ett brukligt alternativ
för högt belägna tumörer.
Detta berättade Martin Rutegård, som
presenterade en studie på främre resektion
för rektalcancer.
– Vår frågeställning var huruvida avlastande stomier totalt sett bidrar till fler
permanenta stomier på sikt – skiljer sig
detta förhållande med avseende på grad av
mesorektal excision.
Med hjälp av kolorektalcancerregistret
identifierades patienter med främre resek-

Martin Rutegård

tion för rektalcancer åren 2007 - 2013, och
som följdes till 2014 avseende förekomst
av stomi. Stomiutfall fastställdes vid tidpunkten 2 år efter indexoperation. Av 3,967
patienter hade 670 (16,8 %) stomi vid tidpunkten två år efter operationen.
– Vi fann att avlastande stomi vid främre
resektion verkar vara en starkt bidragande
faktor för att ha permanent stomi två år
senare. Förhållandet är särskilt uttalat för
PME/hög främre resektion. Så främre resektion utan avlastande stomi bör övervägas –
särskilt vid PME/hög främre resektion, var
de konklusioner som Martin presenterade.
Och med det avslutar Gastrokuriren
reportaget från 2018 års Kirurgvecka. Nästa
år kommer den att hållas vecka 34 i Norrköping.

Per Lundblad
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Med sikte på

remission
vid ulcerös kolit

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

Asacol® (mesalazin) Rx (F), ATC-kod A07EC02. Indikationer: Enterotabletter 400mg och 800mg:
Ulcerös kolit. För behandling av mild till måttlig akut sjukdom. Underhållsbehandling vid remission.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet/mot något hjälpämne, se Innehåll på Fass.se. Känd överkänslighet mot salicylater. Svår leverfunktionsnedsättning. Svår njurfunktionsnedsättning (GFR <30 ml/min/1,73 m2). För information om dosering, varningar/försiktighet,
biverkningar och pris se www.fass.se. Produktresumé: enterotabletter 2014-11-10.

Tillotts Pharma AB Gustavslundsvägen 135, 167 51 Bromma. Tel 08 704 77 40, nordicinfo@tillotts.com. www.tillotts.se
Magens hälsa – vårt fokus™

16-03-0280SE FWD TILL0011

Referenser: 1. Asacol produktresumé, www.fass.se. 2. Data on file, Tillotts Pharma AG.
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Magnus Kjellman

Träning ger färdighet
– kurs med träning på mänskliga preparat under Kirurgveckan
Under Kirurgveckan i Helsingborg
2018 var det premiär för praktisk
kurs med träning på mänskliga
preparat. Händelsen har väckt nationell uppmärksamhet i media och
initiativtagare Magnus Kjellman,
endokrinkirurg, Karolinska universitetssjukhuset, skriver här om den nya
kursen och återger två kursdeltagares
utvärdering.

M

åns Roséns titel på sin till regeringen inlämnade utredning
”Träning ger färdighet” är riktig
men ska alltid om möjligt initialt ske via
torr-, virtuell- och våtlabsövning för våra
patienters skull.
Etisk aspekt

Svenskt kirurgiskt råd, där alla kirurgiska
specialiteter finns representerade, har under
senaste året arbetat aktivt för att få till stånd
bättre möjligheter för kirurger att genomföra
träning och metodutveckling på mänskliga
preparat i Sverige. Möjligheten har länge
funnits utomlands, och i Sverige framförallt
på importerade kroppsdelar, men får anses
komplicerat rent etiskt vilket även delegationen för medicinsk etik på läkarsällskapet
har givit sitt utlåtande om. Man påpekar
vidare att samtycke från den avlidne eller
dess anhöriga måste finnas samt att lagen
om genetisk integritet hindrar vinstsyfte i
denna typ av verksamhet. Svenskt kirurgiskt
råd´s ståndpunkt är att det i Sverige bör
finnas möjlighet till kirurgisk träning och
metodutveckling på mänskliga preparat
som ett komplement till övrig träning. För
att skapa förutsättningar för detta måste vi
bygga upp våtlab ämnade för ändamålet och
skapa en organisation som både följer lagen
och de etiska principer som bland annat
Läkarsällskapet uttalat.

har varit okontroversiellt. För kirurgisk
träning och metodutveckling finner etiska
delegationen att detta faller inom obduktionslagen paragraf 21 och 22 och kan
därför genomföras på svenska donerade
kroppar om samtycke finns registrerat från
den avlidne eller anhörig. Vid en nyligen
genomförd undersökning av 300 anmälda
donatorer i donationsregistret där man frågade om man kan tänka sig att donera sin
kropp för kirurgisk träning svarade samtliga
ja. Normalt sett är det universiteten som har
hand om undervisningen i anatomi, men
de jurister som nu tolkat obduktionslagen
anser att sjukvården måste stå som huvudman när man använder avlidna kroppar för
kirurgisk träning och metodutveckling och
därmed krävs samarbete mellan universitet
och landsting.
Angelägen premiär

Först ut att genomföra detta samarbete är
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Därför
valde Svensk kirurgisk förening i år i samarbete med SIKT att genomföra den första
svenska kursen inom akut laparoskopisk
kirurgi på mänskliga preparat och djur där
vi kunde följa alla lagar och etiska principer beskrivet ovan. Vid en omfattande
enkätundersökning som genomfördes av
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Donatorer

Än så länge är antalet donatorer begränsat
i Sverige. För att vi ska kunna få ett mer
omfattande kursutbud behöver antalet öka.
Vi valde denna gång att använda kropparna
i första hand för demonstration av lärarna
och endast en del av deltagarna fick träna.
Huvuddelen av träningen gjordes på djurlaboratorium. Erfarenheter från bland annat
Mayo Clinic i USA visar att för att öka antal
donationer krävs omfattande information
till allmänheten och att de etiska principerna alltid följs. Detta kommer, liksom
skapandet av fler våtlab på andra universitetssjukhus i Sverige, vara vår utmaning
för framtiden. Målet är att vi från och med
nu ska ha donerade kroppar som en del av
utbildningen under dessa kurser och bredda
kursutbudet till andra typer av kirurgiska
ingrepp.
Deltagarreflektion

Lag och samarbete

Möjlighet för utbildning på mänskliga
avlidna kroppar har alltid funnits i Sverige
på universiteten under läkarutbildningen.
Detta faller väl in i obduktionslagen och

European association for Endoscopic Surgery hos föreningens medlemmar kring vad
man ansåg som mest angeläget att föreningen ska bidra med kom hands-on kurser
som nummer ett. Vår kurs var en del av
kirurgveckan i Helsingborg som i år hade
temat akut kirurgi och därför valde vi akut
laparoskopisk kirurgi som tema för kursen.
Målgruppen var specialister och kirurger i
slutet av sin ST-utbildning, där kursen kan
antas ha störst betydelse för deltagarnas
kliniska vardag. Lärare för kursen var tre
erfarna kirurger: Fredrik Hjern, David Stillstöm, Popa Dorin Eugen och undertecknad
som var kursansvarig.

David Stillström, teoretisk utbildning.

Här är en reflektion skriven av Petrus
Boström och Malin Simlund som båda
deltog i kursen:
”Oavsett tidigare kirurgiska erfarenheter
eller personliga målsättningar med kursen
kom de flesta överens om att vi fick ta del
av en oerhört värdefull kirurgisk träning. I
dagens utbildningssystem för svenska kirurger läggs mycket fokus på teoretiska kunskaper, något som accentueras av såväl SK- som
KUB-kurser, vilka samtliga saknar kirur-
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giska träningsinslag eller mål. Risken med
det är att morgondagens kirurger endast blir
teoretiskt skickliga avdelnings- och akutläkare men utan adekvata hantverkskunskaper. Men det finns fortfarande eldsjälar
som försöker flytta fokus tillbaka till det
kirurgiska kärnområdet, det som skiljer
kirurgi från alla andra specialiteter och de
uppgifter som inte kan eller bör utföras av
någon annan än en kirurg. Vi har precis sett
exempel på vad ett sådant engagemang kan
leda till. Nu har vi diskuterat exakt portsättning ned till centimeternivå för olika
diagnoser, exakt hur stort tag man tar om
tarmen när man bläddrar upp från ileocekalvalv till EA-slits på ett inre bråck, hur
lång man klipper tråden vid laparoskopisk
suturering, de olika energiinstrumentens
för- och nackdelar på mm-nivå, dissektionsteknik i olika delar av buken, hur mycket
drag och motdrag behövs och hur det påverkar exponeringen. Detaljnivå på hög nivå.
Kursen var därtill ett bra exempel på
nordiskt samarbete, där framförallt svenska
kursdeltagare och arrangörer kompletterades av några danska kollegor. De två danska
specialisterna hade gått ett flertal kurser med
grisövningar, vilket är obligatoriskt i Danmark, men heller aldrig haft någon likande
kurs. Inte bara är det intressant och roligt
att träffa kollegor från andra länder. Deras
laparoskopiska kunskaper var dessutom värdefulla i såret, då de gärna bidrog med sina
överlägsna erfarenheter av avancerad laparoskopi, tillförskansade redan under ST-tiden.
Just likoperationer kanske lämpar sig
allra bäst just i övergången från anatomi
till kirurgi. Det är dels ingen större hemlighet att många av dagens ST-läkare har otillräckliga anatomiska förkunskaper, delvis
till följd av läkarutbildningens allt större
fokus på molekylärbiologi på bekostnad av
anatomi, delvis för att man ofta inte lärt
sig anatomi ur kirurgisk synvinkel. Fördelen med en människokropp är ju att det är
en anatomiskt överlägsen modell jämfört
med gris, där såväl kolon som flera organ i
övre delen av buken är alltför lättåtkomliga
för att lämpa sig för dissektionsarbete. Vi
diskuterade att de områden där övning på
lik kanske vore allra mest givande, utöver
vad vi gjorde under kursen, är de anatomiska lokaler som vi aldrig exponeras för
i vardagen, men som är potentiellt livräd-
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Magnus Kjellman

Våtlabsdemonstration och träning med kursledaren Fredrik Hjern.

dande. Splenektomi, mobilisering av lever,
Kocherlösning följt av viscerala rotationer
enligt Cattell-Brasch och Mattox manöver.
Å andra sidan är det – framför allt för yngre
kirurger – viktigt att man efter kursen på
hemmaplan bygger vidare på de tekniker
som man nyligen har tillförskansat sig.
Man skulle enkelt kunna tänka sig att
utbildningsläkaren inleder i simulator,
fortsätter med operation på först lik och
därefter levande djurmodell som gris och
slutligen får ta sig an patienter. En sådan
utbildningstrappa skulle då kunna upprättas
för varje operativt område som ST består av.
Och rimligtvis tillåts man inte gå vidare på
trappan förrän tidigare steg har godkänts.
Finns då ingenting negativt att säga
om kursen? Självklart var det en del barnsjukdomar och vi fick bland annat insyn i
balsameringens svåra konst, där det skilde
avsevärt mellan de förberedda kropparna.
En adherent buk var däremot svårt att
förutse, men onekligen besvärligt vid en
laparoskopikurs. Än så länge är ju inte tillgången till donerade kroppar för kirurgisk
träning översvallande, varför det blev mer
demonstration av väldigt kunnig kirurg än
egen operativ träning. Men allt detta vägdes
upp av stora doser entusiasm, pedagogik

och kirurgiskt intresse och både ledning,
lab, lärare, elever och sponsorer bidrog till
kursens höga kvalitet. Vi hoppas att det bara
var första steget i en utveckling med hjälp
av förbättrad kirurgisk färdighetsträning ska
ytterligare förhöja kvaliteten och patientsäkerheten vid svenska kirurgkliniker. Att
träning ger färdighet håller alla med om.”

Magnus Kjellman
Docent, Överläkare
Karolinska institutet
Styrelseledamot i Svensk kirurgisk
förening/Svenskt kirurgiskt råd
Artikeln har varit publicerad i
tidskriften Svensk Kirurgi.
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Priset för nivåstruktureringen
– en ojämlik sjukvård?
Under Kirurgveckan arrangerade
Svensk Kirurgisk Förening (SKF) en
plenarsession som bestod av ett antal
inlägg om nivåstruktureringen. Med
det aves en arbetsfördelning som
beskriver vad som ska utföras var –
och av vem.
I sin inledning konstaterade SKF:s
ordförande Claes Jönsson att det
är den allra viktigaste frågan inom
svensk kirurgi just nu. Därefter hölls
en debatt.

M

oderator var Christina Kennedy,
som till vardags är redaktör för
tidningen Dagens Medicin.
– Nivåstruktureringen är en stor och
känslig fråga som behöver knådas från flera
olika håll. Ambitionen här idag är att ta
ett stort grepp, med inspel från olika föreläsare, och sedan en stor allmän debatt där
jag hoppas att även ni i publiken deltar, sa
Christina inledningsvis.
Därefter presenterade hon dagens första
inbjudna talare – Anna Nergårdh, regeringens särskilde utredare för god och nära vård.
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Goda resultat beror på sjukhusen

– För mig betyder god sjukvård att man tar
hand om de förväntningar och tillstånd som
medborgarna har behov av, sa Anna.
Utredningen – som Anna är ordförande
för – heter Samordnad utveckling för en
modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård
med fokus på primärvården. Hon var noga
med att betona att det, även om de har
fokus på primärvården, inte är en primärvårdsutredning.
– I vårt direktiv står det att vi ska i dialog
med företrädare för samtliga landsting,
myndigheter och andra berörda aktörer
utarbeta en nationell plan där primärvården är utgångspunkten för en ökad närhet
till patienten, fortsatte Anna.
I ett tilläggsdirektiv den 21/9 2017 står
det dessutom bl.a. att utredaren skall "analysera ändamålsenligheten med uppdelningen i öppen vård och sluten vård samt
redogöra för vilka konsekvenser en förändring respektive borttagning av dessa begrepp
skulle kunna få".
– Svensk sjukvård är historiskt fokuserad på akutsjukhus, men man glömmer ofta

bort varför. De goda resultat svensk sjukvård
uppvisar beror på sjukhusen, påpekade hon.
Anna tillade också att en stärkt primärvård bidrar till en jämlik hälsa.
För att få till en strukturerad dialog, har
man referensgrupper med företrädare för
politiska partier, professioner, patienter/
brukare och huvudmän. Även en expertgrupp, som regeringen utser eftersom
uppdraget kräver politisk uthållighet. Slutbetänkandet skall lämnas i mars 2019, men
hon trodde att detta datum kan komma att
bli framflyttat.
– Om vi inte har förutsättningar att skapa
en god arbetsmiljö i vården, kommer vi
aldrig att lösa bemanningsproblemen! Vi
kan inte diskutera sjukvård utan att prata
om bemanning, kompetensförsörjning och
arbetsmiljö, summerade Anna.
Den som vill följa utredningen kan göra
det på dess hemsida:
www.sou.gov.se/godochnaravard.
Dialog, samverkan – och tillit

Kristina Wikner är enhetschef för enheten
för högspecialiserad vård. Hon förklarade
hur deras arbetsprocess ser ut.
– Vi ska leda expertgrupperna Anna
talade om, vi ska hålla ihop systemet kring
remissförfarandet, träffa politiker, patientföreningar och specialistföreningar. Vi ska
definiera högspecialiserad vård, sa Kristina.
Ovanlig vård ska inte bedrivas överallt,
utan koncentreras till få platser, fortsatte
hon och redogjorde för hur själva arbetsprocessen ser ut. Hon underströk att kan
vara så att det är bedömningarna som bör
koncentreras – inte alltid behandlingen.
Hon avslutade med att redogöra för
förutsättningarna för att kunna fatta välgrundande beslut. Då krävs samverkan med
landstingen, en realistisk tidsplan och uppstart av olika områden parallellt.
– Akutsjukvården behöver prioriteras
tidigt i processen, och vi måste ha en sammanhållen beredning. Jag ser fram emot att
göra detta i samverkan och dialog med er,
avslutade Kristina.
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Kirurgveckan 2018

Per Lundblad

Fr.v: Christina Kennedy, Anna Nergårdh, Annika Sjövall, Kristina Wikner, Alf Jönsson och Magnus Fröstorp.

Regiondirektören i region Skåne, Alf
Jönsson, tog sedan till orda.
– Den ökande kunskapsmassan och
långtgående specialiseringen utgör en utmaning för de mindre sjukhusen i landet, konstaterade han.
Tillit är en viktig faktor.
– Och tillit får man inte när operationen
blir inställd för tredje gången...Vi måste lösa bemanningsproblemen – även på sköterskesidan.
De som verkligen har något att bevisa är
de stora klinikerna, ansåg Alf.
– Hur stöder man på dessa utvecklingen
så man klarar utvecklingen både med tung
kirurgi och den elektiva kirurgin?
Enligt Alf är det viktigaste är att alla på
kliniken känner att de är delaktiga, och kan
vara med och påverka.
Specialisering och volym ger bättre
resultat

Annika Sjövall är docent och överläkare i
kolorektal kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon talade om specialisering
för kolorektalcancerpatientens bästa.
– Kolorektalcancerkirurgi är vanligt förekommande inom bukkirurgin på många
sjukhus, sa Annika.
Det finns riklig evidens för att högre
volym ger bättre resultat än låg volym,
konstaterade hon.
– En systematisk review och meta-analys
av utfall mellan sjukhus och kirurger med
hög respektive låg volym av kolorektalkirurgi publicerad 2017, visar på bättre
kort- och långtidsöverlevnad, färre kom-
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plikationer och bättre cancerspecifik överlevnad – till högvolymssjukhusens fördel.
Allra bäst var data för högvolymskirurg på
högvolymssjukhus!
Däremot hade inget tydlig tröskelvärde
kunnat identifieras.
Varför behöver man specialisering för
kolorektalcancer. Annika räknade upp ett
antal orsaker:
– Det krävs radiologisk diagnostik, och
det har kommit många kirurgiska metoder
– TME, CME, öppen, laparoskopisk och
robotassisterad kirurgi, TA-TME, TEM
mm. Man måste också ha forskning, och
för detta behövs ett stort antal patienter och
en gedigen forskargrupp.
Dessutom måste man ha perioperativ
vård, och en patologi med ökande diagnostiska möjligheter.
– Till detta ska adderas att det kommer
nya onkologiska alternativ avseende läkemedel och strålbehandling hela tiden – och
detsamma gäller för rehabilitering och prehabilitering.
I Danmark hade man tidigare dålig överlevnad för kolorektalcancer – vilket föranledde en nationell satsning på specialisering
för cirka 15 år sedan. Resultatet blev att
överlevnaden förbättrades.
– Så specialisering av kolorektalcancerbehandling ger bättre resultat. Volym i
alla led är en viktig parameter i specialiseringen. Det är inte kolorektalcancerpatientens ansvar att ordna kompetensförsörjning
och rekrytering av kirurger till små enheter,
summerade Annika.

Leder till sämre resultat och minskad
överlevnad

Sista talaren var Magnus Fröstorp, verksamhetschef på kirurgkliniken Västervik.
– Jag kallar mig fortfarande för allmänkirurg, avslöjade han inledningsvis.
I Västervik har de slutat med vissa typer
av kirurgi – t.ex. leverkirurgi. Detta tyckte
inte Magnus var kontroversiellt – han höll
med om att de där hade för låg volym.
– Men jag är samtidigt övertygad om att
för långt driven specialisering förstör fungerande kirurgenheter! Den kirurgi som vi
utför i Västervik – elektiv och akut – håller
enligt våra register yppersta världsklass, hävdade han.
En av de faktorer som bidrog till att
Västervik blev utsett till Sveriges bästa mellanstora sjukhus både 2016 och 2017 av
Dagens Medicin var, enligt Magnus, deras
rektalcancerkirurgi. Denna har nu flyttats
– av nivåstruktureringsskäl – till Kalmar.
– Hur ska jag förklara för en patient att
jag ska remittera denne till en annan klinik,
som ligger längre bort och som har nästan
lika bra resultat som oss – men längre väntetider?
Detta leder i sin tur till specialistflykt,
rekryteringsproblem och nedlagda sjukhus.
Det måste finnas en bred kompetens på ett
sjukhus, fortsatte Magnus.
– Ni som bor i Stockholm – skulle ni
acceptera att i händelse att ni, eller någon
i er familj, drabbas av tarmvred med död
tarm eller aortaruptur för att ta bara några
exempel, behöva åka till Örebro eller Norr-
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köping? Det är samma avstånd som våra
patienter har att åka – med tillstånd som
är livshotande!
Han förklarade att det är hans övertygelse
att med fortsatt centralisering så kommer
vi att få se sämre resultat och en minskad
överlevnad.
– I cancervården har man inrättat Regionala Cancercentrum som stirrar sig blinda
på just cancer. Men det finns massor av
sjukdomar som man kan dö av! Så jag har
ett förslag till Socialstyrelsen: Kanske man
borde inrätta Regionala Center för sunt
förnuft, sa Magnus och fick en synnerligen
stor applåd.
Han avslutade med att ställa en fråga till
publiken, där de med hjälp av sina mobiltelefoner fick svara "ja" eller "nej" på frågan
om de anser att specialiseringen har gått för
långt.
73 % svarade "ja".

Avslutningsvis följer här ett axplock ur den
debatt som sedan följde:
Anna Nergårdh sa att lösningarna
kommer att bli sämre om man inte involverar vårdens medarbetare i beslutsprocessen.
– Vårt ansvar är att se till att alla är involverade. Men det är flera intressen, och det
är komplext, sa Kristina Wikner.
Alf Jönsson tryckte på vikten av att förankra beslut och att man i organisationens
topp är öppen för synpunkter som kommer
"underifrån".
– Jag vill poängtera att orsaken till att vårt
sjukhus fungerar så bra är att vi gör så mycket
som möjligt – och därmed upprätthåller en
bred kompetens, sa Magnus Fröstorp.
– Utvecklingen måste ske i samverkan med
specialistföreningar, ansåg Annika Sjövall.
– Varför kan vi inte utnyttja våra kvalitetsregister för att försöka lyfta de enheter

som inte fungerar lika bra? Om det visar
sig att det inte går – då ska man lägga ner,
fortsatte Magnus.
Annika påpekade att det är olika patienter – med olika grader och stadier av sjukdom – som kommer till de olika enheterna.
– Därför går det inte att använda kolorektalcancerregistret på det sättet som Magnus
menar, sa hon.
Anna underströk till slut vikten av att de
som är "ovanför" i organisationen på allvar
verkligen bjuder in och lyssnar på kirurgernas synpunkter.
– Det faktum att ni idag genomför det
här seminariet visar på att ni verkligen vill
vara med i processen, konstaterade hon.
Det blev sista ordet i debatten, och
därmed var den fullsatta plenarsessionen
kommen till sitt slut.
Per Lundblad
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Tankar kring ett 50-årsjubileum
Fredrik Swahn, huvudarrangör av
ERCP-jubileet i Malmö 2018, har bett
mig skriva något, ”gärna personligt
färgat”, om jubilaren. Eftersom jag
som 85-åring endast har ringa personlig erfarenhet av periodens senaste
två årtionden, har jag valt att ur eget
perspektiv belysa de tre första.
Flexibel endoskopi och kallt ljus

Att genom de naturliga kroppsöppningarna
blicka in i kroppen, har läkare i mer än tusen
år försökt sig på. Gränsen för hur långt man
kunde nå och se sattes av instrumentens
stelhet och ständigt otillräcklig belysning.
Ur både patienternas och undersökarens
synvinkel torde därför övergången till flexibla endoskop i kombination med bättre
ljuskällor tveklöst ha inneburit det största
framsteget i endoskopins långa historia. Det
var fiberoptiken i kombination med glödlampan, som möjliggjorde denna övergång.
Då fysikprofessorn Harold H. Hopkins i
England 1954 framgångsrikt visat, att den
fysikaliska principen om intern reflexion
även kunde tillämpas på tunna ihopbuntade
glasfibrer, skapades för första gången någonsin möjligheten att framställa fullt flexibla
endoskop (1). Ett intensivt utvecklingsskede
följde, ofta benämnt ”den fiberoptiska revolutionen”. Det var också denna, som efter
några år möjliggjorde övergången från glödlampa i instrumentspetsen till ”kallt ljus”,
transmitterat från en utanför kroppen belägen källa.
Banbrytande nya metoder för diagnostik
och terapi av sjukdomar i tillgängliga delar
av magtarmkanalen utvecklades och allt
mer diversifierade fiberendoskop konstruerades. Både koloskopi och ERCP var barn
av denna fiberoptiska revolution. Bägge
etablerades inom femton år efter Hopkins
epokgörande artikel (2,3).
CCD-tekniken underlättar och förbättrar

CCD-kameran skapades 1969 men det
dröjde inemot tjugo år innan denna epokgörande uppfinning ledde till en andra
revolution på endoskopins område. Med
CCD-tekniken inkorporerad i endoskopen
och kopplad till en videomonitor kunde
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undersökningen via en tv-skärm samtidigt följas av både medarbetare och andra,
vilket i hög grad effektiviserade utbildningen (4). Därtill eliminerades risken för
”endoscopists´ eye”, smitta via stänk från
fiberendoskopens biospikanal (5). Där de
ekonomiska resurserna räckte till skedde
byte till videoendoskopi redan i slutet av
1980-talet. Fiberendoskopen blev snabbt
obsoleta och finns idag att beskåda som
museiföremål.

”I Sverige blev röntgenologen
Lennart Wehlin vid Malmö
Allmänna Sjukhus 1972 först
att utföra ERCP. ”
Egna upplevelser under resans gång

Efter sju års fullgjord specialistutbildning
i invärtes medicin på Danderyds sjukhus
fick jag hösten 1967 tjänst vid medicinkliniken på Universitetssjukhuset i Pretoria i
Sydafrika.
På universitetssjukhusets endoskopienhet
användes sedan två år ett av Olympus tidiga
GFB-gastroskop, försett med sidooptik,
integrerad gastrokamera och en liten glödlampa i spetsen. Min läromästare var holländaren Robbie Mekel. Då nya endoskop
med sned- och frontoptik införskaffades
förvandlades den ursprungliga gastroskopin
allt mer till en kombinerad undersökning av
övre magtarmkanalen – esofagogastroduodenoskopi, EGD-skopi.
Ett Olympus JF-B fiberduodenoskop
med serienummer 15 införskaffades 1971.
Detta använde vi som ett av flera alternativ
för EGD-skopi. Första generationens duodenoskop hade rak sidooptik, liten bildvinkel och bildyta. Vaters papill var alls inte
enkel att lokalisera. Jag minns fortfarande
hur imponerad jag blev då jag första gången
plötsligt stod ansikte mot ansikte med detta
organ. Vilka möjligheter skulle det innebära,
att papillen – kroppens enda trevägskran –
nu blivit tillgängligt för direkt inspektion?

Under min kvarvarande tid i Pretoria
hann ERCP-verksamheten inte påbörjas.
För egen del stannade mitt första möte med
Vaters papill således vid en tankeväckande
ögonkontakt. Före hemfärden till Sverige
hösten 1971 hann jag dock disputera på
en avhandling om den kliniska nyttan av
visuellt riktade gastrobiopsier (6,7). Opponent var den världskände sydafrikanske
gastroenterologen Basil Hirschowitz, en av
fiberendoskopins riktigt stora pionjärer (8).
Endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi

Som Fredrik Swahn och Urban Arnelo
nyligen skrivit om i Gastrokuriren, utfördes den första endoskopiska kanyleringen
av Ampulla vateri redan 1968 av den då
60-årige amerikanske kirurgen William S.
McCune i Washington, D.C. (9). De mest
betydande pionjärinsatserna inom ERCP
gjordes därefter av Itaru Oi i Japan där även
den huvudsakliga instrumentutvecklingen
kom att äga rum (10).
Peroralt, oblodigt tillträde till både galloch pankreasgång innebar ett spännande
nytt alternativ för röntgenologisk diagnostik
av sjukdomar i gallvägar och pankreas och
möjliggjorde även vävnadsprov. Intresset
för ERCP ökade snabbt. För att underlätta
lokalisering, visualisering och kanylering av
papillen utvecklades och anpassades efter
hand duodendoskopen. Den raka sidooptiken ändrades till lätt retroblickande sådan,
bildvinkeln ökades och elevator inkorporerades.
I Europa var gastroenterologen Lásló Sáfrány vid Semmelweis University Medical
School i Budapest tidigt ute. Från att de
första månaderna 1971 ha legat på låga 30%
steg kanyleringsfrekvensen i hans material
efter ett år till 94%. Den genomsnittliga
tidsåtgången sjönk från en timme till tio
minuter. År 1973 redovisade Sáfrány resultaten av sina första 336 undersökningar
(11). I Sverige blev röntgenologen Lennart Wehlin vid Malmö Allmänna Sjukhus 1972 först att utföra ERCP. Han hade
själv gjort givande studiebesök i Japan och
stod i begrepp att fylla 50 år! Resultaten av
sina första 100 undersökningar redovisade
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han året därpå (12). År 1975 beskrev Lars
Friman och Thomas Ihre vid Serafimerlasarettet i Stockholm sina första erfarenheter
(13). På sjukhuset i Bollnäs i Hälsingland,
där jag samma år hade startat en endoskopienhet, började jag 1976 att lära mig ERCP.
Vid starten hade jag tio års erfarenhet av
EGD-skopi.
Endoskopisk sfinkterotomi – est

Samtidigt och oberoende av varandra
utförde Meinhard Classen i Tyskland och
Keiichi Kawai i Japan 1973 de första lyckade sfinkterotomierna med åtföljande stenextraktion ur gallgången. Erfarenheterna
publicerade de året därpå (14,15). Trots
initiala tveksamheter spreds sfinkterotomi
som metod därefter snabbare än vad den
akademiska medicinen hann med. Speciellt för äldre och skröpliga patienter ansågs
fördelarna med peroral stenextraktion vara
så uppenbara att några prospektiva, jämförande studier inte skulle behövas.
Snabbast gick utvecklingen i Japan, Tyskland, Storbritannien och USA. Behovet av
utbildning växte men andra lärare än autodidakter fanns inte. Gradvis framväxande
expertis lockade därför lärjungar från när
och fjärran. Till skickliga ERCP-specialister
som Meinhard Classen i Erlangen, Peter
Cotton i London, Arne Rosseland i Oslo
och Keiichi Kawai i Kyoto sökte sig många.
De första sfinkterotomierna i Sverige rapporterades 1979 av de tidiga ERCP-virtuoserna och kirurgerna Carl-Erik Nordgren
vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och
Gustav Liedberg vid kirurgiska kliniken i
Eskilstuna 1979 (16,17).
För egen del gjorde jag givande studiebesök hos röntgenologen Lennart Wehlin
i Malmö, kirurgen Arne Rosseland i Oslo
samt gastroenterologerna Rudolf Ottenjann
i München och Dietmar Wurbs i Hamburg.
Vid Ottenjanns klinik i München-Neuperlach var den endoskopiska verksamheten
redan 1982 mycket omfattande. Dagligen
utfördes inemot 50 EGD-skopier, 10–20
koloskopier och 5–10 ERCP. Vid upprepade tillfällen såg jag den utomordentligt
skicklige Wolfgang Kühner inom loppet
av endast några minuter och, på ett för
patienten skonsamt sätt, fullborda diagnostisk ERCP och sfinkterotomi. Vid tidpunkten för mitt veckolånga besök hade
Kühner redan personligen utfört fler än
5000 ERCP!
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Endoskopisk koledokoduodenostomi

Gastroenterologen Magne Osnes vid Ullevål
Sykehus i Oslo beskrev 1979 i Lancet endoskopisk koledokoduodenostomi som terapi
vid distalt koledokushinder (18). Med en
nålkniv utförde han insnitt genom ampulltaket, kort ovanför gallgångsmynningen,
och fick därmed tillträde till gallgången
uppströms från det obstruerade området.
Anläggandet av en artificiell fistel mellan
koledokus och duodenum förutsätter att
den intramurala delen av ampullen är uppdriven och tydligt markerad från omgivande
tarmvägg. Så kan vara fallet vid exempelvis
fastkilade papillnära konkrement. De första
svenska erfarenheterna av detta ingrepp vid
lasarettet i Trelleborg 1984 beskrev jag i
Läkartidningen året därpå (19).
Endoskopiskt anlagt gallvägsdränage

En metod för endoskopiskt anlagt gallvägsdränage rapporterades 1977 av Dietmar Wurbs vid Allgemeines Krankenhaus
Barmbek i Hamburg (20). Han konstruerade en bilionasal sond, som fördes in i
gallgången och proximalt leddes ut genom
näsan. En preformerad krökning gjorde
sonden självfixerande i koledokus. Två år
senare beskrev Nib Soehendra vid sjukhuset
Eppendorf i samma stad ett bättre tillvägagångssätt, anläggandet av en bilioduodenal
gallvägsstent (21).
I Sverige presenterades de första rapporterna om endoskopiskt gallvägsdränage
1983 av röntgenologerna Nils Gabrielsson
vid Huddinge sjukhus i Stockholm (22) och
1984 av Eva Lindström vid Universitetssjukhuset i Linköping (23). Till en början
användes stentar gjorda av plast. Senare
tillkom också självexpanderande metallstentar, huvudsakligen avsedda för malign
gallgångsobstruktion. I min egen verksamhet kom jag att använda bägge sorterna.
Videoendoskopi

Vid endoskopienheten i Trelleborg, som
jag startade 1980, fick vi i slutet av årtiondet tillgång till en bildsamlande japansk
trerörskamera av märket Ikegami. Kopplad
till fiberendoskopets okular och hängandes
i en vridbar ställning projicerade den tunga
och otympliga kameran bilden till en tvmonitor. Denna teknik använde vi till alla
former av endoskopi, inklusive ERCP. En
uppenbar nackdel var att man i vissa situationer tvingades koppla loss kameran.

Efter två år med ”hybrid-videoendoskopi” fick jag 1989 möjlighet att arbeta
med riktiga videoendoskop. Jag hade då
rekryterats till en initialt tvåårig men i
slutändan sjuårig tjänstgöring som chef för
endoskopienheten vid King Faisal Specialist Hospital and Research Centre i Riyadh,
Saudiarabien. Där hade fiberendoskopen
redan då helt ersatts av videoendoskop.
Sjukhuset hade en omfattande endoskopiverksamhet och var remissinstans inte bara
för Saudiarabien utan även för ett flertal
kringliggande länder.
Eftersom förekomsten av sjukdomar
i lever och gallvägar var hög blev också
efterfrågan på ERCP stor. Icke sällan även
på barn. Under min vistelse i Riyadh samarbetade jag några månader med ERCPvirtuosen Lars-Erik Hammarström från
Lund, som några år senare tyvärr gick bort
alldeles för tidigt. Med gastroenterologen
Ingvar Kagevi från Skövde sträckte sig samarbetet över flera år.
Tjänstgöringen i Riyadh innebar inte
endast spännande utmaningar på endoskopins område. Under Kuwaitkriget 1990
– 91 utsattes staden för upprepade missilattacker. Det var rysktillverkade Scudmissiler
med Saddam Hussein som avsändare. För
min hustru Gerd blev bombardemangen
en förstagångsupplevelse. Så var dock inte
fallet för mig. Mitt första bombardemang
upplevde jag redan som sjuåring, under
Vinterkriget 1939 – 40.
Utbildning och vidareutbildning

För oss första generationens endoskopister
startades både tidskrifter och specialistföreningar. Av de förra uppstod amerikanska
Gastrointestinal Endoscopy 1957 och europeiska Endoscopy 1968. Två föreningar fick
stor betydelse för svensk endoskopi - SFGE
och SADE.
Svensk Förening för Gastrointestinal
Endoskopi – SFGE

Vid medicinska riksstämman i Stockholm
1972 bildade 26 endoskopiintresserade
läkare en informell sammanslutning, kort
och gott kallad ”Endoskopigruppen”.
Denna sammanstrålade vid de årliga riksstämmorna och anordnade dessutom
vetenskapliga möten. År 1976 hade 98 97
i Sverige verksamma läkare anslutit sig – 49
kirurger, 34 medicinare, 9 röntgenologer,
3 allmänpraktiker samt 2 pediatriker. Vid
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gruppens möten både i Örebro 1977 och
Helsingborg 1978 ägnades huvuddelen av
programmet åt ERCP!
Hösten 1978 stiftade Endoskopigruppen
en formell förening med namnet Svensk
Förening för Gastrointestinal Endoskopi,
SFGE. Denna kom att vara verksam i 14 år.
Dess ordförande var i tur och ordning: Hans
Reichard, Nils Gabrielsson, Jean Cronstedt,
Lennart Domellöf, Jan Oscarson, Ulf Haglund och Gustav Liedberg. Det första vetenskapliga mötet i Eskilstuna 1979 samlade
65 deltagare. Bland många andra programpunkter presenterade Carl-Erik Nordgren
och Gustav Liedberg de första svenska, ovan
nämnda erfarenheterna av sfinkterotomi.
En 1980 gjord sammanställning av Birger
Sandzén visade att gastroskopier bedrevs vid
89 av landets 92 sjukhus, koloskopier vid 53
och ERCP vid 32. Det totala antalet årliga
ERCP i Sverige hade då nått tvåtusen.
Årsmötet 1983 hölls i Trelleborg och
samlade 150 deltagare. Som föreningens
förste utländske gäst talade Rudolf Ottenjann både om endoskopins historia och
olika former av endoskopisk behandling av
stenar i gallgången, inklusive intraduktal
stenkrossning, lithotripsi. Kort före mötet
hade Sveriges store ERCP-pionjären Lennart Wehlin avlidit i hjärtinfarkt, blott 61
år gammal. Mötet antog förslaget om att
till de kommande årliga mötena inbjuda en
internationellt känd expert att hålla en efter
Wehlin uppkallad gästföreläsning.
Årsmötet 1984 hölls i Falun med 157
deltagare. Som förste Wehlin-föreläsare
talade Dietmar Wurbs, dåvarande ordförande i den tyska endoskopiföreningen,
om olika former av endoskopisk lithotripsi
av koledokusstenar och endoskopiskt
gallvägsdränage. Mitt bidrag beskrev våra
erfarenheter i Trelleborg av endoskopisk
koledokoduodenostomi.
Som en direkt följd av att vi inbjudit
endoskopiassistenterna att också ansluta
sig, steg antalet föreningsmedlemmar 1987
till närmare 800! Denna möjlighet till vidareutbildning uppskattades mycket av våra
viktigaste medarbetare. Min förmodan är,
att den även hade stor betydelse för endoskopiverksamheten i landet.
Mötet i Uppsala 1988 samlade fler än
400 personer, många av dem endoskopiassistenter. Årsmötet i Norrköping året därpå
föregicks av en praktisk kurs i ERCP. Som
Lennart Wehlin-föreläsare berättade Arne
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Jean Cronstedt

Rosseland om gallstenskirurgins historia och siade om dess framtid. År 1990 i
Västerås hölls denna föreläsning för första
gången av en svensk. Det blev Gustav Liedberg som fick äran. Han talade om endoskopisk behandling av malign stasikterus.
Efter en rad förberedande diskussioner
skedde vid ett möte i Örnsköldsvik 1992
en formell sammanslagning mellan SFGE
och Svensk Förening för Gastroenterologi.
Intressant nog hade de då sittande ordförandena Gustav Liedberg och Gunnar
Järnerot bägge varit sekreterare i respektive
förening då SFGE bildades 14 år tidigare.
Den nybildade föreningen fick efter några
år namnet Svensk Gastroenterologisk Förening, SGF. Vid Gastrodagarna i Falun i
maj 2018 överlämnade jag sparade delar av
SFGE-s arkiv till SGF-s ordförande Hans
Strid. I ett kapitel i SGF-s, år 2003 utgivna
50-årsjubileumsbok har jag i korthet redogjort för SFGE-s historik (24).
Scandinavian Association of Digestive
Endoscopy, SADE

Denna nordiska förening, som grundades i
Århus 1976 av en grupp danska och norska
endoskopiintresserade läkare. Under medverkan av kollegor från Finland och Sverige
började SADE anordna värdefulla praktiska
och teoretiska kurser. Man gav även ut läroböcker i endoskopi. Redan i den första,
utgiven 1982, avhandlade ett av sex kapitel
diagnostisk ERCP och ett andra terapeutisk
ERCP. Författare till det förstnämnda var
Peter Matzen, Hvidovre Hospital, FransThomas Fork, Malmö allmänna sjukhus,
Arne Rosseland, Sentralsykehus i Akershus
och Magne Osnes, Ullevål sykehus, Oslo.
Kapitlet om terapeutisk ERCP skrevs av
de båda sistnämnda plus Aksel Kruse,
Århus kommunehospital. Tre av dessa fyra
kapitelförfattare medverkade även som
föredragshållare vid 2018 års jubileumssammankomst i Malmö
Under 80-talet deltog jag aktivt i SADEfakulteten. Vid den femte SADE-kursen i
avancerad endoskopi på Soria Moria i Oslo
1985 avhandlade halva tvådagarsprogrammet ERCP-relaterade ämnen. År 1987
arrangerade Frans-Thoma Fork och jag
i Malmö en tvådagarskurs i ERCP, föregången dagen innan av praktiska demonstrationer på tre sjukhus i Skåne. Stephen
Brown från London redogjorde för endoskopisk laserbehandling, Bent Halver från

Nyköbing talade om behovet av vetenskapliga undersökningar rörande ERCP,
Lars-Erik Hammarström belyste tillbehör,
teknik, strategi, risker och komplikationer
vid stenextraktion.
Slutkläm

Fjorton år efter introduktionen av flexibel
endoskopi beskrev British Journal of Hospital Medicine 1971 fiberendoskopet som
”THIS EXPENSIVE PIECE OF ILLUMINATED SPAGHETTI”. År 2012 skrevs
den första svenska doktorsavhandlingen
om ERCP av Fredrik Swahn vid Karolinska
Institutet (25). I Läkartidningen nummer
24, 2018, försågs artikeln 50 ÅR MED
ERCP av Henrik Thorlacius, Gabriele
Wurm Johansson, Artur Nemeth, Ervin
Toth och mig själv med underrubriken ”EN
FRAMGÅNGSSAGA INOM GASTROENTEROLOGISK ENDOSKOPI” (26).
Man kan lugnt framhärda i uppfattningen
att perspektiv tenderar att förändras över
tid.
Referenser
1. Hopkins H, Kapany N. A flexible fiberscope, using static scanning. Nature.
1954; 76: 864-9.
2. Cronstedt J. Från specula och rör till
fiberendoskopi och sfinkterotomi.
Hässleinformation. 1985 (4):1 – 29.
3. Cronstedt J. Den gastrointestinala
endoskopins utveckling. Nordisk
medicinhistorisk årsbok. 1986: 75 – 94.
4. Thorlacius H, Cronstedt J, Toth E.
Endoskopins historia. Från spekulum
till kamerakapsel. Läkartidningen.
2017; 114 (42): 1782 – 1784.
5. Kaye M. Herpetic conjunctivitis as an
unusual occupational hazard (endoscopists’ eye) Gastrointest Endosc. 1974;
21 (2): 69 – 70.
6. Cronstedt J. Gerigte biopsieë met die
glasveselgastroskoop. Pretoria. Department of Medicine, University of Pretoria. 1971. (Diss).
Fullständig referenslista kan fås av
artikelförfattaren.
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XIFAXAN® 550 förebygger HE-episoder
och HE-relaterade sjukhusinläggningar

XIFAXAN® 550*
reducerar risken
för recidiv av
HE-episoder med
58 %, jämfört
med placebo.1
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P < 0,001

Anpassad efter Bass et al. 20101
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1. Bass, N.M. et al., Rifaximin treatment in hepatic encephalopathy. N Engl J Med, 2010. 362(12): p. 1071-81
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Endoskopifrågan

Morteza Shafazand

Endoskopifrågan
Anamnes

32-årig man som hade klinisk misstanke
om divertikulit. Koloskopi på privat klinik
i postdivertikulit utredningssyfte visade
accidentellt detta fynd. En 4 cm flack lesion
distalt i rectum. Bilderna är tagna i retroverterad läge av koloskop.
Vad är din diagnos?

Svaret finns på sidan 72 i tidningen.
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CRUISE-studien

C. Nordenvall, U. Lindforss, M. Block, J. Bengtson, P. Myrelid, A. Risto

CRUISE-studien, framtidens kirurgiska
behandling av patienter med ulcerös kolit?
(Colectomy and Reconstruction in Ulcerative colitis In Sweden and England study)

T

rots den medicinska utveckling som
skett är kolektomi fortfarande en
viktig hörnsten i behandlingen
av patienter med ulcerös kolit (UC). Nya
nationella data visar att kolektomifrekvensen är relativt låg i Sverige och 10 år
efter diagnos har 8 % av UC-patienterna
kolektomerats (1). Efter en kolektomi
kommer majoriteten av patienterna att vilja
genomgå rekonstruktivt syftande kirurgi,
där patientens tarmkontinuitet återställs. I
denna unga patientgrupp önskar de flesta
patienterna stomifrihet men det finns också
ett fåtal som väljer att behålla sin stomi.
Den rekonstruktiva kirurgin ska helst
genomföras inom två år från kolektomin.
De vanligaste rekonstruktiva metoderna är
IRA (ileorektal anastomos) där den distala
tunntarmen (ileum) kopplas till kvarvarande
ändtarm (rektum) samt bäckenreservoar
(Ileal Pouch-Anal Anastomosis (IPAA)) där
man opererar bort ändtarmen och skapar en
”konstgjord” ändtarm av den distala tunntarmen och kopplar ner till analkanalen. I
en nationell studie av alla patienter med UC
som kolektomerades i Sverige och England
mellan åren 2002-2012 fann vi att endast
41 % av de svenska och 30 % av de engelska
patienterna behandlades med rekonstruktiv
kirurgi, vilket är förvånansvärt låga siffror
(1). I en tidigare svensk studie fann vi att fler
patienter rekonstruerades på sjukhus som
hade en hög volym av UC-kolektomier (2)
och i en kommande artikel har vi funnit att
98 % av patienterna som kolektomerades på
ett högvolymsjukhus (>7 UC-rekonstruktioner/år) genomgick rekonstruktiv kirurgi
(opublicerade data).
Anledningarna till att färre än hälften av
patienterna rekonstruerades är inte kända.
Ett fåtal patienter föredrar stomi, men
associationen med sjukhusvolym talar för
att alla patienter inte informeras och/eller
erbjuds rekonstruktiv kirurgi. I studien
framgick även att IRA var mycket vanligare
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i Sverige. I England fick absoluta majoriteten en bäckenreservoar, vilket är den metod
som dominerar internationellt. Bäckenreservoaren har den fördelen att man tar
bort all sjuk vävnad, vilket minskar risken
för att utveckla cancer. En möjlig nackdel är
risken för påverkan på fertilitet och sexuell
funktion. Trots den negativa inverkan som
stomi kan ha på livskvalitet och kroppsuppfattning avvaktar man med rekonstruktion
i många länder tills patienten har skaffat
partner och fått barn (3).
I Sverige är IRA ett alternativ som många

väljer hos denna unga patientgrupp. IRA
används även hos äldre patienter med låg
inflammationsgrad i rektum som föredrar
IRA framför bäckenreservoar. Risken för
dysplasi/cancer gör att patienter med IRA
måste genomgå regelbundna endoskopiska
kontroller och kan komma att behöva konvertera sin IRA till en bäckenreservoar. IRA
kan hos dessa patienter ses som en temporär lösning. Patienter med en välfungerande
IRA går något färre gånger på toaletten i

jämförelse med patienter med bäckenreservoar, men löper en ökad risk för urgency,
dvs brådska att snabbt hitta en toalett vid
trängning till tarmtömning (4).
Det finns ett internationellt intresse att
införa IRA som alternativ till bäckenreservoar hos selekterade patienter. Det saknas
dock vetenskapligt underlag i denna fråga
och hittills har ingen studie jämfört de två
metoderna i ett prospektivt material (5). För
några år sedan gjordes ett försök i Sverige
till en randomiserad studie, men patienterna ville själva välja om de skulle få en
IRA eller bäckenreservoar varför studien var
tvungen att stänga då inga patienter kunde
inkluderas.
Vi har därför valt att göra en internationell klinisk preferensstudie (CRUISE) som
äger rum på Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings Universitetssjukhus,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
och vid St Marks sjukhus i London. Syftet
är att genom standardiserat omhändertagande undersöka om kolektomerade
patienter med UC önskar rekonstruktiv
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CRUISE-studien

kirurgi och i så fall vilken metod de föredrar
(IRA eller bäckenreservoar). Vi kommer att
följa alla patienter, oavsett stomi eller rekonstruktiv kirurgi, under fem år med formulär
om funktion och livskvalitet.
Standardiserad information

Alla patienter som är intresserade av att
ingå i CRUISE-studien, dvs intresserade
av rekonstruktiv kirurgi, kommer att få
standardiserad information. I samband
med kallelsen får de skriftlig information
om studien. När de kommer till mottagningen får de muntlig information via en
video. Videon ligger också på SWIBREGs
hemsida (http://www.swibreg.se/informationsfilm-cruise-studie/) och är tillgänglig
för såväl patienter som personal. Efter det
att patienten fått se filmen kommer hon/
han att få träffa en kirurg som kan svara på
eventuella frågor. Om patienten vill ingå i
studien får hon/han välja mellan IRA eller
bäckenreservoar.
Inklusionskriterier

För att ingå i studien så gäller följande kriterier:
Inklusionskriterier:
1. ≥18 år och <60 år
2. Bra eftergivlighet i ändtarmen
Exklusionskriterier:
1. PSC eller kolorektal cancer
2. Nedsatt sfinkterfunktion
3. Mayo Score >1
4. Det har gått > 1år sedan kolektomin
5. Osäker IBD-diagnos (dvs skulle kunna
vara Crohns sjukdom)

C. Nordenvall, U. Lindforss, M. Block, J. Bengtson, P. Myrelid, A. Risto

Uppföljning

Patienterna kommer att följas under fem år
med frågeformulär som mäter livskvalitet
(SF-36 och SHS), sexuell funktion (FSFI-6
och IIEF-5) och tarmfunktion (Öresland
score).
Målet är att vi ska inkludera minst 50
patienter i Sverige och lika många i England, men vi har ingen övre gräns. Studien
startade våren 2017 i Sverige och har precis
fått etiskt godkännande för att starta i England. Hittills har 15 patienter inkluderats
i CRUISE-studien och 20 patienter följs
(kolektomerade UC-patienter som inte
uppfyllde inte inklusionskriterierna). Vi
hoppas att denna studie ska bli en del av
den framtida kirurgiska vården i Sverige.
Det finns indikationer på att den kirurgiska
IBD-vården i Sverige har förbättringspotential och vi är övertygade om att denna
studie kan hjälpa till att höja kvalitén på
vården (6). Studien kommer att svara på hur
många patienter som önskar rekonstruktiv
kirurgi och vilka skillnader som finns mellan
patienter som valt IRA respektive bäckenreservoar. Vi kommer även att få reda på hur
många som väljer att behålla sin stomi och
om dagens siffra (att 59 % är stomister efter
en kolektomi) är rimlig. I framtiden hoppas
vi att alla patienter kommer att informeras
om de rekonstruktiva metoder som finns
och erbjudas kirurgi om de så önskar.

Caroline Nordenvall, Ulrik Lindforss
(Stockholm)
Mattias Block, Jonas Bengtson
(Göteborg)
Pär Myrelid, Anton Risto
(Linköping)
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Nyhet!

Ett nytt behandlingsalternativ för patienter
med komplexa
perianala fistlar och
Crohns sjukdom*1
Perianala fistlar är en invalidiserande
manifestation av Crohns sjukdom.2 Alofisel
är en stamcellsbaserad behandling med
immunreglerande aktivitet som minskar
inflammationen vilket kan tillåta vävnad runt
fistelgången att läka.1 Signifikant fler patienter
som behandlades med en engångsdos av
Alofisel uppnådde kvarstående remission
jämfört med kontrollgruppen.** 1,3

SE/CX6/0918/0013, september 2018

* Vid inaktiv/lindrig luminal Crohns sjukdom, där fistlar inte har svarat tillfredsställande på minst en konventionell eller en biologisk behandling.
** Som tillägg till standardbehandling (abscessdränage, insättning/ borttagning av seton, kyrettage, suturering av inre öppningar och medicinska
behandlingar).
Ref: 1. Alofisel Produktresumé www.fass.se 2. Marzo M, et al. World J Gastroenterol. 2015; 21(5):1394-1395. 3. Panés J et al. Gastroenterology.
2018 Apr;154(5):1334-1342.
Alofisel® (darvadstrocel) Expanderade, humana allogena mesenkymala stamceller, 5 miljoner celler per ml, injektionsvätska, suspension.
Rx (EF). ATC-kod: L04 Indikation: Alofisel är indicerat för behandling av vuxna patienter med komplexa perianala fistlar och inaktiv/
lindrig luminal Crohns sjukdom, där fistlar inte har svarat tillfredsställande på minst en konventionell eller en biologisk behandling. Alofisel
ska användas efter förbehandling av fistel. Alofisel ska endast administreras av specialistläkare med erfarenhet av diagnosticering och
behandling av de tillstånd för vilka Alofisel är indicerat. Kontraindikationer: Överkänslighet mot något hjälpämne eller bovint serum.
Varningar och försiktighet: Alofisel kan innehålla spår av bensylpenicillin och streptomycin. Detta ska beaktas hos patienter med känd akut
överkänslighet mot dessa grupper av läkemedel. Användning av väteperoxid, metylenblått, jodlösningar eller hypotona glukoslösningar
genom fistelgångarna är inte tillåtet före, under eller efter injektion av Alofisel eftersom detta kan påverka cellernas kvalitet och därmed
påverka behandlingens effekt. Alofisel är endast avsett för intralesionell injektion. Eftersom Alofisel är en behandling med levande stamceller
kan det inte steriliseras och kan därmed eventuellt innehålla infekterat biologiskt material, även om risken anses vara låg och kontrollerad
Detta läkemedel
under tillverkningen. Patienter ska följas upp med avseende på eventuella tecken på infektion efter administrering.
är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. TLV: Ingår ej i
läkemedelsförmånen. Förpackning: 4 x 6 ml suspension. För mer fullständig information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar,
dosering se www.fass.se. Datum för senaste översyn av produktresumé: 2018-05-08. Under licens från TiGenix.

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

Aktuell Avhandling

John-Peter Ganda Mall

Kostfibrers effekt på tarmbarriärens funktion
med speciellt fokus på äldre individer
och patienter med Crohn’s sjukdom
Mag-tarmbarriärens funktion är att ta
upp näringen ur födan samtidigt som
den ska agera som en barriär mot farliga mikroorganismer och giftiga substanser. Om barriärfunktionen inte
är optimalt fungerande kan skadliga
bakterier och substanser tränga in i
systemet och orsaka skada i form av
kronisk inflammation och allvarliga
mag-tarmsymptom, såsom i Crohn’s
sjukdom.

T

ack vare dagens ökade levnadsstandard och våra medicinska
framgångar lever vi idag längre än
tidigare. Men en stor del av dagens äldre
lider samtidigt av mag-och tarmbesvär
vars underliggande mekanismer är relativt
okända och måste därför grundligt undersökas för att kunna finna behandlingar
som höjer livskvalitén. Mag-tarmsymptom
i form av diarré och förstoppning är vanligt förekommande hos äldre individer >65
år. Studier har visat olika prevalens men så
högt som 50-70 % av äldre har visat sig lida
av förstoppning medan diarré har en lägre
prevalens på omkring 14 %. Trots att livsstilsfaktorer som låg fysisk aktivitet, ökat
medicinintag och förändrade kostvanor
(främst lågt fiberintag) har betydelse så kan
de inte fullt förklara uppkomsten av dessa
symptom. Ökad passage av bakterier på
grund av en högre genomsläpplighet (permeabilitet) skulle möjligen kunna ligga till
grund för symptomen, i kombination med
den låg-gradiga inflammation som påvisats
i flertalet studier på äldre individer. Det är
därför viktigt att närmare studera tarmfysiologin hos äldre med mag-tarmsymptom och
i synnerhet tarmbarriären. Kostfibrer (även
kända som prebiotika) kan inte brytas ned
i tarmen av de mänskliga enzymerna utan
agerar som energikälla för de hälsosamma
tarmbakterierna och gynnar deras tillväxt.
Vi tror även att kostfibrerna kan ha direkta
effekter på tarmceller och/eller immunceller
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som ligger i nära anslutning till tarmcellerna, därmed skulle kostfibrer kunna ha
direkta effekter på immunförsvaret i magtarmsystemet. I avhandlingen studerade vi
tarmbarriärens tillstånd hos olika populationer av äldre individer samt huruvida olika
kostfibrer kunde stärka tarmbarriären efter
kemiskt/läkemedels-framkallad barriärskada
hos äldre individer med mag-tarmsymptom,
patienter med och utan Crohn’s sjukdom
samt unga friska kontroller.
Avhandlingens övergripande syfte

Det övergripande syftet var att studera den
potentiella effekten av kostfibrer på tarmens
barriärfunktion genom att bedriva både prekliniska och kliniska studier i populationer med trolig barriärdysfunktion, såsom
hos äldre med mag-tarmsymptom och hos
patienter med inflammatorisk tarmsjukdom
(IBD).
Delarbetenas syfte

• Delarbete 1: Undersöka hur måttliga
mag-tarmsymptom bland äldre individer (65 år och äldre) korrelerar med
tunntarmpermeabilitet (mätt via plasma
zonulin) och psykisk ohälsa.
• Delarbete 2: Undersöka om sex veckors
dagligt oralt intag av kostfibrerna arabinoxylan (från vete) eller β-glukan (från
havre) kunde skydda tarmbarriären mot
indomethacin-inducerad barriärskada hos
en generell population av äldre, i en randomiserad kontrollerad studie. Inflammatorisk/oxidativ status och självupplevd
hälsa undersöktes som sekundära parametrar.
• Delarbete 3: Undersöka om stimulering med antingen en jästsvampbaserad
β-glukan eller vetebaserade arabinoxylan
kunde minska mast cell inducerad hyperpermeabilitet i tjocktarmsbiopsier monterade i Ussingkammare från äldre med
måttliga mag-tarmsymptom och friska
unga kontrollpersoner.

• Delarbete 4: Undersöka om en specifik jästsvampsbaserad β-glukan kunde
minska mast cell inducerad ökning av
tunntarmspermeabilitet i patienter med
Crohn’s sjukdom (ileit) och kontrollpersoner utan IBD. Utöver det var syftet även
att i cellodlingsförsök studera processerna
för upptag av β-glukan genom att blockera två specifika upptagningsmekanismer.
Delarbete 1

Trots det stora antalet äldre individer som
lider av mag-tarmsymptom finns det väldigt lite kunskap kring hur dessa symptom
relaterar till en förändrad tarmbarriärfunktion och psykisk ohälsa. Vi rekryterade tre
olika populationer av äldre individer (65 år
och uppåt); äldre med mag-tarmsymptom
(n=24), äldre utan mag-tarmsymptom
(n=22) och veteranorienterare (n=27), den
sistnämnda är en grupp äldre som föreslagits som modell för ett hälsosamt åldrande.
Från dessa tre populationer togs blodprover, avföringsprover och enkätsvar gällande
maghälsa (Gastrointestinal Symptoms
Rating Scale), fysiskt aktivitet (FrändinGrimby aktivitetsskala) och psykisk ohälsa
(Hospital Anxiety and Depression Scale).
I blodproverna mättes CRP (även kallad
snabbsänka) som ett mått på systemisk
inflammation, oxidativ stress, zonulin som
en indirekt markör för tunntarmspermeabilitet och calprotectin i avföringsprover som
ett mått på tjocktarmsinflammation. Våra
resultat visade att zonulin låg signifikant
högre hos äldre med mag-tarmsymptom
jämfört med dem utan medan ingen skillnad fanns jämfört mot veteranorienterarna.
Psykisk ohälsa, som delades upp i ångestliknande- och depressionsliknande symptom,
visades ligga signifikant högre hos äldre med
mag-tarmsymptom jämfört med de andra
grupperna. Veteranorienterarna däremot
rapporterade lägst magproblem och högst
psykiskt välmående. I en multivariat analys
visade vi att mag-tarmsymptomen i högre
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Figur 1: Multivariatanalys som visar förhållandet mellan de undersökta biomarkörererna, depression, ångest och mag-tarmsymptom i de tre
studiepopulationerna. Zonulin, depression och ångest verkar associerade med mag-tarmsymptomen, till skillnad från ROS (oxidativ stress),
CRP och calprotectin.

grad var associerade med både zonulin och
psykisk ohälsa än med CRP, oxidativ stress
(ROS) och calprotectin (figur 1). Dessa fynd
indikerar att äldre med mag-tarmsymptom
har en ökad tunntarmspermeabilitet som är
associerad med en mildare grad av psykisk
ohälsa och måttliga mag-tarmsymptom.
Delarbete 2

Ett ökat medicinintag är vanligt bland äldre
individer och kan leda till försämrad maghälsa. Långvarig användning av icke-steroida
antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)
kan exempelvis leda till magsår och ökad
tarmpermeabilitet. Totalt 49 äldre deltagare
delades in i tre interventionsgrupper (arabinoxylan n=17, β-glukan n=15, placebo
n=17) och drack en sockerlösning innan
och efter intag av indometacin (NSAID
taget vid endast 2 tillfällen). Detta gjordes
både före och efter interventionen. Sockerlösningen bestod av 5 sockerarter som tas
upp i olika delar av tarmen. Genom att mäta
sockerarternas koncentration i urinen ges
ett mått på hela tarmens permeabilitet. Våra
resultat visade att indometacin kunde öka
tunntarmspermeabiliteten men hade varierande effekt i macksäcken och tjocktarmen
mellan grupperna. Den sex veckor långa
interventionen med kostfibrerna hade ingen
skyddande effekt på tarmens barriärfunk-
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Figur 2: Individuella effekter av MC degranulatorn C48/80 och jästsvampbaserad β-glukan på
paracellulär permeabilitet i villus epitel (VE) och follikel-associerad epitel (FAE) från 7 patienter
med Crohns sjukdom (CD) (A-B) och 8 kontrollpersoner utan IBD, monterade i Ussingkammare.
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tion mot indometacin, på samma sätt sågs
inga skillnader för inflammationsmarkörer,
oxidativ stress eller självrapporterad hälsa.
Vi fann dock att 85 % av den totala kohorten hade ett dagligt fiberintag som låg under
de nordiska rekommendationsnivåerna.
Delarbete 3

Psykisk ohälsa och stress kan frigöra hormoner som får mastceller (MC) i tarmen att
släppa sitt innehåll (degranulera). Denna
reaktion har visats kunna leda till en ökad
tarmpermeabilitet. Vi har tidigare visat att
äldre med magproblem har högre grad av
psykisk ohälsa och studier har även visat
att äldre är känsligare för stress. I detta delarbete tog vi tjocktarmsbiopsier från äldre
med mag-tarmsymptom (n=19) samt unga
friska kontrollpersoner (n=21) som vi därefter monterade i Ussingkammare. I detta
system kunde vi hålla biopsierna vid liv
och samtidigt stimulera dem med antingen
kostfibern arabinoxylan (utvunnen ur vete)
eller en jästsvampsbaserad β-glukan. Detta
för att se effekten av kostfiberstimulering
på biopsierna mot kemiskt framkallad MC
degranulering, en stressmodell för ökning
av tarmpermeabiliteten. Vi fann att det jäst-
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svampbaserade β-glukanet kunde minska
permeabilitetsökningen (orsakad av mast
cells degranulering) i tjocktarmsbiopsier
från äldre med mag-tarmsymptom men
inte hos de unga friska kontrollpersonerna.
Arabinoxylan däremot kunde skydda mot
permeabilitetsökningen hos kontrollpersonerna, vilket den endast delvist kunde göra
hos äldre med mag-tarmsymptom. Vi fann
även att basalpermeabiliteten hos äldre med
mag-tarmsymptom låg signifikant högre
jämfört mot kontrollpopulationen.
Delarbete 4

Patienter med Crohn’s sjukdom lider vanligen av en kronisk inflammation i tunntarmen som förstör vävnaden och orsakar
allvarliga mag-tarmsymptom. Det har visats
att många patienter med Crohn’s sjukdom
även har en ökad tarmpermeabilitet och
ökad andel överreaktiva MC. I detta delarbete monterade vi tunntarmsvävnad från
patienter med Crohn’s sjukdom (n=8) och
kontrollpersoner utan IBD (n=9) i Ussingkammarsystemet och stimulerade vävnaden
med en jästsvampbaserad β-glukan för studera effekten mot MC framkallad ökning
i permeabilitet. Likt delarbete 3 fann vi att

β-glukanet kunde skydda mot permeabilitetsökningen som annars inträffar vid MC
degranulering. Denna effekt observerades
hos både patienter med Crohn’s sjukdom
och kontrollpopulationen (figur 2). Liknande experiment utfördes med inmärkt
β-glukan där vi kunde spåra dess upptag
och lokalisering i vävnaden. Vi fann då
att β-glukanet låg i anslutning till MC,
dendritiska celler och makrofager med
potentiell receptor-ligandbindning (figur
3). I cellodlingförsök fann vi att upptaget
av β-glukan minskade lite när en specifik
upptagningsmekanism som involverar lipid
rafts blockerades. Detta indikerar att lipid
rafts har en roll i upptaget av β-glukan men
att andra mekanismer också är involverade.
Då β-glukan verkade kunna binda in till
MC kunde deras effekt möjligen bero på att
de blockerade degranulationen. Vi använde
därför en MC cellinje för att stimulera
degranulering samtidigt som vi stimulerade cellinjen med β-glukan. Vi analyserade
uttrycket av olika cytokiner och markörer
men fynden kunde inte leda till en slutgiltig
slutsats även om resultaten kunde tyda på
att β-glukanet haft en blockerande effekt på
MC degranulering.

Figur 3: Infärgat β-glukan (rött) kunde ses i närhet till mast celler (grönt) i follikel-associerat epitel (A) och villus epitel (B) från patienter med
Crohn’s sjukdom. (C) På liknande sätt kunde infärgade makrofager (grönt) ses i närhet till infärgat β-glukan (rött) i villus epitel från kontrollpersoner utan IBD.
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Konklusion

Sammanfattning

Denna avhandling lyfter för första gången
fram att äldre med måttliga mag-tarmsymptom har en ökad tarmpermeabilitet
och högre grad av psykisk ohälsa, vilket kan
spela en viktig roll utvecklingen av förstoppning och diarré. Den åldrande populationen
växer och kommer att förbruka en stor del
av framtidens vårdresurser. Det är därför
viktigt att finna och studera terapeutiska
möjligheter som kan stärka tarmbarriärens
funktion och förbättra mag-tarmsymptom
hos äldre. Våra fynd i Ussingkammar försöken pekar mot att kostfibrer kan skydda mot
MC framkallad barriärdysfunktion men i
olika grad beroende på förekomsten av magproblem och/eller hög ålder. Liknande fynd
visar även att jästsvampbaserat β-glukan har
en skyddande effekt mot MC framkallad
permeabilitetsökning i tunntarmsvävnad
från patienter med Crohn’s sjukdom. Trots
uteblivna effekter från den kliniska kostfiberinterventionsstudien pekar de prekliniska studierna på att kostfibrer kan ha en
stärkande effekt på tarmbarriärens funktion
men fler kliniska studier bör genomföras
för att säkerställa en effektiv dos och interventionstid.

• Avhandlingen presenterar nya fynd om
tarmbarriärens tillstånd hos olika populationer av äldre individer (65 år och
äldre) som breddar kunskapen om möjliga patofysiologiska mekanismer bakom
deras utbredda mag-tarmsymptom
• Genom att använda en kombination
av både prekliniska och kliniska studier
studerade vi kostfibrers effekt på tarmpermeabilitet och demonstrerade med
Ussingkammar tekniken att specifika
kostfibrer skulle kunna förhindra ökad
tarmpermeabilitet i olika populationer
• Våra resultat tyder på att kostfibrer kan
fungera som nya terapeutiska verktyg och
möjligen hjälpa äldre med mag-tarmsymptom men det kräver först forskning
på större skala
John-Peter Ganda Mall
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Nordiska kapselendoskopikursen

Johanna Holmgren, Tillmann Raith

Rapport från den Nordiska
kapselendoskopikursen 2018 i Malmö

D

en 11 och 12 april kunde 25 deltagare, både läkare och endoskopisköterskor, från hela Norden
njuta av den 4:e nordiska kapselendoskopikursen organiserad av Ervin Toth och
Gabriele Wurm Johansson från Endoskopimottagningen, Mag-tarmkliniken, Skånes
Universitetssjukhus i Malmö. Kursen är nu
även godkänd av ESGE. Som internationell
fakultetsmedlem bidrog Martin Keuchel
från Bethesda sjukhus Bergendorf i Hamburg, med sin mångåriga kliniska erfarenhet
och författare av flertalet kapselendoskopiatlas.
En sammanlagd erfarenhet på över 18 år
och flera tusen kapselundersökningar var
grunderna för mycket matnyttiga föreläsningar och praktiska övningar. Med hjälp
av Medtronic hade varje deltagare i konferensrummet på Scandic Hotell Triangeln en
egen dator med analysprogrammet. Fokus
var på "hands-on", där deltagarna analyserade och bedömde ett flertal inspelade
kapselendoskopier från början till slut.
Huvudindikationen för en kapselundersökning är fortfarande oklar gastrointestinal
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blödning men i allt större utsträckning även
Morbus Crohn. Vid misstanke om eventuella stenoser finns möjligheten att genomföra en patency-kapselundersökning för att
säkerställa en komplikationsfri passage av
videokapseln.
Den tekniska utvecklingen har bidragit till förbättringar i upplösningsförmåga
och bildkvalitet. Ett algoritmstyrt urval av
intressanta bilder kan underlätta för att
ställa en korrekt diagnos i upp till 93 % av
fallen och förkortar analystiden för doktorn
med ca 30 %.
Medtronics Pillcam SB3 har även möjlighet

att känna av rörelsehastigheten i tarmen och
anpassa sin bildtagningsfrekvens till detta,
s.k. adaptive frame rate. Detta sparar batteri
och minskar andelen icke-dokumenterade
tarmavsnitt. Batteriet håller nuförtiden i
över 12 timmar och är kvicksilverfritt. Även
den trådlösa överföringen från kapsel till
inspelare har förenklats betydligt med ett
bälte istället för sensorer. Bältet kan även
användas till barn. Hela den praktiska
proceduren visades för deltagarna av två

erfarna endoskopisköterskor, Marija Cosic
och Karin Hilvéus, från Malmös Endoskopimottagning som anses vara en av världens
ledande enheter med kapselendoskopier
utförda sedan 2001.
Ytterligare föreläsningar handlade om
celiaki, polyper, polypossjukdomar, tumörer
och normalvarianter. Ervin Toth föreläste
även om möjligheterna med kolonkapselendoskopi som är en godkänd metod och
ett komplement efter inkomplett koloskopi,
uppföljning av slemhinneläkningen vid
IBD och eventuell patientvänlig möjlighet för kolorektalcancer-screening. Kursen
avslutades med en föreläsning om den redan
tillgängliga metoden s.k. Crohnkapsel som
möjliggör undersökning av hela tunntarmen och kolon i samma session samt framtida utvecklingar inom kapselendoskopi.
Sammanfattningsvist en mycket lyckad kurs
som deltagarna lämnade väl förberedda för
”luddbio” på hemmafronten.
Johanna Holmgren
Tillmann Raith
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ILC 2018

Per Lundblad

Internationella leverkongressen 2018
År 1966 grundades European Association for the Study of the Liver – EASL.
Det är Europas ledande organisation för att driva utvecklingen inom
vetenskap och medicinsk utveckling,
samt öka allmänhetens förståelse
när det gäller levern och dess sjukdomar. EASL är en icke-vinstdrivande
organisation, vars årliga plattform är
Internationella Leverkongressen (ILC)
där leverexperter årligen möts för att
ta del av och diskutera best practice,
forskning, nya data och tankar om den
framtida hepatologin. ILC genomförs
i olika europeiska storstäder, och år
2018 var det Paris i Frankrike som från
den 11:e till den 15:e april stod som
värd.

I

sitt välkomstanförande under öppningssessionen hälsade Tom Hemming
Karlsen, EASLs Generalsekreterare, alla
välkomna till den franska huvudstaden.
– Vi ökar – i år är det 10,000 hepatologer
från totalt 120 länder som har kommit till
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ILC. Det betyder att vi nu på allvar är det
internationella möte som vi alltid har haft
för avsikt att bli, konstaterade han nöjt.
Prof Karlsen talade också om EASLs
Guidelines för klinisk praktik – hittills har
24 sådana publicerats.
– Och här i år presenteras sju nya under
kongressen, berättade han.
Hög prevalens för multiresistenta
bakterier för patienter med cirrhos

Under öppningssessionen presenterade
Dr Salvatore Piano, Italien, en världsomspännande studie med forskarteam från
46 center, som initierats för att undersöka
epidemiologin och utfall av bakteriella
infektioner hos patienter som vårdas på
sjukhus för levercirrhos.
Studien rapporterade en prevalens av
multiresistenta bakterier på 34 %, samt
stora regionala skillnader för risken att ådra
sig en multiresistent infektion.
Bakteriella infektioner är vanligt förekommande hos patienter med cirrhos, och
utgör en av de viktigaste orsakerna till lever-

relaterade infektioner, progression av leversvikt samt mortalitet för dessa patienter.
Multiresistenta bakterier, och infektioner
orsakade av dessa, är associerat med särskilt
dålig prognos för patienter med cirrhos.
Studien inkluderade 1,302 hospitaliserade patienter med cirrhos och bakteriella
eller fungala infektioner från Nord- och Sydamerika (25 %), Asien (32 %) och Europa
(43 %). De vanligaste infektionerna man
identifierat var spontan bakteriell peritonit
(27 %), urinvägsinfektion (22 %) och pneumoni (19 %). Totalt 740 patienter (57 %)
uppvisade minst en positiv odling, och 959
mikroorganismer isolerades (58 % gramnegativa, 38 % grampositiva och 4 % fungi).
Den globala prevalensen för multiresistenta bakterier rapporterades alltså vara
34 %, med högre trolighet för en sådan
infektion i Asien – särskilt i Indien – eller
i Sydamerika.
Med denna bakgrund, underströk Dr
Piano den stora vikten av att utveckla olika
empiriska antibiotikastrategier i olika delar
av världen.
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– Under tiden medan vi väntar på ny
antibiotika, måste vi fokusera våra ansträngningar på att reducera spridningen av multiresistenta bakterier bland våra patienter
med cirrhos, konstaterade han.
Prof Annalisa Berzigotti, Schweiz, är
medlem i EASLs Governing Board.
– Att vi är medvetna om detta problem är
avgörande för att vi ska kunna implementera korrekta handläggningsprocedurer –
som förstärkning av våra hygienprocedurer
(dvs. isolering) samt för att guida vårt val av
empiriska antibiotikaterapier för patienter
med hög risk för multiresistenta infektioner,
summerade hon.
Leversjukdom dödar tidigt

I Paris presenterades HEPAHEALTH Project Report av Prof Helena Cortez-Pinto,
Portugal, medlem i EASL Governing Board.
Rapporten utgör EASLs översikt av
bördan av leversjukdomar i Europa. Totalt
omfattar den data från 35 länder: EUregionen, Island, Kazakstan, Norge, Ryssland, Serbien, Schweiz och Uzbekistan.
Syftet är att rapportera om epidemiologi
och riskfaktorer för leversjukdom samt allmänna hälsointerventioner.
Den första rapporten presenterades av
EASL år 2013 och det visade sig att situationen sedan dess inte har förbättrats. Särskilt
gäller detta levercancer, där mortaliteten har
ökat, och endast ett fåtal länder har sett en
minskning – eller ens en stabilisering – av
siffrorna sedan 1980.
Europa utgör den region som har den
högsta konsumtionen av alkohol i världen, och försöken att reducera denna har
bromsat upp i många länder. Utöver detta,
har andelen obesa individer ökat i nästan
samtliga länder sedan 2013, och andelen
med Non-Alcoholic Fatty Liver Disease
(NAFLD) ökar också. I södra och östra
Europa är viral hepatit den ledande orsaken
för död orsakad av leversjukdom.
Två fynd i årets rapport står ut:
Leversjukdom dödar tidigt – två tredjedelar av alla potentiella levnadsår som
förloras pga. leversjukdom sker under
arbetsproduktiva år. Detta faktum står i
kontrast mot andra sjukdomar, som t.ex.
stroke, där majoriteten av all mortalitet sker
efter 65 års ålder.
Andra fyndet är att det existerar en geografisk och inkomstbaserad klyfta – mortaliteten i leversjukdom har minskat i västra
och centrala Europa sedan 1970. De flesta
av länderna med stabil, hög alternativt
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ökande, incidens av leversjukdom återfinns
i de fattigare delarna av EU, samt i länderna
som hör till det forna Sovjetunionen. Här
är det värt att påpeka att Storbritannien
och Finland avviker från resten av de västeuropeiska och nordiska trenderna – båda
dessa länder har sett en ökad mortalitet i
leversjukdom sedan 1970.
Vad behöver göras?

Vaccinationer för hepatit B virus (HBV)
och screening av blodprodukter i EU sedan
tidigt 90-tal har hjälpt till att drastiskt reducera antalet HBV-infektioner. Bättre policy
för skadebegränsning och strategier för mikroelimination måste implementeras i hela
regionen om det ska bli en effekt på andelen
som infekteras med hepatit C virus (HCV).
Den nya generationen antivirala läkemedel har potentialen att i stort sett eliminera
HCV, förutsatt att regeringarna ser till att
de patienter som behöver dem får tillgång
till behandling.
Det står klart att prevention är nyckeln till
att reducera andra leversjukdomar, särskilt
de som orsakas av alkohol och fetma – där
läkemedelsbehandling inte existerar, alter-

nativt inte är särskilt effektiv. Länderna i
Europa måste alltså göra mer för att verka
för en reduktion av konsumtion av alkohol,
samt reducera nivåerna av fetma. EU och
dess medlemsländer har varit världsledande
i progressiv politik för främjandet av allmän
hälsa – det är dags för dem att återuppta
detta arbete för att rädda nästa generation
från leversjukdom, slog man fast i rapporten.
Alkohol vanligaste transplantationsorsak i USA

Två, av varandra oberoende, studier som
presenterades i Paris konstaterade att alkoholisk leversjukdom (ALD) nu är den
ledande orsaken för levertransplantation i
USA för patienter som inte har hepatocellulär cancer (HCC). Icke-alkoholisk steatohepatit (NASH) är en annan indikation
som ökar, och utgör nu den näst vanligaste
indikationen för levertransplantation pga.
kronisk leversjukdom.
Under de tidigare två decennierna var
det HCV som var vanligast, men de nya
läkemedlen har fr.o.m. 2015 inneburit ett
minskat behov av transplantation, och även
reducerat antalet som står på väntelistor för
en sådan.
Konsumtionen av alkohol började markant att öka i USA under 90-talet och tidigt
2000-tal och data visar en dramatisk ökning
av alkoholanvändande och högrisk-drickande de senaste åren.
I den första studien, som presenterades
av Dr Jennifer Wang, USA, fann man att
högsta andelen transplantationer för HCV
var under år 2014 med 1,905 patienter,
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sedan dess har antalet sjunkit. Men för ALD
och NASH har detta antal stadigt ökat.
Under 2016 utfördes 1,624 levertransplantationer för ALD och 1,334 för NASH.
– ALD är alltså den ledande indikationen, men NASH var inte långt bakom – och
utgör idag den allra vanligaste indikationen
för kvinnor. Detta är inte helt överraskande,
om man ser den höga andelen av kvinnliga
patienter som har metaboliskt syndrom, sa
Dr Wang.
Hon tillade att för afrikanska amerikaner,
och för de som har HCC, är HCV fortfarande den vanligaste orsaken till transplantation.
Den andra studien hade undersökt antalet transplantationer utförda på individer
utan HCC mellan januari 2012 och oktober
2017, och presenterades av Dr George Cholankeril, USA. Data från studien bekräftade
de från den första studien.
– Ett av våra mest oroande fynd är att
patienter med ALD blir listade för levertransplantation vid mycket yngre ålder, och
med mer allvarlig sjukdom, jämfört med
patienter med HCV eller NASH, sa Dr
Cholankeril.
Han fortsatte med att understryka att det
är en illavarslande trend, och att det krävs
krafttag för att möta denna utveckling i
frekvensen av transplantationer på grund
av ALD.
– Hittills har ALD fått för lite uppmärksamhet när det gäller både klinisk och basal
forskning, jämfört med hepatit B och C,
konstaterade Prof Helena Cortez-Pinto.
– Det är dags att ändra på det – när det
gäller forskning, men även när det gäller
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politiska åtgärder som visat sig reducera
alkoholkonsumtion, som t.ex. skatt på alkohol, avslutade Prof Cortez-Pinto.
Statiner vid PSC

Primär skleroserande kolangit (PSC) är
en kronisk kolestatisk leversjukdom som
karaktäriseras av inflammation och fibros i
de intra- och/eller extrahepatiska gallgångarna. I Paris presenterades flera nya studier
om sjukdomen.
På en presskonferens berättade Prof
Annika Bergquist, Sverige, om behandling
av PSC med statiner.
– PSC är en progressiv sjukdom som det
idag inte finns någon kurativ behandling
för. Levertransplantation är det enda sättet,
sa Annika.
Hon presenterade en studie som syftade
till att utforska möjlig effekt på PSC av flera
läkemedel, där statiner ingick som ett av
dessa.
– Användandet av statiner är associerat
med reducerad mortalitet, förklarade hon.
Det är en nationell svensk registerstudie,
där man använt sig av Dödsfallsregistret,
Cancerregistret, Patientregistret samt Förskrivningsregistret. Antalet patienter med
skleroserande kolangit i Patientregistret
under åren 1997 - 2014 uppgick till totalt
15,094. En patientkohort med PSC skapades, där 2,914 patienter ingick. Dessa
undersöktes sedan via de fyra olika registren.
– En majoritet (58,3 %) av dessa patienter hade även ulcerös kolit, och 12,4 % hade
Crohns sjukdom. De flesta fall av PSC är
associerade till inflammatorisk tarmsjukdom.

Ursedeoxycholsyra var den behandling
som majoriteten av patienterna (60,2 %)
stod på. 13,9 % av dem stod på statiner.
– I vår studie fann vi inte att ursedeoxycholsyra hade någon effekt – tvärtom föreföll det som om läkemedlet gav en något
högre risk för leverrelaterad mortalitet.
Statiner däremot visade sig halvera denna
risk, sa Annika.
Hon beskrev studiens begränsningar och
styrka. De förstnämnda omfattar att de hade
begränsad klinisk information, och att man
inte kände till faktorer som alkoholintag och
rökning. När det gäller compliance är det
dessutom bättre att undersöka hur mycket
läkemedel som hämtats ut av patienten, än
hur mycket som blivit förskrivet.
– Men vi har hög kvalitet på våra register
– så det är nästan en komplett uppföljning.
Till slut vill jag också understryka att det är
en hypotesdriven studie, avslutade Annika.
(Senare under kongressen presenterades studien i det officiella programmet av
huvudförfattaren Knut Stokkeland, Sverige).
Ny lovande behandling för PSC

NGM282 inhiberar gallsyresyntesen, minskar markörer för hepatisk inflammation
och förbättrar signifikant markörer för
fibros hos patienter med PSC – enligt en
Fas II-studie som presenterades av Prof
Gideon Hirschfield, Storbritannien. Studien var randomiserad, dubbelblindad och
placebokontrollerad.
– PSC är en ovanlig, inflammatorisk,
kolestatisk leversjukdom som karaktäriseras av progressiv fibros i gallgångarna och
levern, och därmed orsakar progressiv leverdysfunktion, inledde Prof Hirschfield.
NGM282 är en icke-tumörogen, konstgjord analog av fibroblast growth factor
19 (FGF19) som är ett endokrint gastrointestinalt hormon som reglerar gallsyra,
kolhydrat- och energi-homeostas. Studien
hade randomiserat 62 patienter med PSC
att få antingen en daglig subkutan injektion
av NGM282 i dos om 1 eller 3 mg, eller
placebo. Primär endpoint var förändring i
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nivå av elevated alkaline phosphatase (ALP)
från baseline till vecka 12.
Man såg ingen signifikant reduktion av
ALP i serum i någon av de aktiva armarna,
jämfört med placebo, men dock signifikanta reduktioner av alanine aminotransferas (ALT) och aspartate aminotransferas
(AST) för gruppen med 3 mg.
– Vi såg också signifikanta reduktioner
av surrogatmarkörer för fibrogenes hos
patienter som fick NGM282, med minskningar särskilt uttalade hos patienter med
sjukdom med särskilt hög risk, fortsatte Prof
Hirschfield.
Studien ger därför god evidens för relevant klinisk aktivitet för NGM282 för individer med PSC, och sätter fokus på behovet
av större studier med längre duration som
undersöker NGM282s påverkan på leverfibros, var hans slutsats.
– NGM282 förefaller vara en lovande
behandling för patienter med PSC, för vilka
mycket få medicinska behandlingsmöjligheter existerar idag, avslutade Prof Hirschfield.
Budesonide som tillägg vid PBC

Prof Hirschfield talade även i en annan session om budesonide som tillägg till terapi
med ursedeoxycholsyra (UDCA) vid primär
biliär kolangit (PBC). PBC är en kolestatisk
leversjukdom som vanligtvis drabbar medelålders kvinnor, och som karaktäriseras av
inflammation i portafälten, gallgångsnekroser och destruktion av de små intrahepatiska
gallgångarna.
Studien randomiserade 62 patienter med
PBC till antingen budesonide + UDCA,
alternativt placebo + UDCA under upp till
36 månader.
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– Resultatet visar att tillägg av budesonide
inte var associerat med signifikant förbättring av histologin för dessa patienter. Men
kliniskt meningsfulla förbättringar av biokemiska markörer av sjukdomen förbättrades avsevärt: 40 % av deltagarna i studien
hade serum AP lägre än 1,67, och 15 %
bättre än vid baseline och normalt bilirubin
efter 12 - 36 månaders behandling, konstaterade Prof Hirschfield.
Tolerabiliteten var i linje med tidigare
kliniska erfarenheter. Han avslutade med att
framhålla att det kan finnas individer som
har hög risk för progression, och att det för
dessa kan tillägg av budesonide till den antikolestatiska terapin resultera i biokemiska
förbättringar av sjukdomsaktiviteten.
Reducerar NASH och fibros

Lovande data från en Fas II-studie på MGL3196, en selektiv thyroid hormonreceptorbeta agonist som behandling av fett i levern,
presenterades av Dr Stephen Harrison, USA.
– Det är ett first-in-class läkemedel, med
hög selektivitet för upptag i levern – så man
undviker systemiska thyroid receptor-effekter, berättade han.
Studien var randomiserad 2:1 för MGL3196 mot placebo, och 125 patienter vid
18 centra i USA ingick. Primär endpoint
var en relativ reduktion av fett i levern efter
12 veckor. Efter 36 veckor gjordes en leverbiopsi, och den sekundära endpointen var
reduktion av NASH utan förvärrad fibros.
– Endpointen möttes – data visar att
MGL-3196 reducerar fett i levern vid både
tidig och avancerad fibros. Skillnaden var
signifikant jämfört med placebo, fortsatte
Dr Harrison.

Därvid vidtog en öppen extensionsstudie,
där samtliga patienter fick MGL-3196. Då
såg man en signifikant sänkning av lipider,
som korrelerade med en ökning av sex hormone binding globulin (SHBG).
I sina konklusioner sa Dr Harrison att en
daglig dos av MGL-3196 under 12 veckor
signifikant minskade hepatiskt fett jämfört
med placebo.
– Resultat från leverenzymer, data från
inflammatoriska markörer och fibros-biomarkörer – inkluderat en MRI-baserad substudie – tyder på en påverkan av MGL-3196
för en reducering av NASH och fibros.
I studien visade sig läkemedlet säkert,
och var väl tolererat. MGL-3196 reducerade
blodtryck signifikant och flera lipider, vilket
stöder en potentiell fördelaktig effekt för
patienter med NASH när det gäller kardiovaskulär sjukdom.
– Patienter med NASH avlider ofta av
just kardiovaskulär sjukdom, avslutade Dr
Harrison.
Nackdelar med cirrhos som term

Prof Jaime Bosch, Schweiz, gav en State-ofthe-Art föreläsning som i sin rubrik ställde
frågan om det är dags att ta bort termen
cirrhos. Denna inledde han med en kort
historik.
– Kirrhos betyder egentligen "gulaktig"
på grekiska, men det är en felaktig beskrivning, eftersom levern inte alltid blir gulaktig
vid sjukdomen, konstaterade han och visade
bilder på olika typer av cirrhos.
Det finns en mångfald av etiologier som
leder till cirrhos – alkohol, NASH samt
autoimmun och viral hepatit var några Prof
Bosch räknade upp.
2.8 miljoner människor i världen drabbades av cirrhos år 2015, och sjukdomen
resulterade i 1.3 miljoner dödsfall detta år.
– Data från 2013 visar att cirrhos stod
för 170,000 dödsfall, samt levercancer för
47,000 dödsfall, årligen i EU. Lägger man
ihop dessa siffror är det fler som dör av dessa
sjukdomar, än av bröstcancer.

Stephen Harrison

Jaime Bosch
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Termen cirrhos har flera negativa nyanser: Stigma beroende på misstanke om kronisk alkoholism samt att patienter (och flera
läkare) associerar sjukdomen med en dålig
prognos – vilket inte är sant – var två som
Prof Bosch beskrev.
– Biopsin för diagnos är invasiv, ger
många falskt negativa svar, har lågt prognostiskt värde och svarar inte alltid mot de
kliniska fynden, fortsatte han.
Därför har International Liver Pathology
Study Group föreslagit att användandet av
ordet cirrhos ska upphöra.
– Termen kompenserad avancerad kronisk leversjukdom (cALD) har lanserats som
ett alternativt förslag från samma grupp.
Prof Bosch förklarade att denna term
bättre beskriver det dynamiska tillstånd som
utvecklas i olika stadier av sjukdomen – som
innebär olika manifestationer, prognoser,
mål med behandlingen och val av terapi.
– Den kunskap vi nu besitter innebär att vi
kan föreställa oss strategier både för prevention
av progression och för regression av sjukdomen. Men det finns ett behov av att definiera
"point of no return" – och för biomarkörer
som speglar terapisvar, summerade han.
Prof Bosch avslutade med att medge att
även om cirrhos inte är en bra term, så är det
nog ändå svårt att stryka den i den kliniska
vardagen.
– Men kom ihåg att inte betrakta cirrhos
som en sjukdom!
Livsstilsförändringar via webben

Den mest vanliga leversjukdomen i västvärlden är icke-alkoholisk fettleversjukdom
(NAFLD). Den globala prevalensen för
NAFLD beräknas till 25 % hos vuxna och
både genetiska faktorer samt livsstilsfaktorer
bidrar till sjukdomens patogenes.
Livsstilsinterventioner som riktar sig för
viktminskning, ökad fysisk aktivitet och
förbättrade kostvanor är centrala i handläggandet av NAFLD. Strukturerade interventionsprogram rekommenderas i guidelines.
– En förändring av levnadsvanor är avgörande för dessa patienter, men det är svårt
att åstadkomma en sådan för de flesta enheter i den fulltecknade kliniska vardagen, sa
Prof Giulio Marchesini, Italien.
Han presenterade en studie på ett webbaserat livsstilmodifierande program. I
studien hade man jämfört deltagare med
en grupp som deltagit i ett traditionellt,
intensivt grupprogram, där deltagarna
mötts ansikte mot ansikte.
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– Arbete, och andra tidsbegränsande faktorer, kan leda till att yngre, mer upptagna,
patienter får möjlighet att delta.
Studien inkluderade 716 patienter med
NAFLD, som antingen genomförde det
traditionella programmet eller alternativt
det webbaserade. I det traditionella ingick
ett multidisciplinärt team av läkare, dietister och psykologer, som träffade deltagarna under fem veckor. Det webbaserade
programmet inkluderade fem moduler
med interaktiva spel, offline-kontakt med
studiecentret och frågeformulär. Surrogatmarkörer för NAFLD testades sedan vid
uppföljning efter sex, 12 och 24 månader.
Primär outcome för studien var den procent
patienter som uppnådde en tio-procentig
viktminskning.
Det visade sig att BMI minskade i båda
grupperna, och att den tio-procentiga viktreduktionen uppnåddes av 14 % av alla
deltagare – 12 % i det webbaserade programmet och 15 % i det traditionella.
– Alla leverenzymer minskade signifikant,
oavsett vilket program patienten deltog i,
men individer i den webbaserade interventionen hade högre sannolikhet för att ha
normala nivåer av alanine aminotranferase
(ALT) vid både sex månader och 12 månader.
Därför var Prof Marchesinis konklusion
att deras studie visat att ett webbaserat
program för livsstilsmodifikation är både
genomförbart och ett praktiskt sätt att
uppnå kliniskt meningsfulla nivåer av viktminskning för patienter med NAFLD.
– Vi hoppas nu att sprida denna intervention till andra leverenheter.
Prof Phil Newsome, Storbritannien, är
medlem i EASL Governing Board och han
gav följande kommentar:
– Livsstilsinterventioner har länge varit
känt som en effektiv terapi vid NAFLD.
Men de flesta studier har använt konventionella, resursintensiva metoder, som inte
är brett tillgängliga på de flesta kliniker.
Den här studien demonstrerar potentialen
för webbaserade tillvägagångssätt i större
skala. Det som återstår att undersöka är om
patienterna lyckats vidmakthålla sin viktminskning under en längre tidsperiod.
Höga kostnader för NAFLD/NASHpatienter

Gastrokuriren avslutar med en tysk studie
som hade analyserat utfall och kostnader för
tyska patienter med NAFLD/NASH och
som utvecklat kompenserad cirrhos.

Trots den höga globala prevalensen
(25 %) för NAFLD, så tros siffran komma
att stiga ytterligare, beroende på den globala
fetmaepidemin. Progressionen från NAFLD
till NASH är väl etablerad, och för patienter
med NAFLD/NASH är ökad fibros associerad med ökad morbiditet och mortalitet.
– Vi vet att kompenserad cirrhos ofta
orsakas av NASH, men data om den associerade morbiditeten, mortaliteten och
användandet av sjukvård och kostnader för
denna i den tyska befolkningen har saknats,
förklarade Dr Ali Canbay, Tyskland.
För att undersöka detta, hade författarna använt sig av anonymiserade data på
NAFLD/NASH-patienter mellan 2011 och
2016. 800 patienter som hade fått en påföljande diagnos av kompenserad cirrhos hade
inkluderats i analysen.
Under en ettårig pre-indexperiod var den
årliga genomsnittliga sjukvårdskostnaden
6,146 Euro. Under det första året post-index
ökades denna substantiellt och signifikativt
med 93 % till 11,877 Euro. Slutenvårdspatienter stod för den största förändringen –
42 % av pre-index, och 68,4 av post-index.
Den kumulativa kostnaden för cirrhotiska
patienter ökade med 143 % i genomsnitt
under de fem år studien analyserat.
– Den mest prevalenta komorbiditeten
under det första pre-indexåret var hypertension (78,8 %), typ-2 diabetes (52,6 %),
hjärt-kärlsjukdom (48,8 %) samt hyperlipidemi (47,5 %), sa Dr Canbay.
Under det första post-indexåret avled
19,4 % av patienterna. Efter diagnos av cirrhos ökade det genomsnittiga antalet inläggningar och akutbesök signifikant med 91 %.
– Vi har visat att tyska patienter med
NAFLD/NASH som utvecklar kompenserad cirrhos har en substantiell börda av
komorbiditeter, och hälsovårdskostnaderna
för dessa patienter ökar kraftigt.
Nya terapimöjligheter behövs för att förbättra utfallet för dessa patienter avslutade
Dr Canbay, och fick medhåll av Prof Phil
Newsome.
– Studien sätter fokus på den börda
som NASH-cirrhos utgör för hälsovårdssystemen, och understryker behovet av nya
terapier som kan tackla den epidemi som
för närvarande råder i ett flertal europeiska
länder, summerade han.
Kanske något mer om detta kommer att
presenteras vid nästa Internationella Leverkongress – som genomförs mellan 10:e och
14:e april 2019 i Wien, Österrike.
Per Lundblad

Ga s t r okurire n 4 • 2018

47

ESGE Days

Henrik Thorlacius, Carl-Fredrik Rönnow, Ervin Toth

ESGE Days
– en ny storsatsning på endoskopi

I

slutet av april samlades fler än 1700
endoskopister från mer än 50 olika
länder i Budapest för att delta i den
nystartade internationella storsatsningen
på endoskopi kallat ESGE Days. Endoskopins ständiga expansion har gjort att
utrymmet för endoskopin på gastroenterologiska och kirurgiska möten inte kunnat
bemötas vilket gjort att ESGE, den europeiska föreningen för gastroenterologisk endoskopi, initierat ett årligt återkommande
möte under tre dagar fokuserat enbart på
endoskopi.
Mötet i Budapest attraherade mer än
750 abstrakt och innehöll förutom presentationer av ny endoskopisk forskning
också state-of-the art föreläsningar, livedemonstrationer, hands-on träning och
seminarier för att stimulera yngre kollegor
till en akademisk karriär inom endoskopi.
I den här rapporten beskrivs de mest intressanta delarna och det svenska deltagandet
vid ESGE Days 2018.

Koloskopi

En hel dag ägnades åt frågor om kolorektal
cancerscreening och kvalitetsfrågor kring
koloskopiverksamhet samt de nationella
specialistföreningarnas roll i detta. Raf
Bisschops från Leuven redovisade resultat
från ESGE-survey om koloskopikvalitetsfrågor vilket visade en ojämn värdering av
vikten av kvalitet i Europa, men de flesta
länder håller på att etablera mätinstrument
och kvalitetsregister. Matthew Rutter från
Middlesbrough presenterade arbetet med
kvalitetsförbättring som infördes i UK i
samband med starten av kolorektal cancerscreening. Han betonade vikten av inventering av koloskopikvalitet, utbildning
och kontroll av enhetens och individuella
koloskopisternas prestation i en strukturerad databas för att säkra hög kvalitet. Upp
till 30 % av alla adenom missas med standardkoloskop framförallt i proximala kolon
där 70 % av polyperna är flacka (endast ¼
av alla polyper i distala kolon är flacka).

Helmut Neumann från Mainz berättade om
utvecklingen av datorassisterad detektion
och karaktäristik av polyper för att förbättra
”adenoma detection rate”. Ett nytt system
som heter ai4gi hjälper till att detektera och
klassificera (enligt NICE standard) polyper
i realtid under koloskopiundersökningen.
Bariatrisk endoskopi

Fetma är ett globalt expanderande kroniskt
sjukdomstillstånd där mindre än 10 % av
dem som lider av sjuklig fetma har tillgång
till kirurgisk behandling. Det finns således
ett stort behov av alternativa metoder att
behandla svår fetma. Under ESGE Days
208 var bariatrisk och metabol endoskopi
ett återkommande tema och bl.a. hölls ett
state-of the-art seminarium lett av Jacques
Devière från Bryssel som är en av de ledande
endoskopisterna i Europa och utvecklar nya
endoskopiska tekniker för behandling av
fetma. Förutom olika typer av intragastriska
ballonger utvecklas tekniker att med sutu-

Svenska deltagare vid ESGE Days 2018 i Budapest.
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rer reducera ventrikel volymen (endoscopic
sleeve gastroplasty) med mycket lovande
korttidsdata (20 % reduktion av kroppsvikten efter ett år). Bariarisk endoskopi
kommer sannolikt få en roll inom behandling av sjuklig fetma i Sverige framöver.
Svenskt deltagande

Från Sverige deltog ett 15-tal endoskopister bl.a. från Malmö, Stockholm, Göteborg, Linköping och Falun. Fem abstrakt
från Sverige var accepterade för presentation (fyra stycken från Malmö och ett från
Göteborg). Ervin Toth redogjorde för en
utvärdering av koloskopikvalitet i Sverige
som utfördes i samarbete med ECQI (European Colonoscopy Quality Indivestigation)
gruppen. Resultaten visade att det finns
brister i koloskopikvaliteten i Sverige och
att det återstår en del förbättringsarbete
med att följa kvalitetsindikatorer. Ervin
Toth i samarbete med ingenjören Olivier
Rukundo presenterade också ett arbete med

ett nytt koncept som ämnar att integrera
kromoendoskopi med den befintliga kapselteknologin för att möjliggöra en förfinad polypdiagnostik i kolon. Carl-Fredrik
Rönnow berättade om två studier. En som
beskrev det största materialet på kolorektal
ESD i västvärlden inkluderande mer är 300
stycken ESD där resultaten nu blivit i paritet
med de bästa endoskopienheterna i Japan.
Men för att uppnå detta krävs en learning
curve på cirka 120 stycken ESD procedurer. I den andra studien påvisade CarlFredrik att biopsier är mycket opålitliga i
utredningen av större (>2 cm) kolorektala
polyper där PAD från biopsier bara stämmer
överens det slutgiltiga PAD-svaret i 60 % av
fallen. Med tanke på att biopsier också kan
försvåra senare polypresektion förordade
Carl-Fredrik att man ska avstå ifrån biopsier
helt där man avser att bort polypen endoskopiskt. Henrik Thorlacius redogjorde för
Malmös erfarenheter med ESD av maligna
icke-stjälkade polyper som visade att ESD

kan göra så att patienter slipper kirurgisk
resektion i 76 % av fallen om man gör en
noggrann preterapeutisk patientselektion
inför ESD. Shunsuke Yamamoto beskrev
sina erfarenheter att som Japan hjälpa till
med implementeringen av ESD i Göteborg.
En påtaglig skillnad är att i Sverige är vi
dåliga på att ta bilder och i många fall såg
Shunsuke att man bara tar 2-3 bilder och
ibland inga bilder alls (!) medan 20-100
bilder tas vid en rutinendoskopi i Japan.
Sammanfattningsvis var ESGE Days 2018

i Budapest en mycket lyckad satsning på
endoskopi och vi kan lova att nästa ESGE
Days i Prag 4-6 April 2019 (https://esgedays.org) inte kommer göra någon endoskopist missnöjd.
Henrik Thorlacius
Carl-Fredrik Rönnow
Ervin Toth

Varmt välkommen till ett nytt kvällsseminarium
Ändrat vårdlandskap för gastroenterologin. Vem tar hand om patienten?
En rolig kväll om svåra ämnen med vetenskaplig vinkling

Moderator: Jonas Nordquist, ﬁl.dr Medicinsk pedagog Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset
Var går gränsen mellan högspecialiserad vård och allmängastroenterologin?
Gränssnittet diskuteras mellan Ann-Soﬁe Backman, Karolinska Universitets-sjukhuset och
Mikael Lördal, Danderyds sjukhus
IBS i ungdomsåren. Gränssnitt mellan barn och vuxna? Tandemtalk.
Ola Olén, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och Perjohan Lindfors, Praktikertjänst
Samtliga föreläsare är anknutna till Karolinska Institutet.
Seminariet pågår i 1,5 timme och följs av mingel med dryck och en lättare måltid och utställning.
8 november 2018
18:00 (kaﬀe och smörgås serveras från 17:30)
Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm

Datum:
Tid:
Plats:

Anmälan sker genom SGF:s hemsida under ﬂiken ”Kurser och kongresser”. Antalet platser är begränsade.
För mer information kontakta anki@af-meetings.se
Arrangör

Med stöd av

Övning ger färdighet
Olympus senaste duodenoskop - TJF-Q190V - har femtio år av utveckling bakom
sig.
•
•
•

Enklare kanylering tack vare större bild (nu kvadratisk) och 15° tillbakablick
Mycket bra ergonomi och känsla i sonden tack vare High Force Transmission
Hög hygienstandard i och med en borttagbar distal kåpa som gör att man bättre kommer åt alla ställen vid
rengöring

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

Endoskopisk kolmarkering

Helgi Birgisson, Helene Siilin, Tomasz Radomski, Morteza Shafazand

Endoskopisk kolmarkering:
Indikationer och teknik

D

enna artikel görs för att uppmuntra endoskopister att
använda kolmarkering och att göra det på ett standardiserat sätt.
Endoskopisk kolmarkering i kolon rekommenderas för att
underlätta senare identifiering av polyp, tumör eller tagställe vid
reskopi eller operation.
En standardiserad kolmarkeringsteknik minskar risken för lokaliseringsfel. En misslyckad kolmarkering kan orsaka problem senare
för operatör/endoskopist. Det första problemet är att kolet hamnar
ut i bukhålan. Då blir det svårt för operatören att få en exakt
lokalisering av tumören och det kan även orsaka en peritonit. Det
andra är att kolet inte sitter kvar submukosalt som ger uppenbara
lokaliseringsproblem. Och det tredje är att markeringen sitter på
ett fel ställe i förhållande till tumören men det är viktigt att alltid
markera 2-3 cm nedanför/analt om tumören för att vi med säkerhet kan lokalisera eller göra en radikal excision av förändringen.
Med en standardiserad teknik och användandet av rätt kollösning kan dessa problem och risken för felaktiga kolonresektioner
minskas.
På efterföljande videolänk visas hur man lägger NaCl kvaddlarna
först och injekterar kolet sedan: https://youtu.be/4uNZtwhH3Ho
Det är identifieringen av det submukosala planet och anläggningen av kvaddlarna som kräver en viss teknisk färdighet och är
avgörande för en lyckad kolmarkering, träna därför på det.

Figur 1: Submukosal NaCL kvaddel, se videolänk:
https://youtu.be/4uNZtwhH3Ho

Faktaruta 1:
Kolmarkering rekommenderas för:
1: alla lesioner där det finns malignitetsmisstanke
2: där det ej går att slynga polypen radikalt och en re-skopi
eller tarmresektion planeras
3: polypen är större en 2 cm (risk för malignitet >10%)
4: polyper tagna med piecemeal teknik
5: alla ovannämnda lesioner som inte är helt säkert
lokaliserade i caekum eller nedre rektum

Faktaruta 2:
Teknik:
Kolmarkera 2-3 cm nedanför/analt om förändringen/tag-stället.
Markera i 3 kvadranter.
Lägg först en 2 ml NaCl submukosalt (kvaddel) för att identifiera det submukosala planet som förebygger att kolet hamnar
ut i bukhålan och ser till att kolet sitter kvar submukosalt
(Figur 1).
När submukosala planet är identifierad på alla 3 ställen,
injicera kol 1-1,5 ml i den submukosala NaCl bubblan (Figur 2).
Använd steril kollösning (till exempel: Black Eye eller Spot
Endoscopic Marker).
Fotodokumentera och beskriv noggrant kolmarkeringen.
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Figur 2: Kolmarkering på 3 ställen 2-3 cm nedanför/analt om förändringen,
se videolänk: https://youtu.be/4uNZtwhH3Ho

Dessa instruktioner baseras på ESGE guidelines 2017 ”Colorectal
polypectomy and EMR”, punkt 2.7: ”Colonic tatooting: which
lesions should be tattooed, and what is the best technique and location for tatoo placement”: https://www.esge.com/assets/downloads/
pdfs/guidelines/2017_s_0043_102569.pdf
Endoskopiutskottet i Svensk Gastroenterologisk Förening har
läst och godkänt dessa instruktioner.

Helgi Birgisson, Helene Siilin
Kirurg kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Tomasz Radomski, Morteza Shafazand
Medicinkliniken, Östra sjukhuset, Göteborg
51

NYHET!

XELJANZ (tofacitinib) – Den enda godkända
JAK-hämmaren vid ulcerös kolit1

• Oral behandling med godkänd indikation vid ulcerös kolit 1
• Bibehållen steroidfri remission vecka 24 och 52 1
* Signifikant symptomlindring avseende rektal blödning och avföringsfrekvens samt signifikant minskning i partiell Mayo-delpoäng inom 2 veckor från baslinjen.

1. XELJANZ produktresumé

PP-XEL-SWE-0397-sept-2018

• Snabbt insättande effekt*1

XELJANZ (tofacitinib), Rx , (F), ATC-kod L04AA29 immunosuppressivt medel, JAK hämmare. Tablett 5 mg och 10 mg. Indikationsområden: XELJANZ i kombination med metotrexat (MTX) är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) hos
vuxna patienter när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller gett biverkningar. XELJANZ kan ges som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller om fortsatt behandling med metotrexat är olämplig. XELJANZ i
kombination med MTX är indicerat för behandling av aktiv psoriasisartrit (PsA) hos vuxna patienter som har haft otillräcklig effekt eller fått biverkningar av en tidigare behandling med sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARD). Xeljanz är indicerat för behandling
av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit (UC) som har fått otillräckligt behandlingssvar, förlorat behandlingssvar, eller varit intoleranta mot konventionell behandling eller mot biologiska läkemedel. Kontraindikationer: överkänslighet mot den
aktiva substansen eller mot något hjälpämne, aktiv tuberkulos (TB), allvarlig infektion såsom sepsis eller opportunistiska infektioner, grav leverfunktionsnedsättning, graviditet och amning. Varningar och försiktighet: Var vänlig läs produktresumén för XELJANZ före
förskrivning. XELJANZ har inte studerats och ska undvikas i kombination med biologiska läkemedel och potenta immunsuppressiva medel t.ex azatioprin, 6-merkaptopurin, ciklosporin och takrolimus på grund av eventuellt ökad immunsuppression och ökad risk för
infektion. Behandling med XELJANZ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva infektioner. Om en patient får en allvarlig infektion, en opportunistisk infektion eller sepsis ska behandlingen avbrytas. Virusreaktivering och fall av herpes virus-reaktivering (t.ex. herpes
zoster) har observerats i kliniska studier av XELJANZ. Använd XELJANZ med försiktighet till patienter med ökad risk för GI perforation. Sänkning av dosen rekommenderas vid samtidig behandling med preparat som hämmar Cytokrom (CYP) P450 3A4 och CYP2C19
på grund av möjlig inverkan på XELJANZ farmakokinetik. Behandlingsavbrott/dossänkning kan behövas vid onormala laboratorievärden såsom lymfopeni, neutropeni, anemi och vid sänkt lever och njurfunktion. Behandling med Xeljanz skall inte inledas vid låga
B-lymfocyter, B-neutrofiler eller lågt hemoglobin. Förmån med begränsningar: Subventioneras endast för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller gett
biverkningar. För pris och ytterligare information, se www.fass.se Datum för översyn av produktresumé: 08/2018. Pfizer, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 i produktresumén om hur man
rapporterar biverkningar.

5 mg och 10 mg tablett

Nationell riktlinje – Perianal Crohns sjukdom

Pär Myrelid m.fl.

Nationell riktlinje 2017
På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse

Perianal Crohns sjukdom
Bakgrund

Hemorrojder och hudflikar kan förekomma vid Crohns sjukdom. Upp till var
tredje Crohn-patient har hudflikar2 medan
däremot hemorrojder verkar vara mindre
vanligt förekommande än hos normalpopulationen3. Analfissurer och ulcerationer förekommer också relativt ofta vid
Crohns sjukdom, upp till 21-35 % respektive 5-10 % av patienterna drabbas2. Det
kan dock ibland vara svårt att dra en tydlig
skiljelinje mellan dessa två grupper, och det
är inte heller alltid av klinisk betydelse. När
det gäller analstrikturer förekommer dessa i
upp till 9-22 % av fallen, oftast i samband
med perianala fistlar2. Risken för anal- respektive rektalcancer är ökad vid perianal
Crohn och vid avvikande utseende och
sjukdomsförlopp bör detta has i åtanke4.
Perianala abscesser och fistlar är vanliga
komplikationer vid Crohns sjukdom och
förekommer någon gång under sjukdomsförloppet hos 30-50 % av patienterna5-7. I
upp till 45 % av fallen förekommer analfistel som debutsymtom5. Därför är det
viktigt att utreda patienter med avancerad
och/eller recidiverande perianal fistelsjukdom utan känd Crohn-diagnos för eventuell förekomst av inflammatorisk aktivitet
i tarmen.

Hemorrojder
Definition

Hemorrojder graderas på samma sätt som
vid icke Crohn8.
Behandling och resultat

Prolaberande interna hemorrojder är
ovanligt vid Crohns sjukdom9. Föreligger
hemorrojder ger det sig oftare tillkänna som
hudflikar enligt nedan. Kirurgisk behandling är sällan indicerad. Operativ åtgärd av
hemorrojder kan påverka kontinensen och
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detta faktum samt risken för läkningsproblem gör att en mycket restriktiv hållning
rekommenderas och vid aktiv Crohns sjukdom är operation kontraindicerad3, 9, 10.

Hudflikar
Definition

Hudflikar hos patienter med Crohns sjukdom kan vara orsakade av återkommande
fistlar och fissurer och är associerade med
perianalt ödem och är ofta ett tecken på
underliggande sjukdom. Hudflikarna kan
delas upp i två typer11:
1. Stora, ödematösa och missfärgade med
blårosa färg
2. Stora normalfärgade hudflikar
(s.k. ”elefantöron”)
Behandling och resultat

Hudflikar av typ 1 har ofta tecken på aktiv
sjukdom i det perianala området, med ökad
lokal symtombörda i samband med ett skov.
Kirurgisk behandling absolut kontraindicerad då detta med mycket stor sannolikhet
resulterar i uttalade läkningsproblem.
Hudflikar av typ 2 brukar inte ge upphov
till smärta men kan ibland orsaka hygieniska
problem. Även här ska man vara mycket
restriktiv med kirurgisk åtgärd då det finns
en klar risk för läkningsproblem. Kirurgisk
behandling efterfrågas förvånansvärt sällan
av patienterna11, 12.

Analfissurer och ulcerationer
Definition

Ulcerationer och fissurer är sår i eller i
anslutning till analkanalen och innebär en
substansdefekt av slemhinna och/eller hud.
Det är en glidande övergång mellan dessa
två tillstånd och ofta menar man en bredare
och djupare sårighet med ulceration och en
blottlagd sfinkter vid fissur. De flesta idiopatiska analfissurer ligger i bakre medellinjen

Datum för fastställande: 2017-04-20
Arbetsgruppens ordförande:
Pär Myrelid,
Universitetssjukhuset, Linköping
par.myrelid@liu.se
Arbetsgruppens medlemmar:
Jonas Bengtsson,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra,
Göteborg
Michael Eberhardson,
Danderyds Sjukhus, Stockholm
Disa Kalman,
Universitetssjukhuset, Linköping
Antoni Zawadzki,
Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Granskat av:
Jan Björk,
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Wilhelm Graf,
Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Henrik Hjortswang,
Universitetssjukhuset, Linköping

men vid Crohns sjukdom kan de ofta vara
multipla med annat läge än medellinjen.
De är förvånansvärt ofta smärtfria men kroniska och kan orsaka stora hudflikar. Till
skillnad från idiopatiska fissurer är Crohnrelaterade fissurer ofta inte associerade med
ökad vilotonus i sfinktern.
Behandling och resultat

Fissurer kan obehandlade utvecklas till
abscesser och fistlar hos upp till 26 % av
patienterna9, 13. Som medicinsk behandling
ges smärtstillande salvor (lidokain) och om
ökad vilotonus föreligger i kombination
med kramplösande läkemedel (glyceryltrinitrat, diltiazem och eventuellt Botox-injek-
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tioner). Botox-injektioner är att föredra
istället för lateral sfinkterotomi då effekten
är reversibel14, 15. Vid behandlingsrefraktära
fissurer kan man även prova att behandla
med högdos steroider topiskt16 (evidensen
är i litteraturen begränsad men delar av
arbetsgruppen har stor erfarenhet av detta,
angående dosering var god se appendix)
eller tacrolimus-salva17, 18. Ett nytt mycket
lovande behandlingsalternativ är PTNS
(Perkutan Tibial Nerv Stimulering) men
erfarenheterna så här långt är begränsade.
Behandlingen ges 30 minuter dagligen i 5
vardagar två veckor i följd19-21.
Spannet av symptom kan vara stort
vid anala ulcerationer, från asymptomatiska till extremt smärtsamma. I uttalade
fall kan ulcerationerna erodera ner till
sfinktermuskulaturen och destruera hela
anorektum vilket kan leda till anorektala
strikturer, perianala abscesser och komplexa
fistlar. Adekvat medicinsk behandling är av
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största vikt och med undantag av de kramplösande preparaten kan man prova samma
behandlingar som vid fissurer (topisk
behandling med lidokain, steroider och
tacrolimus). Många av dessa patienter har
behov av systemisk behandling och det finns
till exempel goda erfarenheter av infliximab
som behandling av svåra anala ulcerationer22. Många patienter behöver avlastas
med temporär eller permanent stomi och
hos vissa patienter läker inte ulcerationerna
trots avlastningen och proktektomi kan bli
nödvändigt.

Anal striktur
Definition

Anal stenos kan definieras enligt Cardiff i
två grader23. I svensk klinisk praxis är det
grad 2 (fibrotisk stenos) som används för att
beskriva anal striktur. Den inflammatoriska
grad 1 brukar inte klassificeras som striktur
i Sverige. Man kan också klassificera strik-

Pär Myrelid m.fl.

turerna i korta (<2 cm) och långa (≥2 cm)
vilket i arbetsgruppens bedömning kan ha
ett prognostiskt värde11.
Behandling och resultat

Vid stenoser grad 1 kan anti-inflammatoriska läkemedel ha god effekt24, 25. Behandlingen vid anala stenoser grad 2 baseras på
anala dilatationer och behandling av eventuell samtidig underliggande inflammation.
Den inledande dilatationen bör ske i anestesi med tanke på smärtan men kan därefter ske med självdilatationer i hemmet av
patienten själv (med hjälp av mandrängen
till ett barnproktoskop)26, 27. Man ska vara
försiktig vid dilatationerna och studier har
påvisat en viss ökad risk för komplikationer
om man överstiger 12 mm28. Anala stenoser,
särskilt vid samtidig kolorektal inflammation, är en av de största riskfaktorerna för
att behöva permanent stomi vid Crohns
sjukdom27.
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Anal- och rektalcancer
Definition

Cancer vid perianal Crohn kan utgöras av
både skivepitel och adenocarciom och det
finns viss evidens för att skivepitelcancer
vid Crohns sjukdom inte alltid är HPVassocierad så som förväntat29, 30.
Behandling och resultat

Behandlingen skiljer sig inte från sedvanlig
behandling av anal- respektive rektalcancer.
Den relativa risken för perianal malignitet
är förhöjd (1,3-1,6 ggr ökad risk)25, 29, 30 vid
perianal Crohn men den absoluta risken är
dock låg (<1 %)31 varför det inte är något
större kliniskt problem. Vid avvikelser från
det förväntade bör man dock vara frikostig med biopsier (i narkos) för att utesluta
underliggande malignitet4.

Perianala abscesser och fistlar
Definition

Arbetsgruppen har valt att använda indelning efter Bell et al från S:t Marks1, vilken
också användes i ECCO-dokumentet
200632, som grupperar fistlar i enkla och
komplexa (Figur 1).
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A. Enkel perianal fistel – anokutan fistel
som utgår vid eller nedom linea dentata,
som inte involverar sfinktermuskulaturen
eller som går intersfinkteriskt
B. Komplex fistel – involverar sfinktermuskulaturen och går trans-, supra- eller
extrasfinkteriskt. Även anovaginala fistlar
och ventrala fistlar hos kvinnor bör klassas
som komplexa fistlar.
Behandling och resultat

Angivna läkningsfrekvenser i litteraturen
ligger på 25-80 % av kirurgisk behandling
enbart33 men definitionerna på läkning
varierar stort och det hela är svårtolkat.
Erfarenheten hos arbetsgruppen är dock
utläkning i det lägre intervallet och ofta sker
det i kombination med anti-inflammatorisk
behandling. De operationsmetoder som
framför allt användes är klyvning, kollagenplugg och ”advancement flap”11, 12. Nya
svenska data anger läkning hos hälften efter
upprepade ingrepp (≥5 operationer)34. Det
är också uppenbart att prognosen är sämre
för komplexa fistlar34, 35. All anal kirurgi kan
påverka patients kontinens vilket det måste
informeras om tidigt (se nedan).
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Initial kartläggning och behandling

Perianala abscesser hos Crohn-patienter
Perianala abscesser debuterar ofta akut med
svåra symtom och kräver akut handläggning
och patienterna skall remitteras till kirurg
för akut omhändertagande. Initial behandling är kirurgisk dränering. Antibiotika ges
vid allmänpåverkan. Det är viktigt att inte
leta efter fistel för att lägga seton i det akuta
skedet; man bör om möjligt ge tillfälle till
spontanläkning av abscess36. Om uppenbar fistelgång vid recidiverande abscess
där erfaren kolorektalkirurg finns tillgänglig kan seton läggas in – annars bör man
avstå. Däremot är risken för fistelutveckling
mycket hög vid supralevatoriska abscesser
och abscesser i samband med proktit, varför
inläggning av seton kan övervägas i dessa
fall av komplicerad anorektal sjukdom36.
Angående läkemedelsbehandling se nedan.
Perianala fistlar hos Crohn-patienter
Utredningen av perianala fistlar bör vara
multidisciplinär och en IBD-patient med
fistel skall alltid bedömas av kolorektalkirurg och i möjligaste mån gemensamt med
gastroenterolog. För preoperativ kartläggning av sjukdomsutbredning är det obligat
med koloskopi och i selekterade fall MRI
av tunntarm eller kapselendoskopi. Fistelsystemet är ofta utbrett och komplicerat vid
Crohns sjukdom och skall därför utredas
preoperativt med MRI och/eller 3D analt
ultraljud, ev med tillägg av väteperoxid37-39.
Därefter planeras undersökning i narkos.
De tre modaliteterna för diagnostik av fistel
är likvärdiga, men kombination av minst
två ger ökad säkerhet i bedömningen40, 41.
Behandlingsstrategi skall diskuteras och
beslutas på IBD-konferens efter fullgjord
kartläggning. Angående läkemedelsbehandling se nedan.
Symptombörda värderas inklusive fistelrelaterade symptom på sekretion och
ömhet/smärta. Symtomindex såsom PDAI
(perianal disease activity index)42 och SHS
(short health scale)43 eller liknande kan vara
av värde vid symptomvärderingen både på
kort och lång sikt. Vid initialt mottagningsbesök görs rektoskopi. Var frikostig
med biopsier om något ser avvikande ut
(se ovan under anal- och rektalcancer).
Informera patienten om fistelsjukdomen
och långtidsstrategi, med ofta upprepade
undersökningar och kirurgi för att uppnå
långvarig symptomlindring och i enstaka
fall läkning.

55

Nationell riktlinje – Perianal Crohns sjukdom

Behandling och resultat

Asymptomatiska perianala fistlar hos
patienter med Crohns sjukdom skall inte
behandlas. Hos patienter med asymptomatisk perianal fistulering där tarmsjukdomen
för övrigt kräver anti-TNF-behandling kan
seton övervägas men är inte obligat.
Symtomatiska fistlar bör behandlas med
antibiotika i form av ciprofloxacin och/eller
metronidazol i väntan på ytterligare åtgärder. Fyra icke-randomiserade, men kontrollerade studier tyder på att detta ger snabb
symtomlindring, men symtomen recidiverar i princip alltid efter utsättning44-48.
Antibiotikabehandlingen kan övervägas, i
symptomlindrande syfte, 7-10 dagar postoperativt när seton lagts.
Som initial kirurgisk behandling rekommenderas lös seton och behandlande kirurg
bör ha vana av ingreppet. Man bör undvika
påverkan på analsfinkter i möjligaste mån,
då all kontinensfunktion är viktig vid diarrésjukdom49. Studier har visat att kombination av seton och immunmodulerande
behandling är bättre än vardera separat50,
varför man bör överväga att detta initieras
samtidigt. Detta gäller särskilt vid proktit.
Är det en förstagångsbehandling (eller recidiv efter >2 år) initieras behandling med
AZA/6-MP50, 51, medan recidiverande fistelsjukdom eller mycket komplicerat fistelsystem med proktit i enstaka fall kan föranleda
anti-TNF-behandling redan i initialskedet.
Det kan också vara aktuellt med tunntarmseller kolonresektion för att minska allmän
sjukdomsaktivitet och därmed gynnsamt
påverka den anorektala fistelsjukdomen52.

Upprepad anal kirurgi kan äventyra
patientens kontinens varför symptombördan bör styra valet av behandling och dess
intensitet. En relativt symptomfri patient
med välfungerande seton måste informeras om riskerna. Om patienten vill uppnå
läkning av fisteln krävs ibland avancerad
kirurgi och avlastande stomi. Då bot av
grundsjukdomen ju inte är möjlig skall
fokus vara att bevara anorektal funktion och
minimera symptombördan. I S:t Marksmaterialet krävde 40 % av patienterna med
komplex fistelsjukdom abdominell kirurgi
under handläggnings/läkningsförloppet1.
Rektovaginal fistel
Symptomatisk rektovaginal fistel behandlas
enligt ovan med lös seton om behov av dränage bedöms föreligga, dvs samtidig perineal sepsis. Asymptomatisk fistel, eller med
ringa symptom, behandlas ej kirurgiskt32, 53.
Vid rektovaginal fistel är advancement flap
och gracilislambå att föredra medan biologiska implantat har visat sig vara ett mindre
lämpligt alternativ och ofta krävs en avlastande stomi54, 55.
Uppföljning och fortsatt behandling

Uppföljning bör göras cirka två månader
efter påbörjad medicinsk eller kirurgisk
behandling. Vid god kontroll av mukosainflammation och fistelaktivitet med seton
och azatioprin/6-MP-behandling bör man
ta ställning till om försök till reparativ
kirurgi ska göras eller om symtombördan
är så låg att fortsatt konservativ behandling med seton och immunomodulerande

Appendix
Behandlingsalternativ

Anala fissurer och ulcerationer
Vi har använt metoden hos oss på många Crohn patienter med svåra ulcerationer och
inflammerade fissurer.
Högdos Prednisolon APL suppositorier 20 mg x 2 i en vecka, följt av 20 mg x 1 i en
vecka, 10mg x2 i ytterligare en vecka och därefter 10 mg x1 fram till symptomfrihet
eller återbesök.
Ibland när vi har patienter med perianala sår som inte vill läka på sedvanlig behandling
använder vi stark kortisonkräm eller -salva att smörja på såret i syfte att minska den
överdrivna inflammatoriska reaktionen hos dessa patienter.
BäckenBottenCentrum, kirurgiska kliniken, SUS Malmö
Perianal fistlar
Metronidazol 400-500 mg 2-3 ggr/dag
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behandling är att föredra. Vid fortsatta
stora besvär görs nya undersökningar i
narkos och MRI/ultraljud för att utesluta
suboptimalt setonläge med dåligt dränage
av abscess/fistel, alternativt terapisvikt på
AZA/6-MP. Vid hög symtombörda trots
immunomodulerande behandling bör det
tidigt tas ställning till anti-TNF-terapi.
Arbetsgruppens rekommendationer vid
anorektal fistelsjukdom med terapisvikt på
AZA/6-MP är kombinationsbehandling
med kirurgi och infliximab. Som ett första
steg är det viktigt före anti-TNF-behandling
att man får adekvat dränage av fistelsystemet och eventuella abscesser, då det annars
finns risk för utveckling av svåra infektioner och sepsis. Det är alltså indicerat med
ny undersökning i narkos med inläggning
av lös seton, en eller flera. Man bör ge en
seton 2-4 v för dränerande effekt innan man
inleder behandling med infliximab (5 mg/
kg vecka 0, 2, och 6). Evidens för effekt på
fistelsjukdom finns inom denna terapigrupp
än så länge endast med infliximab32, 56, 57.
Perianal Crohns sjukdom är ett tecken på
aggressiv Crohns sjukdom och anti-TNF
behandling bör inte utsättas annat än i särskilt utvalda fall.
Kombinationsbehandling kirurgi och
anti-TNF (komplex analfistel)

Infliximab kan minska symtomen relativt
snabbt (< 2 veckor)57 56. Det är dock viktigt
att komma ihåg att infliximab som singelbehandling utan kirurgi inte ger utläkning
av fisteln utan enbart hudförslutning. Studier med MRI, ultraljud respektive undersökning i narkos58, 59 visar att fistelgångarna
finns kvar även vid symtomatiskt lyckad
behandling och effektdurationen av fistelslutning vid induktionsbehandling med
infliximab (5 mg/kg vecka 0, 2 och 6) ligger
på 12-22 veckor56, 57.
Fortsatt underhållsbehandling med
infliximab kombinerat med AZA/6-MP
minskar dock behovet av kirurgi och sjukhusinläggningar för fistelproblem57. Under
de senaste fem åren har flera små studier
visat att kombinationen seton och infliximab är överlägsen behandling med seton
eller infliximab, sannolikt pga förbättrat
dränage av abscesser och fistlar60.
Kombinationen ger bättre respons61,
längre effektduration62 och lägre recidivfrekvens/symptombörda63. Man har också
beskrivit bättre utläkning efter reparativ
kirurgi när den görs under den period som
man har effekt av infliximab63.
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Vid ett bra svar på infliximab får man
utifrån patientens preferenser göra en klinisk värdering och avgöra om setonen skall
sitta kvar, tas bort eller om man skall försöka med ett reparativt ingrepp. Exakt om
och när i förloppet man kan dra en seton är
inte klarlagt från litteraturen. Arbetsgruppens åsikt är att en seton bör ligga kvar fram
till reparativ kirurgi om det är detta man
strävar efter. Om patientens sjukdomsbild i
övrigt motiverar underhållsbehandling med
infliximab kan man antigen välja att dra
setonen efter andra induktionsdosen (om
patienten svarat bra kliniskt), alternativt låta
setonen sitta kvar som långtidslösning för
att säkra fortsatt dränage av fistelsystemet
(om patienten kan fördra detta).
När kombinerad kirurgisk och medicinsk
behandling inklusive anti-TNF ger otillfredsställande effekt, eller om patienten haft
två eller fler recidiv efter försök till reparativ
kirurgi, eller om patienten har mycket svåra
symtom av sin perianala sjukdom, övervägs
avlastande/permanent stomi. Nutritionsstatus optimeras och eventuell kortison-

Pär Myrelid m.fl.

behandling trappas ut inför operation.
Avlastning av analområdet med stomi ger
ofta snabbt stora vinster vad gäller symtom
och livskvalitet32, 64. Det ger också möjlighet
till nya försök till att uppnå effekt av kombinerad kirurgisk och medicinsk behandling
riktat mot fistelproblematiken enligt ovan.
Vid goda behandlingseffekter tas ställning
till nedläggning av stomin. Fistlar till vagina
har sämre chans att kunna nå stominedläggning och sämst är chansen vid samtidig analstenos där få eller inga får sin stomi nedlagd35
och sammantaget är chansen till ihopkoppling efter avlastande stomi för perianal Crohns
sjukdom så låg som var sjätte patient12.
Vid bristande behandlingseffekt, med
symptom av kvarvarande fistlar och tarminflammation och/eller anorektal stenos
trots optimal immunomodulering och antiTNF som underhållsbehandling, tas ställning till proktektomi efter det att en period
med avlastande stomi prövats. Kvarlämnas
rektum under längre tid måste hänsyn tas till
malignitetsrisken på sikt och regelbundna
endoskopiska kontroller rekommenderas4.

Proktektomi

Inte heller proktektomi är en helt säker
utväg då detta i sin tur kan ge upp upphov
till ett komplicerat läkningsförlopp efteråt
med perineala sinus som kan behöva lång
läkningstid och ibland kräva omfattande
kirurgisk och medicinsk intervention. I en
äldre studie läkte bara två av tre patienterna
med Crohns sjukdom som proktektomerats65, med en median läkningstid på 10
mån, och patienterna kan under tiden ha
stora problem med smärta och illaluktande
sekretion. En annan risk med proktekomi
är neural påverkan i lilla bäckenet liksom
förändring av anatomiska förhållanden
vilket kan påverka sexualfunktionen negativt (potenspåverkan, försämrad lubrikation
respektive retroflekterad uterus), ge sekretstagnation i vagina och även försämrad fertilitet hos kvinnor.
Referenser till riktlinjerna finner ni på:

http://svenskgastroenterologi.se/riktlinjer/
luminal-gastroenterologi/

Sammanfattning

Terminologi

• Multidisciplinär patient som skall bedömas av radiolog,
gastroenterolog och kolorektalkirurg.
• Behandlingsmål är symtomreduktion, bevarande av kontinensen och om möjligt bespara patienten proktektomi och
stomi. I utvalda fall kan rekonstruktiva ingrepp möjliggöra
läkning.
• Adekvat abscessdränage innan immunomodulering/
biologisk behandling påbörjas. Redan pågående immunomodulering kan fortgå men pågående biologisk behandling
uppskjutes till dränage säkerställts.
• Hörnstenarna för behandling är seton, antibiotika,
immunomodulering och anti-TNF-behandling.
• Ytterligare kirurgi är endast indicerat om patienten inte har
pågående proktit och har symtom från fistlarna.
• Klyvning kan övervägas vid ytliga fistlar.
• Patienter med pågående biologisk behandling och abscessutveckling skall handläggas av enhet som har både gastroenterologisk och kolorektalkirurgisk kompetens.

Biologisk behandling innebär terapi med antikroppar mot
till exempel TNF (infliximab, adalimumab, certolizumab),
integrin α4β7 (vedolizumab) eller interleukin 12/23 (ustekinumab).
”Destruktiv sjukdom” innebär perianal Crohns sjukdom
som via inflammation ger upphov till vävnadsdestruktion (i
form av vävnadsdefekt och/eller stenosering) och därigenom
funktionell påverkan.
Immunomodulering innebär i det här fallet i första hand
azatioprin och mercaptopurin. Även metotrexat ingår i denna
grupp men är inte indicerat för perianal Crohns sjukdom.
Lokal medicinsk behandling innefattar symptomatisk
behandling lokalt med till exempel lokalanestetikum (lidokain) och muskelrelaxerande salvor (diltiazem, nitroglycerin).
Systemisk medicinsk behandling innefattar anti-inflammatorisk behandling med immunomodulerare och anti-TNFbehandling med infliximab.

Besök vår hemsida för fler riktlinjer
http://svenskgastroenterologi.se/riktlinjer/
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4th Karolinska Live

Upper GI Endoscopy, EUS and ERCP Course
18-19 March 2019 - Stockholm, Sweden

Programme
18 March 2019

19 March 2019

Live endoscopy

Artiﬁcial intelligence in the diagnosis of upper
GI neoplasia

Diagnostic upper endoscopy, chromoendoscopy,
virtual chromoendoscopy, treatment of gastroesophageal varices, diagnosis of eosinophilic esophagitis.
Gastric polypectomy, unrooﬁng of subepithelial
lesions, Zenker’s diverticulectomy.
Esophageal/gastric ESD, EMR in the duodenum.
EUS diagnosis with elastography and contrast, tissue
acquisition techniques, endoscopic ultrasound
guided therapies.
ERCP diagnostics and therapeutics with focus on
cholangioscopy and tumor ablation.

Faculty

Premedication before UGI endoscopy:
why and how?
How is my UGI endoscopy report - round table:
examples from UK, Sweden and Netherlands.
How to report better?
Endoscopic management of UGI perforations
and ﬁstulas
Eosinophilic esophagitis:
from basics to management
Coeliac disease: what is new?
Zenker's diverticulectomy

Urban Arnelo (Sweden)
Francisco Baldaque Silva (Sweden)
P. Bandhari (UK)
Marco Bruno (Netherlands)
Anders Edebo (Sweden)
Toshiaki Hirasawa (Japan)
Charlotte Höög (Sweden)
Diego Juzgado (Spain)
Alberto Larghi (Italy)
Jonas Ludvigsson (Sweden)
Søren Meisner(Denmark)
Miguel Munoz Navas (Spain)
Masami Omae (Sweden)
Peter Thelin Schmidt (Sweden)
Jeanin van Hooft (Holland)
Miroslav Vujasinovic (Sweden)

Endoscopic treatment of esophageal
and gastric varices
Danis stent – how to deploy and remove it?
Doppler endoscopic Probe: how to use it?
Benign esophageal stricture: how to manage it?
Chromoendoscopy in upper GI endoscopy
Esophageal ESD
Gastric ESD
New approach in transmural endoscopic resection
of gastric lesions
Unrooﬁng for subepitelial lesions
ABC of elastography/contrast on EUS
EUS-guided portal pressure gradient measurement
Double balloon assisted ERCP: how I do it

For more information, abstract and video submission,
and programme please visit our website:

karolinskalive.com

SVERIGES YNGRE GASTROENTEROLOGER

Styrelsen SYG 2018

Nyfiken på förändring?

N

yfikenhet – en viktig del i vår
vardag som läkare! Vi behöver
givetvis djuplodande kunskaper
och professionell erfarenhet, men utan nyfikenheten och beredvilligheten till att prova
på nya arbetssätt och att se vår arbetsvardag
från nya perspektiv finns det en överhängande risk att vi stagnerar, tröttnar och till
slut inte längre är öppna för förändring och
förbättring. Att med en rumpnisses enträgenhet komma ihåg att ställa frågan ”voffor
gör di på detta viset” kan inte bara effektivisera vårt arbetssätt – utan också vara avgörande för de patienter vi ansvarar för. Och
att faktiskt våga fråga högt om varför en
unken kultur på din arbetsplats ska få styra
arbetsflödet – och kontakten med kollegor
på andra sjukhus – kan ju vara startskottet
för en uppfriskande förändring! Hur länge
ska ”så har vi alltid gjort” få råda – när vi alla
faktiskt ser att det inte är det bästa sättet?
Varken för arbetsmiljön eller patientsäkerheten.
Ett utmärkt sätt att ta del av nya idéer,

utbyta tankar med kollegor och hålla sig
nyfiket alert är att gå en välplanerad och
fullspäckad kurs – och det har vår STkollega Ghazaleh Mohammadian Kermani
(Karolinska universitetssjukhuset) gjort i
Leuven. Läs hennes rapport från en UEGkurs här bredvid – låt dig inspireras och håll
utkik efter tips på liknande kurser att söka
på SYG:s webb- eller Facebook-sida.
Lärorika mötespunkter och samarbete
är av godo – och i det sammanhanget vill
jag passa på att tipsa om ”1st European
Conference of Young Gastroenterologists
(ECYG)” med underrubriken "Challenges
in clinical gastroenterology and hepatology”, som kommer att hållas 6-9 december
i Zagreb, Kroatien. Det är den första konferensen i sitt slag som riktar sig till yngre
Mer info:

http://ecyg.eu/
http://www.eubogh.org/blue-book/
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gastroenterologer – och jag tycker inte att
någon ST-läkare eller yngre specialist ska
missa chansen! På konferensen kommer
SYG:s tidigare ordförande Valeria Castro
(Sahlgrenska sjukhuset) att hålla ett föredrag
om bl.a. ”The Blue Book” (den europeiska
ST-utbildningsboken för gastroenterologi
och hepatologi) och om vikten av yngre
specialistföreningar. Och vi har fått ett fantastiskt fint erbjudande: Tio deltagare från
Sverige erbjuds fri registrering till ECYG
och kostnadsfritt boende mot inlämning av
ett abstrakt eller en intressant case-report.
Glöm inte heller att resebidrag går att få
från SGF!
Avslutningsvis vill jag berätta att pro-

gramplaneringen inför Gastrodagarna 2019
i Borås är i full gång – och med anledning av
det har vi i SYG-styrelsen format en mindre
arbetsgrupp för att titta närmare på programpunkter med fokus på ämnen riktade
särskilt till ST-läkare och yngre specialister.
Har du tankar och idéer om detta – hör av
dig till oss!
Önskar er alla en härlig höst!

Iréne Stenfors
(ordförande)
ST-läkare
Sektionen för gastroenterologi
Skånes Universitetssjukhus
Lund/Malmö

Rofida Ghazvinian
(vice ordförande)
ST-Läkare
Sektionen för gastroenterologi
Skånes Universitetssjukhus
Lund/Malmö

Sara Lingärde
(sekreterare)
ST-läkare
Medicinkliniken
Ersta sjukhus
Stockholm

Axel Josefsson
(kassör)
ST- läkare, med dr.
Medicinmottagningen
Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
Göteborg

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

Sebastian Havervall
(ledamot)
Gastromottagningen
Danderyds sjukhus
Stockholm

Iréne Stenfors
Ordförande i SYG
ST-läkare i gastroenterologi och hepatologi,
Skånes universitetssjukhus

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

Emma Berg
(suppleant)
ST-läkare
Sektionen för gastroenterologi
Skånes Universitetssjukhus
Lund/Malmö
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Fallpresentation
67-årig kvinna med tidigare känd hypertoni, insulinbehandlad diabetes mellitus. Sedan ca 4-5 år även kronisk njursvikt
med kreatinin ca 150. Patienten söker till akuten en dag med
andningssvårigheter, smärtor i höger flank med utstrålning
mot ryggen och feber. Det visade sig att hennes kreatinin
gått upp till ca 300. Blodstatus normalt. CRP normalt. SR
50. Noterades också utslag på benen såsom bilden sedan
tre veckor innan.
Vilken diagnos ska man misstänka med dessa utslag?
Vilka magtarmbesvär kan man få vid detta tillstånd?

Se svar på sidan 72.
Ghazaleh Mohammadian Kermani
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Rapport från UEG Basic Science course:
KU Leuven 26-29 juni 2018

E

n dag gick jag in på UEG:s hemsida
för att leta utbildningsdokument
och filmer. Av en slump kom jag in
på kurshemsidan och såg att årets UEGkurs i ”Basic Science” skulle handla om
neurogastroenterologi och motilitet. Jag
tvekade inte att söka och jag ångrade det
verkligen inte.
UEG basic science course är en serie
kurser som anordnas varje år i någon europeisk stad och innehåller varje år ett specifikt ämne. Årets ”Basic Science Course”
ägde rum i Leuven, Belgien och jag fick
tillsammans med 40 andra läkare och prekliniker från 18 olika länder ta del av tre
dagars utbildning fullspäckat med motilitet och neurogastroenterologi. Kursen hölls
på Gasthuisberg Health Sciences Campus i
Leuven med huvudansvarig kursledare professor Jan Tack.
Första dagen bestod av föreläsningar

med introduktion till funktionella gastrointestinala rubbningar med klinisk och
forskningsinriktning. Kursen hade en forskningsvinkel och metoder och svårigheter
med motilitetsforskning togs upp första
dagen. Föreläsningarna bjöd in till interaktion och frågor, som man kunde diskutera
med föreläsarna om. Vi pratade bland annat
om barostat, manometrier och djurmodeller
vid funktionella magtarmsjukdomar.
Resterande dagar var en kombination
av hands on-training och teori, diskussioner om forskningsmetodik och introduktion till olika kliniska metoder som man
kan använda för bedöma gastrointestinal
funktion. Vi kursdeltagare kunde på nära
håll se samarbetet mellan forskning och
kliniken och hur det är möjligt med translationell forskning genom forskningscentret
TARGID – Translational Research in Gastro-enterological Disorders.
Dagarna avslutades med middag, rundvandring på stan och stämningen i Leuven
var fantastisk och full med entusiastiska fot-

Ga s t r okurire n 4 • 2018

Kurslokal i Leuven. Foto: UEG Education.

bollsfans i och med VM i Ryssland. En av
kvällarna hade Belgien match mot England
och gatorna fylldes av glada människor med
röd-vita kläder! Den kvällen hade vi middag
på Fakultetsklubben, som var Michelinomnämnd och njöt av en fantastisk middag.
Jag rekommenderar verkligen att söka
UEG:s basic science kurser. Man lär sig
mycket på kort tid, knyter kontakter i
Europa och får möjligheter att ta med sig
struktur tillbaka till Sverige.

Ghazaleh Mohammadian Kermani
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Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

Styrelsen FSGS 2018

Bäste medlem!

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

Välkomna till en höst med många
aktiviteter för sjuksköterskor inom
Gastroenterologi!

Katarina Pihl Lesnovska
Vice ordförande
Sammankallande för FSGS
Luminala utskott
Linköpings universitetssjukhus
katarina.pihl.lesnovska@
regionostergotland.se

I

detta nummer får du möjlighet att
bekanta dig med tre av FSGS sex nya
styrelsemedlemmar. Styrelsen har nu
haft ett första arbetsmöte efter årsmötet
och har fördelat de olika ansvarsområdena.
Om du har frågor eller önskemål du vill
framföra till styrelsen tveka inte att ta kontakt med oss.
Vårt mål är att vara en aktiv förening och
sprider information om olika aktiviteter och
utbildningsinsatser på vår hemsida https://
www.swenurse.se/fsgs och Facebook ”FSGS
Föreningen för sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige”. Håll utkik så att du
inte missar någon intressant aktivitet inom
IBD, hepatologi eller endoskopi – informationen uppdateras löpande.
Vi meddelar också våra medlemmar via
mail – där når vi tyvärr inte fram till alla
– så har du bytt arbetsplats eller inte fått
något utskick från FSGS på länge, kontakta FSGS medlemsansvarig Eva Blackås.
Extra viktigt är det i höst då FSGS för första
gången kommer att utlysa ett utbildnings-

stipendium, tänk gärna ut en motivering
till din ansökan redan idag. Är du inte
medlem – det är inte för sent! På hemsidan
finns information om hur du går till väga.
Styrelsen ser fram emot många intressanta
ansökningar. Alla medlemmar är välkomna
att söka.
FSGS är under hösten aktiv med utbildningsdagen:
• 4 oktober i Linköping om Mikroskopisk
kolit och IBS
Styrelsen hoppas att se just dig där!

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
Hemsida och medlemsansvarig
Medmottagning 2 magtarm
mott, Blå Stråket 5
Sahlgrenska sjukhuset
413 45 Göteborg
eva.m.blackas@vgregion.se

Maria Hjorth
Ordförande FSGS

Lena Johansson
Stipendier
Södertälje sjukhus
lena.sessan@icloud.com

Carola Fagerström
Sammankallande för FSGS
Lever-, galla-, pancreas-utskott
Linköpings universitetssjukhus
carola.fagerstrom@
regionostergotland.se

Catharina Wallenkampf
Gastrokuriren
Stockholms gastrocenter
catharina.wallenkampf@
stockholmgastrocenter.se

Carin Wibacke
Facebook, hemsida, stipendier
Skånes universitetssjukhus
Lund
carin.wibacke@skane.se
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Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

Nya styrelsemedlemmar

Anette Forsell

Carin Wibacke

Lena Johansson

Blev legitimerad sjuksköterska 1990 och
började arbeta på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, på en kirurgavdelning
med kolorektal specialitet. Ett par år senare
slogs avdelningen ihop med medicin och
där väcktes intresset för IBD. Som IBDsjuksköterska har Anette arbetat sedan 2003
på dagvård/gastromottagning, på Karolinska, Huddinge. På Karolinska Institutet
har hon studerat och fördjupat sig inom
IBD. En inblick i hur det ser ut inom IBDvården både nationellt och internationellt
fick Anette som projektledare för en pilotstudie om Framtidens IBD-vård på Karolinska universitetssjukhuset. Sedan 2014
arbetar hon som forskningssjuksköterska
på Ersta sjukhus inom gastroenterologi. Att
vara med i FSGS styrelse ser Anette som
ett spännande uppdrag, både genom att
få ta del av det som sker nationellt inom
gastroenterologin samt att få dela med sig
av sina erfarenheter. ”IBD-vården” ligger
Anette varmt om hjärtat. Anette är styrelsens sekreterare.

Tog sjuksköterskeexamen i januari 2006 och
delade upp utbildningen med tre terminer
vardera på Malmö Högskola och Röda Korsets Högskola i Stockholm. Vilket har gett
erfarenheter från två olika lärosäten och två
stora sjukhus under praktikplatser.
Idag arbetar Carin främst med patienter
inom IBD-området på Magtarmmottagning, SUS Lund. Åren mellan vintern 2012
och hösten 2016 delades tjänsten 50/50
mellan mottagningen och på Magtarmavdelning SUS Malmö. Gastroenterologin
började Carin arbeta med i september 2006.
Carin brinner för förbättringsarbete och
nyskapande och ser fram emot det här året
som suppleant i FSGS. Hon hoppas på att
det kommer ge fler verktyg att utvecklas och
även utveckla andra inom svensk gastroenterologi. I styrelsen kommer Carin främst
ta ansvar för FSGS Facebookgrupp och vara
back-up angående vår hemsida samt dela
posten att vara ansvarig för stipendium.
Hösten 2019 siktar Carin på att läsa vidare
till specialistsjuksköterska inom medicin.

Arbetar som sjuksköterska sedan 1992
och sedan 2009 på medicinmottagningen,
Södertälje sjukhus sen 2009.
De första åren var området endoskopi,
vilket gav mycket kunskap kring mag-tarmsjukdomar. Därefter har hon successivt blivit
mer inriktad mot IBD och arbetar sedan ett
år tillbaka heltid som IBD-sjuksköterska.
På fritiden hämtar Lena kraft för att
orka vara engagerad och drivande på jobbet
genom att vara ute i naturen, träna, resa och
umgås med familj och vänner.
Intresse för utveckling, struktur och
teamarbete har alltid varit stort. Lena värdesätter att ha patienten i fokus, kontinuitet
i vården, samt att vår tid ska användas till de
patienter som behöver oss mest.
Lusten och drivet för utveckling tillsammans med andra sjuksköterskor med samma
intresse gjorde att Lena valde att svara ja till
uppdraget som ledamot för FSGS. Lena ser
fram mot ett spännande år inom FSGS.
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Upplevelse av oro, smärta och obehag vid
koloskopiundersökningar ur patient- och
sjuksköterskeperspektiv

D

et utförs 120 000 koloskopiundersökningar per år i Sverige. Koloskopi är den säkraste metoden
att identifiera kolorektalcancer i ett tidigt
skede och på så sätt öka överlevnaden. En
rekommendation från Socialstyrelsen att
införa ett nationellt screeningprogram i
Sverige har publicerats under februari 2018.
När screeningprogrammet införs kommer
behovet av undersökningar att öka. Detta
kommer ställa höga krav på kompetens
och omvårdnad. För patienten kan koloskopiundersökningen orsaka oro, smärta
och obehag. Sjuksköterskan som assisterar
endoskopisten vid undersökningen har en
central roll att uppfatta och identifiera om
patienten upplever oro, smärta eller obehag
samt sätta in adekvata åtgärder för att lindra
detta. Undersökningen ska upplevas som
acceptabel för patienten och kunna genomföras på bästa sätt.
Vi har gått utbildningen ”Endoskoperande

sjuksköterska” på Sophiahemmet. En del i
vår utbildning var att skriva en magisteruppsats och syftet med vår studie var att
belysa patientens upplevelse av koloskopiundersökningen. Våra frågeställningar var:
• Skiljer sig patientens och endoskopiassistentens uppfattning av undersökningen åt avseende oro, smärta och
obehag?
• Skiljer sig åldern mellan de som skattar
hög respektive låg oro, smärta och
obehag?
• Föreligger det någon skillnad mellan
könen avseende patientens svar på
enkäten?
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Studien genomförde vi på två sjukhus i
Mellansverige. Studiedeltagare var både
patienter och endoskopiassistenter. Metoden som valdes var en empirisk kvantitativ
studie, i form av en tvärsnittsstudie med
enkäter. Enkäten utformades så att den
skulle svara på studiens syfte. Frågor om
smärta, obehag och oro besvarades av både
patient och endoskopiassistent. Patienter
hade ytterligare fyra frågor som berörde om
hur informerade-, bemötta- och omhändertagna patienterna kände sig av koloskopiundersökningen samt oro inför resultatet
av koloskopiundersökningen. Sammanlagt
deltog 84 patienter i studien, varav 41 från
det ena sjukhuset och 43 från det andra.
Det var en jämn fördelning mellan könen,
40 kvinnor och 44 män. Genomsnittsåldern
på patienterna var 62 år, yngsta 20 år och
äldsta 87 år.
Studiens resultat visar att patienterna
har en högre oro än vad endoskopiassistenterna identifierar. När det gäller obehag och
smärta ses inga signifikanta skillnader. Det
som också framkom var att kvinnor upplever högre nivåer av oro än män. Det fram-

kom att äldre patienter hade mindre oro än
yngre patienter. Studien visar att patienter
kände sig välinformerade inför undersökningen, väl omhändertagna och väl bemötta
i samband med undersökningen. Studien
visar också att patienter oroade sig för vad
resultatet av koloskopiundersökningen ska
visa.
Vår slutsats var att endoskopiassistenterna
i studien besitter en god förmåga att identifiera obehag och smärta hos patient som
genomgår en koloskopiundersökning. Men
studien visar även att endoskopiassistenter
bör förbättra sin förmåga att värdera oro hos
patienterna, främst hos yngre och kvinnliga
patienter vilket även tidigare studier belyser.
Samtidigt såg vi det som positivt att alla
patienter i studien kände sig väl bemötta,
omhändertagna och välinformerade.
Studien finns publicerad i fulltext på
DiVA.

Anna Söderlind
Tobias Lindgren
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möten

Sammanfattande möten från internationella kongresser.
Kostnadsfritt för läkare, sköterskor och övrig sjukvårdspersonal.
Välkommen till våra Post Congress-möten
Du missar väl inte att hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna från de största internationella
kongresserna? Våra möten arrangeras regionalt i bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö
och är alltid helt kostnadsfria.
Håll utkik på:
www.svenskgastroenterologi.se eller www.mediahuset.se/calendar/ för tid, plats och
och anmälan till alla våra möten. Du kan även scanna QR-koden med din mobil
för att komma direkt till vår möteskalender.

Post

UEGW
- Stockholm

Post

UEGW
- Göteborg

Post

UEGW
- Malmö

Anmälan och mer information om Post UEGW hittar du på: mediahuset.link/UEGW

Post

ECCO
- Malmö

Post

ECCO

- Göteborg

Post

ECCO

- Stockholm

Anmälan och mer information om Post ECCO hittar du på: mediahuset.link/ECCO

Arrangör: Mediahuset i Göteborg AB
Alla våra möten arrangeras i enlighet med LER avseende:
Programinnehåll, Inga sociala aktiviteter, Kostnad för måltider, Föreläsararvoden,
Utställare kan ej påverka det vetenskapliga programmet.

Hej alla medlemmar i SEGP!

N

u när höstmörkret har sänkt sig på
allvar över Sverige, när vi alla är
fullt upptagna med arbetet på våra
enheter finns det dock en del ljusglimtar.
Det är nu det är många kurser, mötesdagar,
nätverksträffar och kongresser att delta i.
Utbildning/fortbildning kan vi ju aldrig få
för mycket av. Att träffa likasinnade från
olika delar av både Sverige och andra länder
är mycket stimulerande.
I september i år hölls ett jubileumsmöte
i Malmö. Här firade man 50 år med ERCP.
The past, the present & the future. Deltagarna var ERCP´ister i form av kirurger,
gastroenterologer och radiologer, sköterskor
(assistenter) från hela norden inklusive tre
från Island, där var även föreläsare från
Japan, England, Holland, Italien, Frankrike
och några till. En del av oss har varit med
länge men en äldre gentleman var även med
när ERCP ”kom” till Sverige. En bonus var
att träffa alla likasinnade människor med ett
genuint intresse för ERCP. Vi tackar SADEkommittén för två fantastiskt trevligt ordnade dagar med mycket historia, trevliga
föreläsningar och glad stämning. Mer om
detta möte kommer i nästa nummer av
Gastrokuriren.
När ni läser detta nummer av Gastrokuriren har även den årliga Linköpingsdagen
varit för dem med ett annat stort intresse.
Så småningom kommer vi att få ta del av
en berättelse från den dagen.

Om man tittar i kalendern på vår hem-

sida www.segp.nu ser man att det finns en
många intressanta evenemang under hösten
för alla delta i. Vår webbansvarige Susanne
lägger kontinuerligt in alla hon hittar. Om
ni vet något möte, kurs, nätverksdag eller
evenemang som kan vara intresse, skicka ett
mail till henne eller någon annan i styrelsen, så förs det in i kalendern. ESGENAmötet i Wien är också ett stort event varje år
och i första numret 2019 av Gastrokuriren
kommer vi att kunna läsa vad våra kollegor
som fick resebidraget till detta möte upplevt
under dessa dagar.
Uppdatering av hygienriktlinjerna pågår
och kommer att läggas upp på hemsidan så
snart de är klara.
I en separat ruta ser ni vilket resebidrag
som finns att söka nu.
Det var inga sökande till SADE-mötet i
Stockholm i januari 2019.
Önskar er alla en fin höst med lite vackra
dagar emellan de grå.
Med vänlig hälsning

Styrelsen SEGP 2018
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

Åsa Jirvelius
sekreterare

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
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Resesipendium till Gastrodagarna
Tack SEGP för mitt resestipendium
som gjorde det möjligt för mig att få
delta på gastrodagarna 2018! Ett tips
till er andra SÖK!

J

ag heter Rose-Li Ljungberg och arbetar
i Kristianstad på Endoskopimottagning
sedan 13 år tillbaka. Min utbildning
till sjuksköterska utförde jag mellan 19911993. Jag började på kardiologen och
trivdes väldigt bra. Min specialitet blev PCIbehandling. Efter hand kändes det som jag
ville ha andra utmaningar och sökte mig till
endoskopimottagningen som sjuksköterska
på kirurgen 2005. Här jobbar jag än idag.
På min fritid är jag ute med min cockerspaniel och älskar att vara i och under vattnet
eftersom mitt intresse är sportdykning. För
att hålla uppe mitt intresse för mitt arbete
och lära mig nya saker sökte jag stipendium.
Det som ligger mig varmast om hjärtat är
så klart assistentens roll vid endoskopi (fast
jag vill kalla det för sköterskans roll vid
endoskopi).
Min resa till Falun

Arla morgon, tåget går 05.23 från Kristianstad. Enlig plan ska vi vara framme 12.50
i Falun, Lugnets sporthall. Ett glatt gäng
stiger förväntansfulla på. Allt går bra tills vi
kommer till Kopparberg, vi är 43 stycken
från södra Sverige som väntar och väntar.
Efter 2 1/2 timme fortsätter färden till Borlänge där ersättningsbuss står och väntar på
oss. Väl framme i 30 graders värme möts vi
upp av kollegor i de finaste folkdräkter. Vi
hinner med att gå på sista föreläsningen den
eftermiddagen.

Gastrodagarna i Falun 16-18 Maj
Föreläsning

Assistentens roll vid endoskopi
Det senaste åren har det varit fokus på
kvalitetsindikatorer vid framför allt koloskopiundersökning. Studier visar att det
är viktigt att se kvalitetsindikatorer för
assistenter. Deras insats skall ses över på
samma sätt som för skopisten. Bemötande,
information och kommunikation är förutsättningar för patienterna ska kunna delta
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aktivt i undersökningen. Goda kunskaper
om olika sjukdomstillstånd, utrustning och
endoskopitillbehör krävs för en säker vård.
Högspecialiserad sjukvård kräver specialistkompetens och omvårdnadshandlingar
på avancerad nivå för att uppnå god och
säker vård. Det är viktigt att få fram kvalitetsindikationer för assistenten. Stöd,
utbildning, konferenser, besöka andra
endoskopienheter, uppdatera checklistor
ger trygghet och arbetsglädje.
Belöningen i vårt arbete är när vi får höra
av patienter: Tack för ditt stöd, din hand
eller att du berättar för mig vad ni gör. Det
känns så bra när en blek, stram, fullt allvarlig patient förvandlas till en glad pratsam
person. Utbrister: Det var ju inte så farligt
ändå! Du var mitt stöd! Och går glatt hemåt.
Alla i teamet ska känna sig fria att komma
med synpunkter och även kunna ifrågasätta metoder och arbetssätt. Samverkan i
teamet är nyckeln för en personcentrerad
och patientsäker vård.
För övrigt har jag deltagit på följande föreläsningar med stort intresse:
– IBD och rätt läkemedel i rätt tid.
– Olika behandling och metoder vid polyper.
– Avancerad colorektalcancer.
– Hur ska vi få patienten att ta mer ansvar
för sin sjukdom?
– Hur ska patienten kunna välja biologisk
behandling eller kirurgisk?
– När ung leverpatient blir vuxen!
– Att gastroskopera den fetmaopererade
patienten.
– Att scopera likt en Japan.
Den röda tråden i alla föreläsningar för att
få ett bra resultat är:
– Samarbete
– Viktigt att patienten får förtroende, berättar hur de mår i sin sjukdom.
– God kommunikation mellan kirurger och
gastroenterologer.
– Inget är enkelt, låt sinnet vara öppet.
– Se vilken patient du har framför dig.
– Prata med patienten, vad vill han/hon?
– Individuell behandling

Poster

Min kollega Gunilla Hoffman är bl.a. författare till Poster 17 med titel: ”Erfarenheter
av teduglutid vid avancerad kort tarmsyndrom i Skåne och Blekinge”.
Slutsatsen är att genomtänkta skriftliga
kriterier för initiering och fortsättning av
Revestivebehandling är av värde, både som
beslutsstöd och kommunikationen med
patienter och med läkemedelsråd som beslutar om finansiering.
Ett trevligt studiebesök på endoskopienheten på Falu lasarett hann vi också med.
De tog emot oss hjärtligt.
Egna reflektioner

Jag tycker att det är bra att man belyser
vikten av kommunikation för att samarbetet är så viktigt. Föreläsningarna var väldigt
givande, lagom långa och varierande. Det
mest positiva och lärande är att så många
inom gastroenterologin samlas på ett ställe
där man kan byta erfarenheter. Det nyaste
inom medicin och material visas upp av
olika företag. Allt detta tar jag med mig hem
för att vårt nya Gastrocenter i Kristianstad
ska få den bästa starten 2019 tillsammans
med gastrodagvården och endoskopin.
Rose-Li Ljungberg
Kristianstad
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Tummen upp för Danderyds
endoskopimottagning
Bakgrund

Dag 1

Jag arbetar som skoperande sjuksköterska
i Karlstad och vi har förmånen att var tre
fulltidsskopister på vår mottagning
Vi är två skoperande sjuksköterskor och
en skoperande läkare.
Vi har på mottagningen sedan en tid
tillbaka planerat för att utöka och utveckla
ESD (endoskopisk submucosa resektion)
tekniken vid polypektomi hos oss.
Dr Willmarsson har arbetat med ESD
tekniken i liten skala under några års tid
och han har haft önskemål om att även jag
ska lära mig behärska tekniken, då det är en
fördel att vara två skopister som kan växla
mellan sig på salen. Jag har varit kluven
i frågan. Jag vet att tekniken är svår och
tidskrävande och man måste vara beredd
på komplikationer och kunna hantera dem.
När SEGP utlyste utvecklingsstipendium
såg jag en möjlighet att kunna åka och se
ESD praktiseras i större skala.
Jag sökte.... och jag FICK det!!
Här kommer min reseberättelse

Tidigt iväg med tåg från Karlstad. Jag ser
med förväntan fram emot fyra dagar på
Danderyds endoskopimottagning.
Under dessa dagar ska flera polypborttagningar med ESD utföras enligt min gode
skopistskollega Åsa Gilstring som hjälpt
mig att ordna dessa dagar. På Danderyds
endoskopimottagning jobbar också skopist
Ullrika som jag lärt känna och uppskatta
genom återträffarna för skoperande sjuksköterskor.
Tanken var att även dr Morteza, Dr
Tomasz och två assistenter från Göteborg
skulle ha kommit till Danderyd för att träffa
den japanska ESD-gurun Dr Yohei innan
hans återresa till Japan. Tyvärr hade Dr
Yohei förhinder på måndagen och därför
uteblev även Göteborgsteamet.
Synd! Det hade varit en extra bonus att få
träffa även dessa framstående ESD-fantaster.
Patientfall 1. Dr Richard Marsk är i full
färd med att ta sig an en exofytisk semiskaftad polyp i sigmoideum med ESD. Jag
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kommer in precis när det blir en ordentlig
blödning i såret. Efter en del patientvändningar, adrenalin och en lugn och fokuserad skopist lugnar blödningen ned sig och
ESD kan slutföras enligt plan. Ett clips sätts
avslutningsvis. Under undersökningen fick
patienten ett rus med midazolam och rapifen.
Patienten läggs in på avdelning över
natten. (Blodvärdet var 132 nästa dag och
patienten mådde väl och fick gå hem).
Nästa patient har en ca 15x15 mm flack
polyp i sigm. Man hade vid tidigare skopi
höjt polypen men då tyckt att den var något
för stor och att den möjligen kunde bita i
mitten. Patient hade därför vidareremitterats till Danderyd för polypektomi.
Dr Marsk höjer upp polypen med indigofärgad glycerol. Får bra upphöjning. Börjar
metodiskt skala med dualknife. Han måste
sista biten jobba i nästan 90 graders vinkel
mot tarmväggen vilket gör det väldigt lätt
att komma för djupt mot muskellagret.
Han får därför jobba försiktigt och upprepa upphöjningen av polypen några gånger
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Management of Colorectal Lesions
Scandinavian Workshop
December 6–7, Gothenburg

Introduction

It is with great pleasure that we invite you to join us for the 4:th Scandinavian Workshop – Management of
Colorectal lesions. The goal of this meeting is to present, discuss and demonstrate high quality established
endoscopic techniques like EMR, ESD and TEM-ESD practices on treating Colorectal lesions.
This year we are focusing on the quality of colonoscopy in Sweden, an important topic prior the implementation of national CRC screening. As always, we are going to highlight new developments in the field but keep
the focus on daily practice.
We are introducing a hands-on afternoon before the workshop, containing EMR/ESD/TEM-ESD for preregistered endoscopists and TEM surgeons. We believe You will find this comprehensive educational program interesting and of high standard.

General information

Where:
Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden
Participation fee: Workshop: 1500 SEK, Hands-on: 750 SEK
Information:
For registration and more information, please contact: Lena Fransson +46 31 343 44 26
lena.m.fransson@vgregion.se
Note:
Registration deadline is November 5.

Management of Colorectal Lesions
Scandinavian Workshop – Hands-on Course
December 5, Gothenburg

Hands-on Course

This pre-course hands-on training is aimed at the endoscopists who wish to increase their theoretical and
practical knowledge in therapy of colon lesions with EMR/ pEMR , ESD and TEM-ESD in colon.
We are providing 4 stations with porcine models where You´re going to have an opportunity to practice all the
necessary stages of these therapeutic procedures under direct supervision of an experienced tutor. Before
each training session there will be a chance to discuss the necessary endoscopic instruments required for
procedure completion as well as the diathermy settings.
Where:
SU Östra Hospital, Endoscopy Unit, 3:rd floor
Time:
Wednesday December 5. 12.00: Get together and lunch; 13.00: Hands-on training
Participation fee: Hands-on: 750 SEK.

för att säkra avståndet mot muskellagret.
Även denna polyp kommer ut i ett stycke
och korkas upp. Clips sätts på tagstället och
patienten återvänder hemåt efter en timmes
vila.
Dag två

Mjukstart med två relativt små polyper i
caecum (8x15 mm). De snaras på traditionellt sätt i one block efter att först ha höjts
upp med några milliliter upphöjningsvätska.
Fall nummer två är klurigare. En stor
polyp i transversum på en patient med
lång och slingrig sigmoideum. Här märker
man värdet av att vara två skopister som kan
lösa av varandra när undersökningen drar ut
på tiden och proceduren är besvärlig. Här
jobbar Dr Yohei och dr Marsk växelvis. Det
blir stundtals en del blödningar och dessutom en perforation. Perforationen clipsas och man fortsätter lugnt jobba vidare.
Polypen mäter 90x 65 mm och kommer ut
i ett stycke. Imponerande arbete. Patienten
fick Midazolam och Rapifen men var något
besvärad av den långa undersökningstiden
som blev 4,5 timmar. Inledningsvis använde
man ett kort terapiskop som är endast något
grövre än ett gastroskop, efter drygt halva
tiden övergick de till ett kort pediatriskt
koloskop eftersom risken att instrumentet
loopar sig ökar när undersökningen börjar
dra ut på tiden.
Fall tre var en polyp som kröp ned i
en divertikel. Där lyckades man höja upp
polypen så pass mycket att den kröp upp
ur fickan. Därefter lirkade man in tippen
på snaran i fickan och lade sen öglan om
polypen. Lite frisering med tång var allt som
behövdes inne i fickan

Dag tre

Ett intressant fall med en nästan cirkumferent polyp i rektum som gick ända ned
till linea dentata. Dr Marsk och dr Yohei
varvar skoperandet mellan sig. Här hade
man kallat in narkoshjälp första timmen
för att kunna lokalbedöva och skära radikalt
nedåt utan att det skulle bli smärtsamt för
patienten. Detta var också en tidskrävande
undersökning och patienten hann bli något
ansträngd sista timmen särskilt med tanke
på att vi fick vara restriktiva med andra
smärtstillande mediciner efter narkosens
propofolsedering
Efter lunch skulle en polyp som satt i
distala ileum tas bort. En mesenkymal polyp
som man misstänkte var ett lipom men var
så pass stor så den obstruerade lumen och
gav patienten buksmärtor. Det sattes en
enfoloop och därefter snarades polypen
bort. Med hjälp av ett roothnet skulle sen
polypen tas ut ….men det ville inte polypen
som i rasande fart for upp i tunntarmen.
Envist försökte man jaga efter polypen men
när man hade gått upp en halvmeter utan
att ha sett skymten av den så gav man upp.
Px från tagstället fick räcka
Efter dagens slut höll Dr Yohei en
avskedsföreläsning som handlade om
vikten av att kunna bedöma slemhinnan.
Det bjöds på sallad och glass. Tidigare på
dagen hade Yohei blivit avtackad med presenter och tacktal.
Dag fyra

Dagen börjar med ytterligare en polyp i
rektum. Patienten önskar ingen sedering.
Dock ges lokalt Carbocain med Adrenalin. Undersökningen går utan bekymmer
och patienten verkar oberörd under hela

proceduren som tar 2 timmar. Det avlutas
med två clips för att minska risken för en
senare blödning. Överraskande lite blödning under ESD´n trots att den görs så nära
anus. Patienten önskar gå hem så snart som
möjligt och han kan lämna mottagningen
strax därefter.
Nästa patient kommer från ett annat
sjukhus: De har sett en polyp täckt med
vanlig slemhinna där man i PAD sagt
adenom med låggradig dysplasi från platsen.
Totalt går man fram och tillbaka till caecum
tre gånger och inspekterar mycket noga. Det
enda som liknar det som beskrivs i remissen
och som stämmer med den nivå som nämns
är ileocekalvalveln själv – så vart dysplasin
kom ifrån är och förblir en gåta. Tarmen
har i varje fall blivit noggrant undersökt .
En mycket bra och lärorik vecka där jag
fått se allt från stora polyper till obefintliga
polyper och besvärligt belägna polyper. Jag
har också fått se hur man hanterar stora
blödningar och perforationer vilket kan
förväntas hända nu och då vid ESD och
som man måste lära sig att hantera.
Inte minst har jag förstått vikten av tipkontroll och kunskap kring bedömningen
av polyper.
Tummen upp för Danderyds Endoskopimottagning och stort tack till alla jag
träffade där och framför allt till Dr Richard Marsk som hade mig i hälarna i fyra
hela dagar. Tack också SEGP för ni gjorde
detta möjligt.

Lotta Langer

Resebidrag att söka nu!
NECCO/ECCO

6 - 9 mars 2019 i Köpenhamn Sista ansökningsdag 1 oktober
Gå in på hemsidan www.segp.nu där finns kriterier och ansökningsblankett.
Du måste ha varit betalande medlem minst ett år.
Tänk på att ansökan måste vara personlig och kan ej överlåtas.
Välkomna med era ansökningar.
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www.sepg.nu
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Kurser & Kongresser
2018
OKT

20 - 24
2018

NOV

20
2018

NOV

20-23
2018

NOV

22-23
2018

NOV

26-30
2018

DEC

5-7
2018

2019
UEG Week
Wien, Österrike
www.ueg.eu/week
Forum för Klinisk Hepatologi
Stockholm
www.svenskgastroenterologi.se
Basal interaktiv endoskopi
i simulatormiljö
Huddinge
www.simulatorcentrum.se
Kurs i 3D-Analt- och Rektalt
Ultraljud
Östersund
www.svenskgastroenterologi.se
Basal laparoskopi i simulatormiljö
och basal kirurgisk teknik 2.0 BKT
Huddinge
www.simulatorcentrum.se
4:th Scandinavian Workshop
– Management of Colorectal lesions
Göteborg
www.svenskgastroenterologi.se

JAN

17 - 18
2019

JAN

23
2019

JAN-FEB

30 -1
2019

MAR

6-9
2019

MAR

18 -19
2019

MAR

18 -22
2019

APR

Rätta svar – fallbeskrivningar

8 -12
2019

Endoskopifrågan (från sidan 33)
Vilken är din diagnos?
Svar: Gastric heterotopia i rectum.

Fallbeskrivning SYG (från sidan 60)

MAJ

8 -10
2019

SADE 2019
Stockholm
www.sade.dk
Kurs i Basal gastroskopi och koloskopi
Distansutbildning
www.sahlgrenska.se/utbildning/
Gastroskolans IBD-kurs
Malmö
www.svenskgastroenterologi.se
14th Congress of ECCO
Köpenhamn, Danmark
www.ecco-ibd.eu/ecco19.html

4th Karolinska Live
Stockholm
karolinskalive.com

SK-kurs
Neurogastroenterologiska sjukdomar
Huddinge
www.svenskgastroenterologi.se
SK-kurs
Inflammatorisk tarmsjukdom
Stockholm
www.svenskgastroenterologi.se
Gastrodagarna
Jönköping
www.svenskgastroenterologi.se

Vilken diagnos ska man misstänka med dessa utslag?
Svar: IgA-vaskulit (Henoch-Schönleins purpura).
Vilka magtarmbesvär kan man få vid detta tillstånd?
Svar: Peritonit, tarmväggsödem, vaskulitförändringar
i mukosan.
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Vid svår
diarré
Såsom diarré orsakad av
Cytostatika
Strålbehandling
Neuroendokrina tumörer
När annan diarrébehandling inte
har haft önskad effekt1

Indikation: Dropizol är avsett för behandling av svår diarré
såsom diarré orsakad av cytostatika, strålbehandling eller
neuroendokrina tumörer när annan diarrébehandling inte haft
önskad effekt. Läkemedelsform: Orala droppar, lösning.
Dosering*: Vuxna: 5–10 droppar, 2–3 gånger dagligen. En dos
ska inte överskrida 1 ml och den totala dagliga dosen bör inte
överstiga 6 ml. Pediatrisk population: Av säkerhetsskäl ska
Dropizol inte användas till barn och ungdomar under 18 år.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen
eller mot något hjälpämne, opiatberoende, glaukom, svårt
nedsatt lever- eller njurfunktion, delirium tremens, svår
huvudskada, risk för paralytisk ileus. Varningar och
försiktighet*: Dropizol ska användas med försiktighet vid
följande
tillstånd/hos
följande
patienter:
äldre,
andningsinsufficiens, kronisk njur- och/eller leversjukdom,
alkoholism,
gallkolik,
gallstenssjukdom,
sjukdomar
i
gallgångarna, huvudskador eller förhöjt intrakraniellt tryck,
nedsatt medvetandegrad, hjärtsvikt som följd av lungsjukdom,
kardiorespiratorisk
chock,
samtidig
användning
av
monoaminoxidashämmare (inklusive moklobemid) eller inom 2
veckor efter utsättning av dessa, nedsatt binjurebarkfunktion,
hypotyreos, lågt blodtryck som beror på minskad blodvolym,

Referens:
1. Dropizol ® produktresumé.
Maj 2018

bukspottkörtelinflammation, prostatahyperplasi och andra
sjukdomar som orsakar risken för urinretention. Läkemedel mot
diarré som hämmar tarmperistaltiken ska användas med
försiktighet till patienter med infektion eller inflammatoriska
tarmsjukdomar. Dropizol rekommenderas inte före operation
eller inom 24 timmar efter operation på grund av risken för
paralytisk ileus. Upprepad administrering kan orsaka beroende
och tolerans och användning av opium leda till missbruk av
substansen. Särskild försiktighet ska iakttas hos individer som
tidigare missbrukat narkotika och alkohol. Ska endast användas
med försiktighet till patienter i högriskgrupper såsom patienter
med epilepsi och leversjukdom. Interaktioner*: Dropizol ska
inte användas med andra morfinagonister/antagonister. Eftersom
Dropizol innehåller etanol ska det inte användas samtidigt med
disulfiram eller metronidazol. Midazolam ökar den smärtstillande
effekten av morfin och buprenorfin och morfins effekt på
andningsinsufficiens. Rifampicin inducerar CYP3A4 i levern och
ökar därmed metabolismen av morfin, kodein och metadon.
Effekten av dessa opioider minskar eller motverkas därmed.
Cimetidin minskar morfins metabolism. Graviditet*: Ska
användas med försiktighet till gravida kvinnor. Ska inte användas
under den tredje trimestern. Amning*: Dropizol ska inte

användas under amning eftersom morfin passerar över i
bröstmjölk. Fertilitet: Eftersom morfin är en mutagen ska det
endast ges till fertila kvinnor och män om användning av ett
effektivt preventivmedel bekräftats. Biverkningar: Mycket
vanliga: Sömnighet, förstoppning och muntorrhet. Vanliga: Yrsel,
mios, bronkospasm, minskad hosta, Illamående, kräkningar,
urinretention
och
kraftlöshet.
Mindre
vanliga:
Andningsinsufficiens, kramp i urinröret, klåda och förhöjda
leverenzymer. Sällsynta: Ortostatisk hypotension. Ingen känd
frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Takykardi,
bradykardi,
upprymdhet
och
ofrivilliga
muskelsammandragningar. Överdosering*: Morfintoxicitet.
Dödliga doser är huvudsakligen beroende av morfininnehållet.
Innehavare av godkännande för försäljning: Pharmanovia
A/S, Jægersborg Allé 164, DK-2820 Gentofte, Danmark. Datum
för senaste översyn av produktresumé oktober 2017. För
fullständig produktinformation, förpackningstyp och aktuellt pris,
se www.fass.se.
* Dessa avsnitt har skrivits om och/eller förkortats i förhållande
till produktresumén godkänt av Läkemedelsverket.
Produktresumén kan erhållas gratis från Pharmanovia A/S.

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

En

nystart med...

EN T YV I O

j

E

ntyvio har en tarmselektiv
verkningsmekanism utan någon

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

SE/EYV/0118/0002(2) SEPT -18

Referens: 1. Produktresumé Entyvio, www.fass.se.
Entyvio® (vedolizumab) 300 mg pulver till koncentrat för lösning till infusionvätska, lösning. Rx (F). ATC-kod: L04AA33. Indikation: För behandling av vuxna patienter med ulcerös kolit
eller Crohns sjukdom med måttlig till svår sjukdomsaktivitet som inte svarat tillfredsställande på, som uppvisat avtagande behandlingssvar eller som är intoleranta mot konventionell
behandling eller en TNFα-antagonist (antagonist mot tumörnekrosfaktor alfa). Kontraindikationer: Entyvio® ska ej ges till patienter som har en aktiv, svår infektion inklusive aktiv
tuberkulos eller en opportunistisk infektion. Varningar och försiktighet: Entyvio® ska inte ges till patienter med aktiva, svåra infektioner förrän infektionen är under kontroll. Försiktighet
ska iakttas då vedolizumab övervägs till patienter med en kontrollerad, kronisk, svår infektion eller hos patienter som tidigare har drabbats av återkommande svåra infektioner.
Patienterna ska noga undersökas för infektioner före, under och efter behandlingen. Patienter ska övervakas under och efter infusionen av Entyvio® för tecken på infusionsreaktioner.
Den som administrerar Entyvio® ska vara förberedd för, och kunnig i, att hantera eventuella anafylaktiska reaktioner. Under behandling med Entyvio® ska patienten övervakas med
avseende på nytillkomna neurologiska symtom som beskrivs i läkarnas utbildningsmaterial.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. TLV: Ingår i läkemedelsförmånen.
Begränsningar: Subventioneras i andra linjen för patienter som inte nått behandlingsmålet med konventionell terapi och som inte är lämpliga för behandling med en TNFα-antagonist.
Subventioneras i tredje linjen för patienter som inte nått behandlingsmålet med en TNFα-antagonist.
Förpackning: 1 × 300 mg. För mer fullständig information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering samt pris, se fass.se. Datum för senaste översyn av
produktresumé: 2018-08-23.

Läs mer på www.takedakampus.se

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

