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Kurser & kongresser

UR DETTA NUMMER:
S. 11: IBD i fokus på nordisk konferens
För tredje året i rad, anordnades IBD Nordic Conference i Malmö. Två heldagar med
ett digert program som bl.a. innehöll föreläsningar om "Äldre och IBD", "Genetik,
miljöfaktorer och exposom" samt "Fekal mikrobiell transplantation (FMT) vid IBD.
Det arrangerades även en ”Consultants corner”, där en grupp specialister från olika
länder samlades på scenen för att diskutera ett antal fall.
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S. 19: UEG Week – störst i Europa
UEG Week, som är Europas största gastroenterologiska kongress, samlade 12 684
deltagare från totalt 111 länder under dagarna i Wien.
Väl på plats i kongresshallen, kunde de sedan välja från ett program som gavs i upp
till 19 parallella sessioner.

S. 29: Avhandling: Inflammation och malignitet
– gallvägsstrikturer vid primär skleroserande kolangit
Primär skleroserande kolangit (PSC) är en ovanlig leversjukdom som utmärks av
inflammation i gallgångar med fibrosutveckling, strikturer och gallstas.
Det övergripande målet med avhandlingen var att studera diagnostiska och
patofysiologiska aspekter hos gallgångsstrikturer vid PSC.
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Hans Strid

Lärande – en huvuduppgift för SGF
Efter den varma och torra sommaren
har vi alla fullt upp på kliniker och i
laboratorier. I denna ledare kommer
jag att beröra lärande inom gastroenterologi och hepatologi.

U

nder ST tjänsten formas man som
läkare och genomtänkt undervisning och god handledning är
viktiga förutsättningar. SGF har via utbildningsutskottet och SYG utformat utbildningsplaner för både gastroenterologer och
internmedicinare och för närvarande skapar
utskotten en frågebank inom gastroenterologi/hepatologi för ST-läkare i internmedicin.
Sedan några år finns en europeisk
examen för blivande gastroenterologer och
hepatologer. I allt fler länder har den blivit
obligatorisk. I Sverige har intresset för examinationen varit svalt, men SGF vill locka
fler ST-läkare att genomföra den. Jan Lillienau, ordförande i European Society and
Board for Gastroenterology and Hepatology
kommer tillsammans med SYG att skriva
om den europeiska gastroexamen i Gastrokuriren nästa år.
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Utbildningsmöjligheterna för färdiga
specialister inom gastroenterologi/hepatologi är eftersatt och i Sverige finns få specifika fortbildningskurser. Gastroenterologi
i Fokus är undantaget, men den riktar sig
framför allt till yngre specialister. Gastrodagarna ger möjlighet till fortbildning och
SGF planerar att från och med 2020 i Borås
utveckla postgraduate kursen i riktning mot
de kurser som ges i samband med UEGW,
DDW och ECCO. Utskotten inom SGF
har även planer på fristående postgraduate
kurser för specialister.
SGF driver Gastroskolan, som riktar sig till

ST-läkare. SGF stödjer även Gastroenterologi i Fokus, en mycket populär kurs som
Magnus Simrén håller i. Kurserna möjliggörs via stöd från läkemedelsindustrin.
Läkare och sjuksköterskor arbetar allt
mer i team, exempelvis inom IBD och
levercirrhos. Teamutbildning inom IBD
har genomförts via företag, men i begränsad omfattning. Ett samarbete mellan SGF,
FSGS och SEGP för att ta fram teamutbildningar i större skala vore önskvärt.

Omformningen av hemsidan ger en tydligare struktur för annonsering av kursutbudet i Sverige. Inom utbildningsutskottet
pågår också ett arbete för att synkronisera
utbildningar från olika kursgivare i Sverige.
Livslångt lärande, från grundutbildning
fram till pensionen, är en förutsättning för
en välfungerande sjukvård. SGF har en
viktig roll i detta lärande, men vi kan bli
bättre. Om Du som läsare har idéer om hur
föreningen kan arbeta med lärande – hör av
dig till oss via mail.
Jag uppmanar er att skicka in vetenskapliga bidrag och kvalitetsarbeten till Gastrodagarna i Jönköping. Att dela med sig av
vetenskap och kvalitetsutveckling är viktigt.

Hans Strid
Ordförande
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Hans Strid

Fredrik Swahn

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
SYG

Facklig sekreterare
Utbildningsutskottet

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

Skånes Universitetssjukhus, Lund
info@syg.se

God jul och gott nytt år!
Önskar SGFs styrelse
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Rolf Hultcrantz

Tarmcancerscreening i Sverige
”En av de stora effekterna av vårt arbete är att vi har fått ett ökat fokus
på koloskopikvalitet, tränat skopister, skapat grunder att arbeta med
kvalitetsregister och att landstingen har uppmärksammats på att
koloskopi är en viktig cancerpreventiv verksamhet.”
Gastroenterologin har som många andra specialiteter
gått framåt på ett alldeles enastående sätt de senaste
decennierna och det har varit fantastiskt att få ta del
av utvecklingen. Vi har nu en stor arsenal terapier att
ta till och kan hjälpa betydligt fler patienter. Dock,
det vi gastroenterologer, precis som i nästan alla specialiteter, är dåliga på, är att förebygga sjukdomar.

V

i har nu möjlighet att få arbeta preventivt eftersom Sverige bestämt sig för att införa kolorektalcancerscreening (CRC-screening). Det visades redan på 1990-talet
att CRC-screening kan minska risken att avlida i koloncancer,
en av dessa studier är utförda i Göteborgsregionen, de andra
tre är från USA, England och Danmark. Deltagarna erbjöds
att undersöka om man hade blod i avföringen, F-Hb med s.k.
guaiac-teknik. De som var positiva undersöktes sedan med
koloskopi och man tog bort polyper och fann cancer som opererades. Därefter följdes de i tio år och mortaliteten minskade
med ca 15 % i alla kohorterna. Detta ledde till att flera länder
införde screening och många planerade att införa screening.
Sverige (läs Socialstyrelsen) ansåg att det fortfarande var en
forskningsfråga, till skillnad mot bröstcancer och cervixcancer.
Stockholm införde CRC-screening redan 2008, tack vare
att lokala politiker var positiva och anslog medel, vilket innebar att jag som s.k. Special sakkunnig i Gastroenterologi i
Stockholm satte mej in i de problem, som vi stod inför, bland
annat kvalitetsaspekter inom koloskopi. Efter besök i England
förstod jag att koloskopikvalitet var den viktigaste frågan vid
CRC-screening och vi satte upp kriterier för vilka skopister,
som skulle delta i screeningen i Stockholm. Vidare var det
viktigt att de som skoperade hade regelbunden kontakt med
kirurger som skulle operera de screeningdeltagare som befanns
ha cancer.
2011 samlade Socialstyrelsen och Socialdepartementet till ett
möte med screeningintresserade och efter mötet tyckte myndigheten att det fortfarande var en forskningsfråga. Flera av oss
ansåg då att vi då borde göra en studie som visade att screening
hade effekt. Jag, tillsammans med en representant från varje
av de nybildade regionala cancercentrum, fick uppdraget att
designa en studie, som skulle visa detta.
Under tiden hade det kommit tre studier, som visade att
sigmoideoskopi och uppföljande koloskopi hos de med positiva
fynd, alla visade en minskad mortalitet på ca 30 %.
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Från vårt beök på Höglandssjukhuset i Eksjö. Med på bilden är från
vänster Jörgen Tolstrup-Rasmussen, Eva Berglund, Rolf Hultcrantz,
Mats Persborn och Veronica Palmer-Erlandsson.

Det som saknades var dels en studie på immunologisk test
på hemoglobin i avföring (fekalt immunologiskt test, FIT)
eftersom alla tidigare studier gjorts med guaiac, en teknik som
är gammal och bedömningen av positiviteten mycket subjektiv, och en studie på koloskopi. Två studier på koloskopi
hade startats (NORDICC i Norge, Polen, Holland och delar
av Sverige) och en i Spanien (COLOPREV). Ytterligare en
startades senare i USA (Confirm).
Studiedesign: Vi beslöt således att ha en koloskopiarm. Vi

beslöt också att ha en arm med högsensitivt FIT, tio procents
positivitet istället får två %, som guaiacen gav, och en kontrollarm, som utgjordes av delar av befolkningen, som liksom alla
andra svenskar utanför Stockholm som inte screenades. Vidare
ingick i uppdraget från departementet att undersöka deltagarupplevelse och dessutom göra en hälsoekonomisk studie.
Vi designade studien och fick mycket stöd från RCC Uppsala - Örebro och deras chef Lars Holmberg som hade stor erfarenhet av screening, där man också hade en lysande statistiker
Fredrik Sandin, som bedömde studiens storlek baserat på att
50 % kommer att delta, och vi behövde 20 000 i koloskopiarmen, 60 000 i FIT gruppen, samt 120 000 svenskar som
valdes ut som kontrollgrupp, d.v.s. de hade samma tillgång till
sjukvård, som resten av landet. Vi beslöt att alla som skulle ingå
skulle vara 60 år det år de inkluderades för att få en homogen
grupp att följa. Detta skulle kräva en stor organisation och i
slutändan 17 000 koloskopier!
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Efter två år fann vi att deltagandefrekvensen var lägre i koloskopiarmen än beräknat och ökade därför antalet i den gruppen till 30 500 för att få tillräcklig power.
Sent hösten 2012 skickade vi in etikansökan som blev godkänd efter några mindre ändringar.
Vilka landsting skulle få delta? Stockholm hade ju redan screening och kunde därför inte vara med. Vi startade ett arbete
med att övertyga övriga landsting, vi fick hjälp av Gunilla
Gunnarsson som var samordnare för arbete med Regionala cancercentra. Jag fick träffa företrädare för de övriga 19 landstingen
flera ggr under 2012 och med hennes och Göran Stiernstedts,
då SKL ansvarig för sjukvårdsfrågor, hjälp lyckades vi får alla
landsting utom Västernorrland, som inte ville vara med, att
både ställa upp med medel för att administrera studien och
lova att ställa koloskopiresurser till förfogande. Det tog ett
år och senvåren 2013 hade vi fått alla beslut om deltagande.
Landstingen fick själva välja vilka sjukhus som skulle utföra
koloskopierna och vi fick 32 sjukhus så att säga tilldelade.
Senare lades ytterligare till.
Nu vidtog det stora arbetet. Vi behövde bygga upp logistiken
för att bjuda in 90 000 personer och se till att vi kunde få ca
60 000 FIT prover analyserade och att 17 000 blev koloskoperade.
Vi byggde upp en organisation med mig, Eva Berglund
och administratören Jessica Filipsson. Se också bild på den
övergripande organisationen.
IT: Vi måste också bygga upp ett IT-system som dels kallade
deltagarna och höll ordning på resultaten. I Stockholms screeningprogram fanns ett program som vi byggde om men det
fann vi snart vara för ålderdomligt och vi beslöt oss därför göra
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Rolf Hultcrantz

ett nytt vilket ett tog ett år medan vi höll på med studien. Vi
hade då ett bra kallelsesystem och ett register för koloskopi.
Det stora arbetet kvarstod dock och det var att få koloskopiverksamheten att komma igång. Vi hade tidigt insett
att koloskopierna var den stora och viktiga delen i studien.
Vi engagerade tidigt från 2012 koloskopister och endoskopiassistenter från alla landsting för att bestämma förberedelser,
vad som skulle tas bort och vilka metoder, som skulle användas.
Och hur deltagare med positivt fynd skulle följas upp.
Studiestart: Vi startade inklusionen i april 2014 och deltagarna

i Värmland var de som först fick brev och endoskoienheten i
Karlstad med Lotta Langer och Stefan Willmarsson gjorde de
första skopierna. Båda är mycket duktiga skopister och tävlar
om vem som har högst ADR (adenoma detection rate).
Endoskopikvalitet: Den kliniska delen byggde vi upp enligt

de regler som finns för kliniska prövningar (GCP, good clinical
practice). Alla förberedelser var klara i början på 2014 och
vi drog igång studien. Det första vi gjorde var att samla alla
deltagande endoskopiassistenter och skopister till ett startmöte
då vi gick igenom studien och alla fick gå en kurs i GCP.
Därefter åkte Eva Berglund, som är en mycket erfaren klinisk
prövningssköterska, och jag runt till 32 sjukhus och bedömde
skopisternas kvalitet, utrustningen och rutiner på skopienheterna och hade sk initieringsmöte där vi drog alla detaljer i
studien ytterligare en gång. Detta tog några månader och vi
fick se Sverige från Sunderbyns sjukhus ned till Malmö. Mycket
lärorikt och dessutom nyttigt för oss att få kontakt med alla
enheter. Jag hade som rutin att äta en räkmacka på alla sjukhus
och gjorde upp en räkmackescore. Halmstad vann!
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”Jag är personligen övertygad att screening minskar
risken att avlida i koloncancer i befolkningen,
vi måste dock ha ett högt deltagande.”
Utbildning: Eftersom vi hade ett elektroniskt register där

alla matade in sina resultat på skopistnivå, såg vi snabbt att
kvalitén varierade lite för mycket på några enheter och vi
förstod att det krävdes insatser. Dels skickade vi ut resultaten dels till varje skopist och dels på enhetsnivå. ADR
varierade mellan 8-70 %. Jag tog kontakt med den engelska
grupp som startat utbildningsverksamhet för screening där
och många av våra screeco-skopister har fått uppgradera sin
kompetens tack vare Train the Trainer kurser med Roland
Valori och John Anderson, två mycket duktiga och trevliga
pedagoger. Många deltagare i kurserna har gett oss omdömet att det var den bästa kurs dom någonsin gått.
Studien har nu pågått sedan våren 2014 och vi är inne
på det sista av de fem år som studien ska inkludera. Vi
har bjudit in ca 80 000 deltagare och på sjukhusen har ca
14 000 koloskopier utförts. Vi monitorerar hela tiden skopiresultat på vårt studiecenter av Eva Berglund och Kaisa
Fritzell som också varit med i deltagarupplevelse-studien.
Skopister får hela tiden feed-back och uppmanas rätta till
felaktigheter.
Deltagarupplevelse: Under ledning av professor Yvonne
Wengström har en grupp disputerade sköterskor inbjudit
deltagare i studien först till fokusgrupper och på basen av
den information man fick där byggt upp ett frågeformulär
som skickats ut till en större grupp deltagare och den gruppen har redan hunnit publicera flera arbeten.

certifierade skopister, och ca 200 endoskopiassistenter och
sköterskor, som hjälper till med studien på ett alldeles enastående sätt. Vidare personal på Insieme (IT) i Göteborg,
Posten och Strålfors. RCC Uppsala-Örebro har varit helt
nödvändig med ffa Lars Holmberg, Enayat Mavadati och
Fredrik Sandin. INCA som styrs via RCC i samverkan har
byggt upp vårt endoskopiregister i studien. Vi har också
fått ett mycket gott stöd av dels Eiken Chemical i Tokyo
som sponsrat studien med alla FIT kit och analysmaterial.
Aleris med Christian Löwbeer och Gaia Andersson, som
gjort alla analyser.
Är då screening bra? Jag är personligen övertygad att screening minskar risken att avlida i koloncancer i befolkningen,
vi måste dock ha ett högt deltagande. Men, jag tror också
att en av de stora effekterna av vårt arbete är att vi har fått
ett ökat fokus på koloskopikvalitet, tränat skopister, skapat
grunder att arbeta med kvalitetsregister och att landstingen
har uppmärksammats på att koloskopi är en viktig cancerpreventiv verksamhet som måste få mer resurser.
De slutliga resultaten av studien får vi 2034, dvs efter 15
års uppföljning, Den som lever får se!

Hälsoekonomi: Professor Per Carlsson, hälsoekonom i

Linköping gjorde tillsammans med Mattias Aronsson och
Lars-Åke Levin en analys av studiemodellen och fann att
koloskopi var det mest ekonomiska, man följer nu upp
resultaten som kommer från studien och skall göra om
beräkningen på det verkliga utfallet.
Studieresultat: Hanna Ribbing-Wihlen, som är doktorand,

har gjort analyser på delstudier och funnit vilka FIT nivåer,
som kan detektera polyper/adenom genom att gå igenom
koloskopiresultat från ca 1200 positiva FIT patienters koloskopier. Vi har också gjort delanalyser på de första tre årens
resultat. Vi kommer att publicera de första resultaten då
alla deltagare är inkluderade.
TACK: Oerhört många personer har deltagit i detta arbete

och jag har bara kunnat nämna några. RCC i samverkan
med Gunilla Gunnarsson som chef har gjort detta möjligt genom att få landstingen intresserade genom ihärdigt
lobby-arbete. Efter att ha inkluderat ytterligare ett sjukhus
är det nu 33 sjukhus som deltar i Sverige, vi har ca 100
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Rolf Hultcrantz
MD, Senior Professor i gastroenterologi och hepatologi
Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset

9

IBD NORDIC

Conference

2019

28 - 29 November 2019

E
T
A
D
E
H
T
E
V
SA
Did you miss the 2018 conference, or want to go back and watch
it again? You can find videos from the entire conference at:

ibdnordic.se/ibdnordic2018

www.ibdnordic.se

IBD Nordic 2018

Per Lundblad

IBD i fokus på nordisk konferens
För tredje året i rad, anordnades IBD
Nordic Conference. Den här gången
var mötet förlagt till Malmö.

P

rofessor Tom Øresland, Norge, hälsade å den vetenskapliga kommitténs
vägnar alla 240 deltagare hjärtligt
välkomna till Hotell View, beläget nära Öresundsbrons fäste. Han talade om vikten av
ett nordiskt samarbete, och uppmanade
alla närvarande till att knyta nya kontakter
under de kommande två dagarna.
Behandlingen skiljer sig för äldre patienter

Under den första sessionen talade dr Åsa
Hallqvist Everhov, Sverige, om IBD hos
äldre.
– Världens befolkning blir allt äldre. Incidensen för IBD är nedåtgående i Europa
och norra Amerika, men globalt är den
ökande. Det råder därför konsensus om att
vi framgent kommer att få allt fler äldre (60
år eller mer) patienter med IBD, konstaterade Åsa.
Hon presenterade svenska data från 2014
som visade att 10 % av de som diagnostiserades med Crohn’s sjukdom (CD) var 60
år eller äldre. I ett europeiskt perspektiv är
siffran för antalet äldre med CD i Sverige
hög – 21 %, att jämföra med 17 % i Danmark, 12 % i Belgien, 5 % i Frankrike och
4 % i Ungern.
– Det beror naturligtvis på åldersstrukturen på befolkningen. Vi ser allmänt en
ökning av äldre som debuterar med IBD,
förklarade Åsa.

Åsa Hallqvist Everhov
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Taina Sipponen och Tom Øresland.

När det gäller äldre som sent debuterar
med CD, så har fler av dessa kolonisk sjukdom, och färre fistulerande sjukdom. I den
här gruppen ser man även färre fall av perianal sjukdom. Vid ulcerös kolit (UC) är det
oftare vänstersidig kolit hos nydebuterade
äldre, samt ett lägre antal som har extensiv
sjukdom.
Den farmakologiska behandlingen skiljer
sig också för de äldre.
– De äldre patienterna har ett högt nyttjande av kortikosteroider – 32 % stod på
dem under längre tid än 6 månader i en
amerikansk UC-kohort – och ett lägre
användande av biologiska läkemedel.
När det gäller kirurgi, är frekvensen för
de äldre ungefär samma som för yngre –
dock inte i Sverige, där den är något högre.
– Ett stort problem med de äldre är
komorbiditeter – dessa kan medverka till
att skapa en ”suddigare” bild av deras IBD.
De yngre har inte lika mycket komorbiditeter, påpekade Åsa.
Hon avslutade med att ställa den fråga
som idag inte har ett bra svar: Hur bör vi

behandla den äldre, sköra patienten med
IBD?
– Det finns inga slutsatser att dra från
kliniska prövningar om det – eftersom äldre
patienter med komorbiditeter exkluderas
från nästan alla prövningar.
Genetik, miljöfaktorer och exposom

Därefter följde ett tandemframträdande av
professor Mauro D’Amato, Spanien (som
f.n. är gästprofessor vid KI i Stockholm) och
Dr Jonas Halfvarson, Sverige. Tillsammans
talade de om miljöfaktorer och genetik vid
IBD.
– 200 – det är det antal områden av vårt
genom som är av betydelse för IBD och som
vi idag känner till. Men det finns fortfarande fler att upptäcka, sa Mauro.
Han fortsatte med att förklara att det
finns många sätt att använda genetisk testning – sjukdomsdiagnostik, förutse svårighetsgrad och välja rätt behandling var några
av dem. Mauro talade också om monogenisk sjukdom, som debuterar väldigt
tidigt hos barn.
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Jonas Halfvarson och Mauro D'Amato.

– Vad är den kliniska relevansen av detta,
frågade han Jonas.
Monocygotiska tvillingar har samma
genetik, men inte ens emellan dem råder
fullständig överensstämmelse av sjukdomsförekomst, var Jonas svar.
– Därför måste vi undersöka miljöfaktorer. Har vi någon användning av genetik
där, frågade han tillbaka.
Genetiken hjälpte till att identifiera signalvägen för IL-23, och därmed det terapeutiska värde som upptäckten har gett upphov
till. Det är ett exempel på hur genetiska data
har använts kliniskt, svarade Mauro.
– Vi strävar efter att stratifiera, förutspå
och personalisera. Vi börjar också stratifiera
CD, som kan delas upp i två entiteter –
kolonisk och ileal sjukdom. Även här har
genetiken varit behjälplig, konstaterade han.
Genetiken har även funnit flera gener
som predikterar allvarlig sjukdom – och de
är inte samma som de som visar på förhöjd
risk för sjukdom.
– Ännu opublicerade data från gruppen
i Cambridge visar att HLA-DQA1 har en
mycket stark koppling till utveckling av
antikroppar mot anti-TNF.
Jonas tog upp exposom-drivna faktorer (exposom = de icke-genetiska exponeringar som man utsätts för från födseln och
framåt) och visade en studie som etablerat
ett samband mellan antibiotikaanvändning
vid låg ålder och pediatrisk IBD.
– Vi vet också att dieten formar mikrobiotan. Det är drastiska skillnader mellan
barn från landsbygden i Afrika och från
Europa, påpekade Jonas.
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Resultaten från studier på fekal mikrobiell transplantation indikerar också att det
finns ett samband mellan mikrobiotan och
IBD.
– Dessutom har vi tillsatser i maten –
t.ex. har maltodextrin påvisats försämra barriärfunktionen i tarmen. Därför behöver vi
slå samman våra områden – inte bara när
det gäller genetik, utan också när det gäller
miljöfaktorer och exposom, summerade
Jonas.
Den enda terapin utan några biverkningar

Mat – eller rättare sagt vad vi äter – var
ett ämne som togs upp av professor Arie
Levine, Israel. Han talade om diet som
behandling för CD.

– Data från Nurse’s Health Study i USA –
med 170,766 kvinnor man följt upp under
mer än 26 år – visar att konsumtion av fibrer
från frukt ger en riskreduktion för att drabbas av CD på 40 %. Så fibrer är bra! En
annan studie visade att protein, framför allt
animalt protein, är dåligt, sa Arie.
Det har talats mycket om den västerländska dieten. Frågan är om den innebär för
mycket av vissa födoämnen – eller för lite av
andra födoämnen.
– I en musmodell har man visat att en
diet rik på socker och fett orsakar ett minskat mukuslager.
Detsamma gäller för emulgeringsmedel. En studie har visat att dessa minskar
mukuslagret och resulterar i att bakterier
får möjlighet att ta sig in till intestinala
epitelceller.
– Exklusiv enteral nutrition (EEN) fungerar, slog han fast.
6 - 8 veckor med EEN som enda terapeutiska åtgärd resulterar i en remissionsfrekvens på 60 - 85 % hos barn. EEN är
också associerat med läkning av mukosan.
Mekanismen är oklar, men förefaller att vara
att man exkluderar något som man får i sig
med en vanlig diet.
– EEN fungerar på vuxna också – och
det är den enda terapin som inte har några
som helst biverkningar!
En variant är CD exclusion diet (CDED).
Det är en standardiserad diet, som består
av obligatoriska, tillåtna och inte tillåtna
komponenter.
– Gluten och glutenfria bakade produkter som bröd, mejeriprodukter, animalt fett
och protein, processat kött, produkter som
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innehåller emulgeringsmedel och socker är
exkluderade, berättade Arie.
Obligatoriska komponenter är protein
av hög kvalitet, fibrer – åtminstone 18 - 20
gram om dagen – stärkelse och komplexa
kolhydrater.
En studie på CDED på 47 barn med
mild till moderat CD visade att 70 % kom
i klinisk remission och fick normaliserade
värden av CRP. En annan studie på 11
vuxna och 10 barn som hade tappat terapisvar för biologiska läkemedel visade att 13
av 21 (62 %) var i remission vecka 6.
– CDED har på mitt sjukhus blivit vår
strategi för patienter som misslyckas med
biologiska läkemedel, sa Arie till sist.
Högre relativ risk för cancer

Under kongressen presenterades fem utvalda
abstrakt. Det första presenterades av professor
Tine Jess, Danmark, och handlade om risken
för cancer efter pediatrisk IBD. Det var en
nationell kohortstudie från åren 1977 - 2014.
– Alla patienter diagnostiserades innan 18
års ålder. Totalt under dessa år var det 4,221
individer – 2,035 med CD och 2,186 med
UC. Dessa jämfördes med 42,210 individer
från den danska bakgrundsbefolkningen,
berättade Tine.
Författarna fann att dessa patienter hade
en fördubblad risk av att drabbas av cancer
senare i livet.
– Det gällde framför allt för non-melanoma skin cancer, levercancer, tunntarmscancer och kolorektalcancer. Vi fann ingen
ökning för melanom eller lymfkärlscancer.
Man ska också komma ihåg att trots fördubblingen är den absoluta risken fortfarande låg – 1 per 1000 följda under 1 år,
konkluderade Tine.

Per Lundblad

Tine Jess

Charlotte Admyre

Hennes summering var att lokal administration av cobitolimod modulerar immunsvaret hos patienter med UC.
– Cobitolimod framkallar anti-inflammatoriskt IL-10, och undertrycker proinflammatoriska cytokiner (IL-17 och
IL-6). Cobitolimod modulerar obalansen
mellan Th17 och T-reg vid mukosal inflammation, var hennes slutsatser.

sade. Men att behandla utanför indikationen
är inte förbjudet i Sverige, förklarade Sara.
Studien hade som målsättning att
beskriva populationen med CD i Sverige
som behandlas med golimumab. Även att
bedöma frekvensen av hur många som
upphörde med läkemedlet (som ett ställföreträdande mått på klinisk effektivitet)
såväl som att hitta prediktorer för att avsluta
behandlingen.
Det var en retrospektiv, observationell
studie där man använt det svenska IBDregistret SWIBREG. Man tog fram data på
patienter som erhållit minst en injektion av
golimumab (totalt 94 personer).
– Många av dessa hade misslyckats med
andra anti-TNF tidigare. Så studien indikerar att de som behandlats med golimumab
är en behandlingsrefraktär grupp. Trots det
så visade det sig att mer än en tredjedel
av dessa patienter hade bibehållen klinisk
fördel efter uppföljning på i median ett och
ett halvt år, sa Sara.

En tredjedel av refraktära CD-patienter
fick fördel av golimumab

En studie på den kliniska effekten av golimumab vid CD presenterades av Sara
Rundquist, Sverige.
– Ungefär en tredjedel av patienter med
CD svarar inte på behandling med antiTNF, och senare upphör ett antal med
behandlingen p.g.a. förlorat terapisvar eller
intolerans. Därför behövs behandlingsalternativ för dessa patienter.
Golimumab är endast godkänt för UC,
men data på läkemedlet vid CD är begrän-

Framkallar anti-inflammatoriskt IL-10

Charlotte Admyre, InDex Pharmaceuticals
Sverige, presenterade en studie på cobitolimod.
– Det är en oligonukleotid som aktiverar Toll-like receptor 9 (TLR9) genom att
imitera mikrobiellt DNA, förklarade hon.
Cobitolimod har visat klinisk effektivitet
vid moderat till svår UC, och genomgår i
nuläget en fas-IIb studie som aktivt rekryterar patienter i Europa.
Studien Charlotte presenterade hade
undersökt de immunmodulerande effekterna av cobitolimod i en experimentell
modell av kolit. Man hade även undersökt
de immunmodulerande effekterna i biopsier
från kolon från patienter med UC, och som
behandlats med cobitolimod.
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Sara Rundquist belönades med Best Poster Award under kongressen.
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Ökning av F. prausnitzii ger reducerad
inflammation

Tarmbakterien Faecalibacterium prausnitzii
inhiberar inflammation och har låg förekomst hos patienter med CD. Olle Björkqvist, Sverige, presenterade en studie som
hade undersökt relationen mellan F. prausnitzii och inflammatorisk aktivitet.
– Vi fick prover som donerats av 9 patienter, och använde fekalt kalprotektin som en
markör för inflammation, berättade Olle.
Han berättade att de sett att när F. prausnitzii ökade i antal, så tenderade nivåerna
av fekalt kalprotektin att gå ner.
– Så konklusionen är att en ökning av
bakterien är associerad med en reducerad
grad av intestinal inflammation.
Att IBD är en dynamisk sjukdom, som
nödvändiggör studier av longitudinell
karaktär var den andra slutsatsen som Olle
rapporterade.
Positiv effekt av tiopuriner vid UC

Sara Rundquist återkom till talarstolen för
den sista studien.
– Senaste data visar en nedgång av kirurgi
vid UC, och ett ökat användande av tiopuriner för behandling, berättade hon.
Studien hade identifierat 253 patienter
som exponerats för tiopuriner, och sedan
följt upp hur många av dem som 12 månader senare hade avbrutit behandlingen p.g.a.
intolerans. Det var 76 patienter som gjort
det. De som var toleranta stod alltså kvar
på behandlingen.
– Det visade sig att risken för kolektomi
var lägre i den toleranta gruppen – och
risken för inläggning på sjukhus var även
den lägre i denna grupp. Risken för behandling med anti-TNF var högre i den intoleranta gruppen, förklarade Sara.
Konklusionen hon presenterade vara att
tiopuriner förefaller ha en uttalad, fördelaktig effekt på naturalförloppet och för risken
för kolektomi i det långa loppet vid UC.

Första FMT genomfördes för 1700 år sedan

Kongressens andra dag inleddes med att professor Ailsa Hart höll ett föredrag om fekal
mikrobiell transplantation (FMT) vid IBD.
Hon började med att tala om de förändringar i mikrobiomet som man kunnat konstatera vid IBD: Förekomst av bakterierna
Roseburia och Faecalibacterium prausnitzii
minskar kraftigt – båda dessa är producenter
av butyrat. Förekomst av proteobakterier
och Fusobacteria – dessa degraderar mucin
– ökar däremot.
– FMT innebär en administration av
fekalt material innehållande mikrobiota från
tarmen från en frisk person (donator) till en
patient med en sjukdom eller tillstånd relaterad till dysbios, eller en förändring i deras
normala tarm-mikrobiota, förklarade Ailsa.
Hon berättade också att man använde
tekniken så tidigt som på 400-talet i Kina
– mot dysenteri.
Erfarenheter av FMT vid infektion med
C. difficile är mycket goda. Den första randomiserade prövningen – där man testade
FMT mot vancomycin – avbröts i förtid
eftersom resultaten var så mycket bättre i
gruppen randomiserad till FMT.
En spännande framtid för mikrobiotan

Olle Björkqvist
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Många lokala vårdnadsgivare i Storbritannien godkänner inte FMT vid UC, vilket
är ett problem, fortsatte Ailsa.
Hon visade ett antal studier som gjorts.
– I en randomiserad, kontrollerad studie
(RCT) med 75 UC-patienter fick 38 patienter fekala lavemang – 37 patienter fick 50 ml
vattenlavemang. Detta upprepades under 6

veckor. 24 % i FMT-armen (9) uppnådde
remission – att jämföra med 5 % (2) i placeboarmen. Ett år senare var 7 av dessa 9
fortfarande i remission – utan någon ytterligare terapi!
Ytterligare ett antal studier visade liknande resultat.
– En meta-analys gjordes 2017 av 8 fallstudier, 2 fallserier, 14 kohortstudier och 4
RCT. Den visade att av de totalt 277 patienter som ingick i RCT, var det 28 % som
uppnådde klinisk remission, mot 9 % för
placebo. I kohortstudierna (168 patienter)
var det 55 % som fick klinisk respons.
Hon presenterade också den första
studien på FMT vid CD. Där ingick 30
patienter, varav 67 % stod på en immunmodulator. De fick en enda fekal transplantation via endoskopisk infusion i duodenum.
– Efter en månad hade 87 % en klinisk
förbättring – och klinisk remission konstaterades hos 77 %.
Det finns dock många olösta frågor: Vad
är den aktiva ”ingrediensen”? Hur ska man
välja den bästa donatorn? Hur ska transplantatet administreras – samt i vilken frekvens, var några som Ailsa tog upp.
– Och vid IBD – när är sjukdomen i
”rätt” stadium för att behandla med FMT?
I sin summering konstaterade Ailsa att
det finns en potential för FMT som behandling vid IBD.
– Personligen tror jag det är en spännande
framtid för modaliteter som inriktar sig på
mikrobiotan. Det regulatoriska landskapet
utvecklas snabbt – men det finns problem
både vad gäller styrning och registrering.
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Moderatorerna Hans Strid och Susanna Jäghult, Ebbe Langholtz, Bjørn Moum, Taina Sipponen, Ailsa Hart och Christianne Buskens.

Multidisciplinär fallkonferens

Under kongressen arrangerades en ”Consultants corner”, där en grupp specialister
från olika länder samlades på scenen för att
diskutera ett antal fall. Sessionen leddes av
dr Ebbe Langholtz, Danmark och de övriga
specialisterna var dr Christianne Buskens,
Holland, professor Ailsa Hart, Storbritannien, dr Taina Sipponen, Finland och professor Bjørn Moum, Norge.
– Några av fallen vi kommer att presentera kommer att vara ganska enkla, och
några är svåra. Det kommer ofta att saknas
”korrekta” svar, eftersom mycket handlar
om sådant vi inte har evidens från prövningar att luta oss mot, sa Ebbe.
Han förklarade också att panelen inte
fått ta del av fallbeskrivningarna i förväg. Vi
återger här ett av de fall som presenterades.
Det var en 34-årig man, rökare, som
kommer till akuten med perianal abscess.
Sex veckor senare konstaterade man en
fistel, och han fick en seton för dränage.
Vid uppföljning 2 månader senare förefaller
fisteln ha dränerats väl. Elektiv reparation
av fisteln planerades till 3 månader efter att
seton sattes in. Men innan dess kommer han
tillbaka, med 6 tarmtömningar dagligen,
och abdominella smärtor. Han remitteras
till specialist för att utesluta CD.
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Biopsier visade då kronisk aktiv ileit och
kolit, i linje med CD. Blodprov visade något
förhöjda leukocyter och fekalt kalprotektin
var förhöjt. En trans-sfinktrisk fistel konstaterades med MRI.
”En röd flagga viftar framför oss”

– Hur ska man behandla den här patienten?
Jag ställer frågan till både till gastroenterolog
och kirurg, sa Ebbe.
Ailsa (gastroenterolog) påpekade att
patienten var rökare.
– Det är en viktig modalitet. Behandla
först med prednisolon, och sedan med
kombination av infliximab och azatioprin,
ansåg hon.
– Om en patient kommer till oss med en
abscess och fistel, tänker vi alltid på CD, sa
Christianne (som är kirurg).
Gastroenterolog Tania förklarade att hon
skulle ha skippat kortison, och påbörjat
kombinationsterapin med en gång.
– Om man använder azatioprin eller
metotrexat som tillägg till infliximab – det
kan vara något att diskutera, tyckte Tania.
Ailsa sa att om patienten är EBV-positiv,
är azatioprin ett bättre val.
Bjørn, som är gastroenterolog, undrade
varför man ska ge en kombination.
– En publikation från Leuven visade att

när de halverade dosen av azatioprin, så var
det lika effektivt. Det finns många risker
med azatioprin.
– Det här är perianal sjukdom – en röd
flagga viftar framför oss! Vi måste försäkra
oss om den mest effektiva behandlingen.
Det är inte säkert att anti-TNF når fram
till fisteln, kommenterade Ailsa.
Christianne påpekade att skillnaden i
effektivitet mellan mono- och kombinationsterapi inte är stor.
– Men det är skillnad! Jag tycker att det
här med halvdos azatioprin låter mycket
intressant, kommenterade hon.
Dränera först – operera sedan

Fallet fortsatte med att panelen fick höra
att mannen behandlades med infliximab +
azatioprin som initialt gav god symptomatisk effekt. Men sex månader senare kom
han tillbaka igen, med samma problem som
tidigare. Ileoskopi visade mild kolit vid sigmoideum och terminala ileum, närvaro av
aftösa sår och biopsier som överensstämde
med CD.
Dalvärdet för infliximab mättes till
under 1 mikrogram/ml utan antikroppar,
så infliximab optimerades till 5mg/kg var
sjätte vecka. Initialt blev patienten förbättrad, men efter en vecka återkom han
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med abdominella smärtor, viktnedgång
och feber. Abdominell CT utfördes, och
den visade fistulerande CD med en intraabdominell abscess som var 5 cm i diameter.
– Så vad gör vi nu, undrade Ebbe.
– Jag tror inte att direkt kirurgi är bra
i just detta läge. I stället ska man dränera,
om det inte är möjligt att skapa en temporär
stomi. Men därefter bör vi diskutera kirurgi
– patienten har utvecklat en fistel medan
han står på anti-TNF, sa Christianne.
Ett perkutant drän sattes på patienten,
berättade Ebbe.
– När patienten är väl dränerad, och
ingen sepsis förekommer, skulle jag rekommendera en primär anastomos, fortsatte
Christianne.
– Data är väldigt dunkla när det kommer
till när man ska sätta ut anti-TNF, sa Ailsa.
– Om patienten får anti-TNF var fjärde
eller sjätte vecka spelar ingen roll. Det som
är av betydelse är hur mycket av läkemedlet
som finns i blodet, påpekade Bjørn.
Det beslutades att patienten skulle opereras, fortsatte Ebbe.
– Hur mycket anser ni ska tas bort, frågade han sedan.
– Så lite som möjligt. Och i det här fallet,
tror jag att jag skulle använda mig av en
stomi, svarade Christianne.
Ebbe avslutade fallet med att berätta att
patienten resekterades och fick strikturplastik. Efter ett återfall fem år senare utfördes
laparoskopisk sigmoidektomi.
– Han står nu på behandling med antiTNF och uppföljning hos gastroenterolog.
Vid senaste uppföljningen var han fortsatt
symptomfri, summerade Ebbe.
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Läkemedelsprövningar ovanliga på barn

Professor Kaija-Leena Kolho, Finland,
talade om skillnaden mellan barn och vuxna
när det gäller fenotyp av IBD.
– En stor del av patienter med svår och
komplex sjukdom, debuterade med IBD
när de var barn. Det är mitt ”take-home
message”, inledde hon.
VEOIBD står uttytt för very early onset
IBD, och definieras av att diagnosen ställts
innan barnet fyllt sex år. Hon visade en sammanställning, publicerad 2018, som undersökt 207 VEOIBD-patienter från 45 center.
– Ungefär en tredjedel av dessa hade
monogenisk sjukdom.
Incidensen för pediatrisk IBD ökar
snabbt – i Finland var den 0,17 % år 2014.
Men den ökar inte lika snabbt för de som
är under tio års ålder.

Håller själva fenotypen för IBD på att
förändras? Enligt Kaija-Leena finns det
inget svar på det – man vet inte.
– Fenotypen för pediatrisk IBD är en mer
strikturererande sjukdom, om man jämför
med de som debuterar som vuxna. Det är
vanligt med involvering av övre GI hos
barn, och extra-intestinala manifestationer
är också mer vanliga.
Kaija-Leena påpekade också att läkemedelsprövningar för pediatrisk IBD är
ovanliga.
– Så vi måste använda oss av prövningar
på vuxna. Men farmakokinetiken är relaterad till ålder och vikt.
Hon avslutade med att understryka att
pediatrisk IBD inte är en sjukdom – det
råder stor heterogenitet.
– Vi behöver därför mycket mer forskning – t.ex. om varför kolon ofta är mycket
mer angripen just vid pediatrisk sjukdom.
Detta får avsluta Gastrokurirens rapport
från IBD Nordic 2018. Nästa år återvänder
kongressen till Malmö 28 - 29 november.
Reservera datumet redan nu!

Per Lundblad
Fotnot: Läs mer från IBD Nordic i IBD
Congress News 3/18.

Kaija-Leena Kolho
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UEG Week – störst i Europa
United European Gastroenterology
(UEG) Week hölls i Wien den 20 - 24
oktober. Det var den 26:e upplagan
av mötet, som är Europas största
gastroenterologiska kongress. 12,684
deltagare från totalt 111 länder hade
kommit till den österrikiska huvudstaden. Väl på plats i kongresshallen
Vienna Center, kunde de sedan välja
från ett program som gavs i upp till 19
parallella sessioner. Öppningssessionen är den enda som ges enskilt utan
några parallella programpunkter.

A

v de totalt 2,392 abstrakt som presenterades under dagarna i Wien,
hade de 10 som fått den högsta
poängen av granskarna förärats med titeln
Top abstract. Flera av dessa presenterades
under öppningssessionen.
Motstridiga slutsatser om tidig ERC
testade

Dr Nicolien J. Schepers, Holland, var först
ut av dessa. Hon presenterade data från
APEC-studien, där de undersökt om tidig
endoskopisk retrograd kolangiografi (ERC)
tillsammans med biliär sfinkterotomi, jämfört med konservativ behandling reducerar
antalet allvarliga komplikationer eller död
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för patienter med svår akut pankreatit men
som inte har kolangit.
– Guidelines ”föreslår” att man ska avstå
från användandet av rutinmässig ERC, men
rekommendationerna är svaga. Tre metaanalyser har gjorts – de från 2009 och 2012
säger att tidig ERC inte reducerar antalet
komplikationer. Men den sista från 2015
slår fast att tidig ERC gör just det, berättade
Dr Schepers.
Heterogeniteten mellan de randomiserade studier som gjorts på området är också
stor, tillade hon.
APEC randomiserade patienter till
antingen tidig ERC med sfinkterotomi –
mindre än 24 timmar efter undersökning
och mindre än 72 timmar efter symptom
– eller alternativt till konservativ behandling. Om det i den sistnämnda gruppen
konstaterades kolangit, gick de patienterna
också över till samma behandling som den
första gruppen.
Totalt randomiserades 232 patienter –
118 till ERC-gruppen, och 114 till konservativ behandling.
– Den slutsats vi kom fram till var att
för denna patientgrupp visade APEC inte
någon fördel för tidig ERC med sfinkterotomi, jämfört med konservativ behandling,
summerade Dr Schepers.

Miljöfaktorer driver PSC i högre grad än
gener

Professor Tom Hemming Karlsen, Norge,
talade om primär skleroserande kolangit
(PSC).
– PSC kan vara primär eller sekundär.
Det är vanligt vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) men det är en egen sjukdomsentitet, konstaterade han inledningsvis.
Det är en allvarlig sjukdom som leder i
genomsnitt till levertransplantation inom
10 - 15 år, och även ofta till cancer.
– Orsaken till PSC är okänd, men man vet
att det handlar om ett samspel mellan gener
och miljöfaktorer, fortsatte professor Karlsen.
Det är miljöfaktorerna som är huvudsakligen pådrivande för sjukdomsutvecklingen,
och genetiken har en mindre roll. Han förklarade också att genetiken i mikrobiotan
skiljer sig åt mellan patienter med PSC och
friska kontroller.
Sjukdomen är även tillräckligt aggressiv
för att motstå immunosuppression.
– Det är extremt komplext att undersöka miljöfaktorer men vi kan få hjälp från
genetiken. Gen-mikrobiota interaktioner
kommer troligen att leda till kommande,
nya terapier.
I sin sammanfattning påpekade Prof
Karlsen att PSC kommer att få sin egen kod
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Nicolien J. Schepers

Per Lundblad

Tom Hemming Karlsen

i ICD11. Han betonade även att fynd från
GWAS (genome-wide association studies)
och miljöfaktorer är beroende av varandra
och icke separabla.
– PSC är en modellsjukdom för det dubbelriktade förhållandet mellan tarm och
levern. Vi behöver utforska dess mekanismer, för att kunna få fram nya terapier. I
framtiden kan vi troligen kunna undvika
transplantation för dessa patienter, avslutade han.
Prisbelönt forskningsprojekt om celiaki

UEG Research Prize är ett ansenligt pris –
mottagaren erhåller 100,000 Euro som ska
gå till forskning. År 2018 tillföll det professor Cisca Wijmenga, Holland.
Hennes projekt har titeln Mucosal barrier-on-a-chip to model celiac disease.
Celiaki är en vanligt förekommande
autoimmun sjukdom, som drabbar cirka
1 % av individer med kaukasiskt ursprung.
– Historiskt ansågs det som en barnsjukdom, men idag är de flesta patienter vuxna.
Dubbelt så många kvinnor har celiaki, jämfört med män, sa professor Wijmenga.

Cisca Wijmenga

Sjukdomen är svårdiagnostiserad eftersom symtomen är skilda och ofta av vag
karaktär. Det var år 1950 som den holländske barnläkaren Dr Dicke etablerade sambandet mellan glutenintag och celiaki (och
därmed även terapin i form av en glutenfri
diet). Gluten i mat framkallar en oönskad
immunrespons i tunntarmen, berättade
hon.
– Celiaki karaktäriseras av att tunntarmens mukosa ”plattas ut” – med villös
atrofi, infiltration av lymfocyter och malabsorption som följd.
Vill skapa en sjukdomsmodell för testning av läkemedel

Sedan 70-talet har man känt till att HLADQ2 är den viktigaste av de genetiska
riskfaktorerna för celiaki, och professor Wijmenga underströk att det är endast bärare
av denna gen som kan få celiaki.
– Genetiken pekar mot både immunfunktioner (A- och B-celler) samt epitelets
barriärfunktion. Defekter i denna barriärfunktion kan innebära passage av immunogeniska gluten-peptider. Så för att utveckla

Fanny Vuik

nya behandlingar för att behandla dessa barriärdefekter krävs följande: En fundamental
förståelse av mekanismer som triggar barriärdefekten, funktionen för de gener som
är involverade i denna defekt – samt om
ytterligare triggers som bidrar till celiaki.
Inducerade pluripotenta stamceller
(iPSC) är den bästa modellen för att studera
epitelbarriären vid celiaki, och iPSC härledda celler kan användas för att återskapa
epitelbarriären på ett chip. Det är detta som
professor Wijmenga planerar att göra med
hjälp av prispengarna.
– Vår forskningsplan är att undersöka
effekten av externa triggers som gluten,
virus och mikrobiomet på barriärfunktionen och det inflammatoriska svaret. Vi vill
även identifiera de molekylära signalvägarna
som aktiveras av dessa externa triggers – hos
både celiaki-patienter och kontroller, samt
efter genteknisk behandling av gener som
uttrycks i den epitela barriären.
Det hon hoppas åstadkomma med hjälp
av priset är att skapa en sjukdomsmodell
som kan användas för att testa läkemedel
som har effekt på den epitela barriären.
– Och jag hoppas också att jag kan
komma tillbaka till UEG Week om några
år för att berätta för er vad vi har hittat,
avslutade professor Wijmenga.
Kraftigt ökad incidens av CRC hos unga

Under en annan session presenterade Dr
Fanny Vuik, Holland, data om incidensen
för kolorektalcancer hos unga vuxna (dvs.
20 - 39 år) i Europa under de senaste 25
åren. Analysen presenterades för allra första
gången i Wien.
Dr Vuik hade använt sig av data från 20
europeiska nationella cancerregister.
– Vi fann att den ökar: För koloncancer
ökade incidensen 1,5 % per år mellan 1990
och 2008, och – mer substantiellt – med
7,4 % årligen mellan 2008 och 2016. När
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det gäller rektalcancer, var ökningen i incidens 1,8 % per år 1990 - 2016, berättade
hon.
För vuxna 40 - 49 år var ökningen i incidens 1,4 % varje år sedan 2005.
Bakgrunden till undersökningen, förklarade hon, var att det var känt från nordamerikanska undersökningar att kolrektalcancer
ökade hos unga vuxna.
– Men i Europa har informationen varit
begränsad fram tills nu – och det är oroande
att se dessa uppseendeväckande data hur
kolorektalcancer ökar hos unga.
Traditionellt har man ansett att kolorektal cancer är en sjukdom som drabbar
individer över 50 års ålder. Sjukdomen
är idag den näst vanligaste cancerformen
i Europa, med ungefär 500,000 nya fall
årligen. Incidensen är högre hos män än
kvinnor. Studier har också funnit att kolorektalcancer som debuterar vid unga år ofta
är mer aggressiv – och att det är mer troligt
att den blir diagnostiserad i ett långt gånget
skede – jämfört med äldre populationer.
– Orsaken till denna uppåtgående trend
är fortfarande okänd, även om den kan vara
relaterad till livsstilsfrågor som ökat stillasittande, fetma och dåliga matvanor. Allt detta
är kända riskfaktorer för kolorektalcancer,
fortsatte dr Vuik.

Per Lundblad

Unga vuxna med hög risk måste identifieras

Det behövs därför ett ökat medvetande, och
mer forskning, för att klarlägga orsaker till
denna trend. Man måste också skapa strategier för screening för att förhindra och upptäcka dessa cancrar i ett tidigt och kurabelt
stadium, påpekade dr Vuik.
Det finns stark evidens för att screening
för kolorektalcancer reducerar incidens och
mortalitet, men många sådana program i
Europa startar först mellan 50 och 55 års
ålder. Stora olikheter i vilken typ av screening som erbjuds, såväl som i frekvens av
deltagande och upptäckt av cancer, råder i
nuläget i Europa.
– Den högsta ökningen i incidens visar
sig vara hos unga vuxna mellan 20 och 29
års ålder. Därför är det essentiellt att identifiera unga vuxna med hög risk – för att
säkerställa en tidig diagnos, och ett optimalt
utfall för patienten, avslutade dr Vuik.
Plast når till slut den mänskliga tarmkanalen

Mikroplaster är små partiklar av plast
(mindre än 5 mm) som används i olika
produkter för olika ändamål. De kan också
skapas oavsiktligt genom att större plastbitar bryts ner av förvittring, degradering

och slitage. Mikroplaster kan påverka den
mänskliga hälsan via tarmkanalen där de
kan påverka toleransen och immunsvaret
från tarmen via bioackumulation, alternativt underlätta transmission av toxiska
kemikalier och patogener.
– Mikroplaster förflyttar sig från tarmen,
och partiklar med en storlek på upp till 130
mikrometer har upptäckts i blodomloppet,
lymfkärl och i lever hos fiskar och olika
däggdjur, sa Dr Philipp Schwabl, Österrike.
Han presenterade en pilotstudie där man
undersökt avföringsprover från 8 individer
från olika delar av världen. Varje deltagare
förde en kostdagbok under en vecka innan
provet togs. Dessa dagböcker visade att
samtliga deltagare i studien var exponerade
för plast – genom att äta mat som varit förpackad i plast, eller druckit från en plastflaska. Ingen av deltagarna var vegetarian,
och 6 av dem konsumerade saltvattenfisk.
– Vi fann att samtliga 8 avföringsprover
innehöll mikroplaster! Vi hittade upp till
nio olika sorters plast, med storlekar varierande mellan 50 och 500 mikrometer. Polypropylen och polythene-terephalate var de
vanligast förekommande. I genomsnitt hittade vi 20 mikroplastpartiklar per 10 gram
avföringsprov, avslöjade Dr Schwabl.
Han fortsatte med att förklara att den här
studien var den första i sitt slag, och att den
bekräftar vad man länge misstänkt: Att plast
till slut når den mänskliga tarmkanalen.
– Naturligtvis är vår primära oro vad detta
betyder för oss – och speciellt för patienter
med gastrointestinal sjukdom. Nu när vi har
evidens för mikroplaster inne i människan,
måste vi fortsätta forskningen för att förstå
vad det får för hälsokonsekvenser.
Mellan 2 och 5 % hamnar i havet

Den globala plastproduktionen har ökat
substantiellt sedan 1950-talet, (från 2 miljoner ton 1950 till 391 miljoner ton 2015)
och den fortsätter att öka varje år. Tack vare
dess många praktiska egenskaper är plast
ständigt närvarande i vår vardag, och människor är exponerade för plast på otaliga sätt.
– Man uppskattar att genom föroreningar, så hamnar mellan 2 och 5 % av
all plast till slut i havet. Väl där ingår de i
näringskedjan och konsumeras till slut av
människor. Signifikanta mängder av mikroplast har konstaterats i tonfisk, hummer och
räkor. Till detta kan läggas att under olika
steg i matproduktionen – samt när maten
paketeras – blir den samtidigt kontaminerad
av plast, fastslog Dr Schwabl.
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framtida analyser, kan det vara möjligt att
föreställa sig nya, innovativa diagnostiska
och terapeutiska verktyg som kan komma
att hjälpa oss att handlägga esofaguscancer
mer framgångsrikt, avslutade Dr Riccardo.
Uppdatering av terapi vid PBC

Philipp Schwabl

Marco Marzioni

Han avslutade med att påpeka att det var
en pilotstudie med ett litet antal deltagare,
och att konfidensintervallet av dess fynd
ligger mellan 68 och 100 % när det tillämpas på större kohorter.
– Det i sin tur betyder att mer än hälften av jordens befolkning har mikroplaster
i sin avföring. Men endast större studier kan
bekräfta detta, sa Dr Schwabl.

gen diagnostiserade med esofaguscancer, 10
med Barretts esofagus och 10 från friska
kontroller.

Mikrobiotan förändrad vid esofaguscancer

Trots introduktionen av nya terapier som
kirurgi, kemoterapi och radioterapi är prognosen för individer med esofaguscancer
fortsatt dålig, konstaterade Dr Loris Riccardo, Italien.
– Vi måste få en bättre förståelse av vad
som orsakar normala esofagusceller att bli
maligna, så vi kan identifiera personer med
riskfaktorer så tidigt som möjligt, och även
utveckla nya strategier, fortsatte Dr Riccardo.
Esofaguscancer är den åttonde vanligast
förekommande cancern i världen, och den
sjätte vanligaste orsaken till cancer-relaterad död. Eftersom de flesta patienter med
esofaguscancer har etablerad sjukdom vid
diagnostillfället, är mortaliteten hög i de
flesta länder. Kända riskfaktorer inkluderar gastroesofegal refluxsjukdom (GORD),
fetma, rökning, lågt födointag av frukt och
grönt samt alkoholkonsumtion. Även andra
riskfaktorer, inklusive mikrobiotan i övre
GI, anses ha betydelse.
I den studie Dr Riccardo presenterade
var forskarnas målsättning att karaktärisera
sammansättningen på mikrobiotan i esofagus hos patienter med esofaguscancer, och
jämföra den patienter med Barretts efogagus samt en kontrollgrupp utan tecken på
sjukdom. Totalt togs biopsier från 6 nyli-
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En unik mikrobiell signatur

Man fann att det rådde skillnader i bakteriell diversitet mellan grupperna.
– Det fanns ett relativt överflöd av Bacteroidetes och en relativ brist av Firmicutes hos
patienter med esofaguscancer, jämfört med
kontroller, berättade Dr Riccardo.
Det var dessutom lägre nivåer av Streptococcus, och högre nivåer av Veillonella,
Porphyromonas och Prevotella hos de med
esofaguscancer, jämfört med Barretts esofagus och kontroller, fortsatte han.
– Dessa resultat tyder på att det finns
en unik mikrobiell signatur för esofaguscancer som kan representera en riskfaktor
för sjukdomen. Om dessa fynd bekräftas i

En session handlade om framsteg inom
kolestatisk leversjukdom. Den inleddes
av professor Marco Marzioni, Italien, som
talade om terapi vid primär biliär kolangit
(PBC). Han började med att tala om riskstratifiering och olika score för sjukdomen.
– Det är nödvändigt att behandla patienter med PBC, för att reducera risken för
att sjukdomen progredierar, sa professor
Marzioni.
Men vad ska man göra om patienten inte
svarar på den behandling man ger? Enligt
honom är ett inadekvat behandlingssvar en
av de viktigaste riskfaktorerna för att sjukdomen ska förvärras.
– Ursodeoxicholsyra (UDCA) utgör fortfarande ryggraden i behandling av PBC,
med mellan 60 och 70 % av patienter som
uppnår ett bra terapisvar, fortsatte prof
Marzioni och visade exempel från EASLs
guidelines om detta.
Han presenterade också några nya randomiserade, kontrollerade Fas III-studier
som visade att obeticholsyra och bezafibrat
har effektivitet hos patienter som inte svarar
tillräckligt bra på UDCA.
– Den framtida behandlingen av PBC
kommer att behöva rikta sig mot de huvudsakliga nyckelfaktorerna i sjukdomens patofysiologi, summerade prof Marzioni.
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Michael Trauner

Terapi vid PSC

Primär skleroserande kolangit (PSC) var
nästa ämne, och det presenterades av professor Michael Trauner, Österrike.
– Det finns ingen etablerad medicinsk
terapi för PSC – UDCA är kontroversiellt
vid PSC.
Sjukdomen är associerad till IBD – cirka
70 % av patienterna har även IBD. Dessa
har en sämre prognos.
– Och det finns stor risk för malignitet
vid PSC – den står för 45 % av mortaliteten
för sjukdomen.
Trots att UDCA är kontroversiellt vid
PSC, använder många läkemedlet. Prof
Trauner presenterade en algoritm: Påbörja
behandling med 17 - 23 mg/kg/dag och
monitorera. Tolererar patienten medicinen?
Om nej, sätt ut UDCA.
Men om svaret på frågan är ja, fortsätt
UDCA i 6 månader. Undersök om man
ser en ALP (alkaline phosphatase) normalisering, alternativt en reduktion på 40 %
från baseline och/eller symtomatisk förbättring. Om nej, sätt ut men om ja – fortsätt
terapin med rutinmässig uppföljning och
övervakning.
– Ser man en reduktion av ALP på 40 %,
men fortfarande mer än 1,5 x ULN (upper
limits of normal alanine aminotranferase)
och/eller endast delvis symptomatisk förbättring – överväg då ytterligare (dvs.
experimentell) terapi, förklarade professor
Trauner.

Per Lundblad

Annarosa Floriani

visades vara dosberoende, och säkerhetsprofilen skilde sig inte från placebo. Fas III
pågår.
En annan Fas II-studie på obeticholsyra
(AESOP-studien) visade liknande data, fast
efter 24 veckors behandling. Klåda var den
vanligast förekommande biverkningen.
Vedolizumab har testats för PSC, men
erfarenheter från retrospektiva serier och
register är inte uppmuntrande.

”Slösa inte bort tiden med
att rota i gallgången – en
tidig diagnos av PSC är
nyckeln till framgång!”
– Det finns många läkemedel, men ingen
bot för PSC ännu. I den närmaste framtiden kan dock norUDCA vara ett alternativ,
samt NGM282 – ett preparat framtaget för
behandling av NASH (non-alcoholic steatohepatitis).
Komplexa sjukdomar som PSC kommer
troligen att behöva behandlas med kombinationer av läkemedel, och professor
Trauner avslutade med att uppmana alla
att var mer proaktiva när det gäller terapi
och studiedesign.
– Slösa inte bort tiden med att rota i gallgången – en tidig diagnos av PSC är nyckeln
till framgång!

Framtida behandling

Symptom vid kolestas

NorUDCA är en variant av UDCA som
visat lovande data i en randomiserad Fas IIstudie som professor Trauner presenterade.
– NorUDCA resulterade i en signifikant
reduktion av ALP i serum, jämfört med placebo, efter 12 veckors behandling. Effekten

Sessionen avslutades med att Dr Annarosa
Floriani, Italien, talade om att handlägga
symptom vid PBC och PSC.
– Vid kolestas förkommer klåda, fatigue,
brist på fettlösliga vitaminer, metabolisk
bensjukdom och hyperlipidemi, sa hon.
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40 - 70 % av patienter med PBC har
klåda – 15 % allvarlig sådan och 30 % ihållande. Av patienter med PSC har 25 - 60 %
klåda.
Professor Floriani beskrev en studie på
bezafibrat 400 mg/dag som gjorts på 46
PBC-patienter som inte hade tillräckligt
bra svar på UDCA. 27 av dessa hade klåda
vid baseline.
– Klådan försvann för 17 patienter, och
den förbättrades för 7 av de övriga. 3 patienter upplevde ingen effekt, men ingen fick
förvärrad klåda.
När det gäller fatigue (svår trötthet)
underströk hon att det inte finns någon
evidensbaserad behandling.
– Men vi ska komma ihåg att mellan
40 och 50 % av patienter med fatigue har
sömnstörningar.
Undersök alltid om det förekommer associerade autoimmuna tillstånd, uppmanade
Dr Floriani.
14 - 52 % av patienter med PBC har
osteoporos, 30 - 50 % har osteopeni. För
PSC är motsvarande siffror 15 % för osteoporos, och 41 % har osteopeni.
– Se till att det görs en DEXA-skanning
vid baseline. Uppmuntra till en hälsosam
livsstil – träning, minimerad alkoholkonsumtion, rökstopp och bra dietval.
Dr Floriani avslutade med att påminna
om vikten av att monitorera lipider.
– Bedöm sedan andra riskfaktorer för
kardiovaskulär sjukdom för att ta beslut
om behovet för terapi.
Per Lundblad
Fotnot: Läs mer om det IBD-relaterade
innehållet under UEG Week i IBD Congress News 3/2018.
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40-årsjubileum för ESPEN i Madrid
– en reseberättelse

E

uropean Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)
arrangerar varje år en kongress för
nutritionsintresserade läkare, dietister, sjuksköterskor och forskare. Årets kongress med
tema ”Nutrition without borders” tog plats
i Madrid, närmare 3900 personer från 95
olika länder deltog i kongressen. Kongressen
genomfördes för 40:e gången i ordningen
och slog i år rekord med över 1000 inskickade abstrakt. Den allra första kongressen tog
plats i Stockholm 1979, då i form av ett
informellt möte med fokus på utveckling
av klinisk nutrition i Europa. Kongressen
har ett digert program med vetenskapliga
symposium, vetenskapliga sessioner, utbildningssessioner, muntliga presentationer av
inskickade abstrakt, posterpresentationer
samt presentation av nya guidelines. Syftet
med mitt deltagande var i första hand att
presentera en poster för delresultaten i en av
mina studier som ingår i mitt doktorandprojekt, men också att lyssna på ny forskning och träffa kollegor från hela Europa.
Första dagen började jag med att lyssna på
en vetenskaplig session om Non-Alcoholic
Fatty Liver disease (NAFLD). Denna session handlade om betydelsen av omega 3,
gallsalter, mikrobiota och framtiden för
både farmakologisk behandling och nutritionsbehandling av NAFLD. Det är stora
forskningsområden och som klinisk dietist
tog jag med glädje med mig det sammanfattande budskapet att oavsett vilka nya
läkemedel som kommer i framtiden bör vi
prioritera arbetet med livsstilsförändringar
och viktnedgångsbehandling.
Andra dagen deltog jag i en utbildnings-

session om nutrition vid organtransplantation med en inspirerade föreläsning av
Professor Isabel Correia från Brasilien som
beskrev utmaningen med både undernäring och obesitas hos patienter aktuella
för organtransplantation. Hon presenterade
ännu opublicerade data från en nyligen
avslutad studie om patienters uppfattning
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om vad som orsakat viktuppgång efter levertransplantation där patienterna relaterade
detta till ökat energiintag, förbättrad hälsa
och minskad fysisk aktivitet.
Min poster med titeln “Nutrition impact
symptoms affect quality of life and nutritional status in patients with chronic liver
disease” presenterades under kongressens
andra dag. Jag har undersökt förekomst av
symtom som påverkar ätande, på engelska
”Nutrition impact symptoms”, hos personer med kronisk leversjukdom och fann att
90 % av 133 tillfrågade personer rapporterar ett eller fler symtom som kan påverka
ätande.
Ett tema för många sessioner under kon-

gressen var betydelsen av proteinintag. Sir
David Cuthbertson Lecture hölls detta år av
Professor Elena Volpi med titeln ”Protein
for Functional Recovery in Older Adults:

From The Bench to the Bedside”. I sin presentation beskrev hon hur äldre behöver ett
ökat proteinintag för att maximera den anabola responsen vid varje måltid, förbättra
muskelåterhämtning efter sjukhusvistelser
och inaktivitet samt för att förbättra kliniska
utfallsmått.
ESPENs kongress ger en fantastisk
möjlighet att få möta kollegor och utbyta
erfarenheter, upptäcka ny forskning och
presentera sin egen forskning. Slutligen
vill jag rekommendera alla att överväga att
åka på ESPENs kongress, nästa år är den i
Krakow i Polen 31 augusti till 3 september.
Stort tack till Svensk Gastroenterologisk
Förening som möjliggjorde mitt deltagande.
Catarina Lindqvist
Leg. dietist,
Karolinska Universitetssjukhuset,
doktorand Karolinska Institutet
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Aktuell avhandling – PSC

Erik von Seth

Inflammation och malignitet
– gallvägsstrikturer vid primär
skleroserande kolangit
Primär skleroserande kolangit (PSC)
är en ovanlig leversjukdom som
utmärks av inflammation i gallgångar
med fibrosutveckling, strikturer och
gallstas. Dödligheten är fyrdubblad
jämfört med en frisk population och
förklaras av en hög risk för utveckling
av cirros och gastrointestinal malignitet, främst kolangiocarcinom (CCA).

Ä

ven om det snart är 100 år sedan de
första fallbeskrivningarna av PSC
publicerades var sjukdomen länge
i stort sett okänd ända fram till 1970-talet
då endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi (ERCP) introducerades brett som ett
sätt att visualisera gallvägarna. Sedan dess
har flera viktiga framsteg skett för förstå
och hantera sjukdomen. Trots detta saknas
viktiga pusselbitar; förståelse för patofysiologiska mekanismer och en medicinsk
behandling som ändrar sjukdomsförloppet.
Utvecklingen av levertransplantation är den
enskilt största framgången för behandling
av PSC-patienter med avancerad sjukdom
och leversvikt. PSC är också den vanligaste
indikationen för levertransplantation i Sverige och Norden, trots att prevalensen bara
är 16/100.000 invånare. Numera är CCA
den största bidragande faktorn till förkortad
överlevnad hos patienter med PSC. CCA
förekommer hos 7-10 % av patienterna och
endast en minoritet av dessa är tillgängliga
för botande behandling. Prognosen är
annars dyster med en medianöverlevnad
på under ett år. Tillförlitliga diagnostiska
metoder som kan hitta, eller utesluta, tidig
och behandlingsbar CCA har hittills saknats
vid PSC.
Övergripande och specifika mål

Det övergripande målet med avhandlingen
var att studera diagnostiska och patofysiologiska aspekter hos gallgångsstrikturer vid
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PSC. Mer specifikt studerade vi:
– Risken för komplikationer vid ERCP
hos PSC-patienter och om PSC är en
riskfaktor för utveckling av post-ERCP
pankreatit.
– Genomförbarhet (feasibility), komplikationsrisk och diagnostisk säkerhet för
CCA vid kolangioskopi med riktade
biopsier.
– Diagnostisk säkerhet för CCA hos en
cytologisk algoritm med FISH för detektion av kromosomala avvikelser.
– En subgrupp av lymfocyter, mucosalassociated invariant T-cells (MAIT celler),
dess förekomst, fenotyp och funktion i
perifert blod vid PSC. Vi utvecklade
också en metod för att analysera immunceller och specifikt MAIT-celler i borstcytologier från gallvägarna.

fört minst en ERCP riktad mot gallvägarna
under tidsperioden 2007–2009. Av dessa
hade 141 individer PSC. Komplikationer
var betydligt vanligare hos patienter med
PSC. Hos 18,4 % av PSC-patienterna jämfört med 7,3 % hos övriga patientkategorier
inträffade minst en komplikation till ingreppet. Både pankreatit (7,8 % vs 3,2 %) och
kolangit (7,1 % vs 2,1 %) förekom betydligt
oftare i PSC-gruppen.
För att undersöka om PSC är en oberoende riskfaktor för specifika komplikationer
till ERCP använde vid logistisk regression.
PSC visade sig vara associerat med en dubbelt respektive nästan tredubbelt större
risk för pankreatit (OR 2,02 95 % CI
1,04–3,92) och kolangit (OR 2,88 95 %
CI 1,47–5,65) när vi justerade för andra
riskfaktorer.

Delarbete 1

Delarbete 2

Även om ERCP har ersatts av den betydligt mindre invasiva metoden magnetisk
resonans kolangiopankreatografi (MRCP)
för att ställa diagnos är ERCP fortsatt en
nyckelmetod vid PSC och används både
som terapeutiskt och diagnostiskt instrument – för att vidga symtomgivande,
benigna strikturer och för att särskilja
dessa från CCA. ERCP är behäftat med
risk för komplikationer såsom perforation,
kolangit, blödning och pankreatit. Tidigare
publikationer har visat att PSC-patienter
har ökad risk för komplikationer till ERCP
och särskilt bakteriell kolangit. Risken för
post-ERCP pankreatit är betydligt mindre
utforskad. Syftet med detta delarbete var
att beskriva komplikationsrisker vid ERCP
hos patienter med PSC samt att utvärdera
om PSC är en riskfaktor för dessa komplikationer.
I en retrospektiv kohortstudie med data
från kvalitetsregistret GallRiks identifierade vi totalt 8932 individer som genom-

Kolangioskopi är en metod för att visualisera gallvägarna och ta riktade biopsier
från malignitetsmisstänkta förändringar vid
ERCP. Detta är särskilt tilltalande vid PSC
där misstanken om malignitet ofta varken
kan bekräftas eller avfärdas med borstcytologi som har låg känslighet för detektion av CCA. Metoden har dock inte varit
utvärderad som diagnostiskt instrument hos
patienter med PSC. Vi genomförde därför
en prospektiv studie för att utvärdera teknisk genomförbarhet, komplikationsrisk
och diagnostisk säkerhet hos PSC-patienter.
Under perioden 2008–2011 inkluderades sammanlagt 47 PSC-patienter som
genomgick ERCP på Karolinska Universitetssjukhuset. Undersökningen bedömdes
som tekniskt lyckad hos 45 av 47 patienter
(96 %). Totalt 22 gallvägsstrikturer biopsierades med adekvat material i 95 % av fallen
(21/22). Endast en patient blev diagnosticerad med CCA genom visuell inspektion och
biopsi. Ytterligare två blev diagnosticerade

29

Aktuell avhandling – PSC

Erik von Seth

”Vid PSC är celltypen högintressant, dels då MAIT-celler är
ansamlade kring gallgångar i levern, dels då kolangiocyter
uttrycker MR-1 och kan aktivera MAIT-celler.”
med CCA under uppföljningstiden vilket
gav en sensitivitet på 33 % och specificitet
på 100 %. Komplikationer inträffade hos
15 % av patienterna.
Delarbete 3

Borstcytologi, den standardmetod som
används för att diagnosticera CCA, har
mycket hög specificitet (nära 100 %) men
tyvärr låg sensitivitet, 43 % i en metaanalys som endast inkluderade PSC-patienter. För att öka sensitiviteten har detektion
av kromosomala avvikelser (aneuploidi)
med flourescence in-situ hybridization
(FISH) introducerats (se figur 1). FISHaneuploidi har hög diagnostisk säkerhet
hos patienter utan PSC men specificiteten
är lägre vid PSC med högre andel falskt
positiva resultat. Europeiska riktlinjer föreslår FISH-analys i de fall där cytologi är
inkonklusiv (dvs visar atypi eller malignitetsmisstänkt atypi) men det finns mycket
lite data som stödjer detta. Vid Karolinska Universitetssjukhuset har dock FISH
använts på detta sätt sedan 2009. I denna
retrospektiva diagnostiska studie tittade vi
på alla patienter med PSC som genomgått
ERCP med borstcytologi under perioden
2009–2015. Totalt 208 individer ingick i
den slutgiltiga studiekohorten. Av dessa blev
15 (7 %) diagnosticerade med CCA inom
12 månader. Sensitivitet, specificitet, positivt prediktivt värde (PPV) och negativt prediktivt värde (NPV) var 80 %, 96 %, 60 %
och 98 %. Detta är en väsentlig förbättring
av diagnostiken jämfört med borstcytologi
utan FISH.
Delarbete 4

MAIT-celler är en grupp av icke-konventionella T-celler som finns rikligt representerade i mag- tarmkanalen och i levern
hos människan. MAIT-celler, till skillnad
från konventionella T-celler, uttrycker en
T-cellsreceptor som aktiveras via igenkänning av metaboliter från riboflavin- och folsyrasyntesen hos mikroorganismer. Dessa
metaboliter presenteras av antigenpresenterande celler via MR-1 receptorn. Betydelsen
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Figur 1. FISH-analys av gallvägscytologi med aneuploidi. Epitelcellerna har normal uppsättning av
kromosom 3, 7 och 17 men locus för 9p21 (gul färg) saknas. Bild från Anders Hjerpe.

Figur 2. Ökat uttryck av CD39 och PD-1 men inte CD69 hos MAIT-celler i perifert blod från PSCpatienter jämfört med friska kontroller.

av MAIT-celler vid kroniska inflammatoriska sjukdomar har precis börjat utforskas.
Vid PSC är celltypen högintressant, dels då
MAIT-celler är ansamlade kring gallgångar
i levern, dels då kolangiocyter uttrycker
MR-1 och kan aktivera MAIT-celler. I
denna studie karaktäriserade vi cirkulerande
MAIT-celler i perifert blod från patienter
med PSC, inflammatorisk tarmsjukdom
(IBD), primär biliär kolangit (PBC) samt
friska kontroller. MAIT-celler hos patienter med PSC skiljde sig väsentligt jämfört
med de från friska individer. De uppvisade
ytmarkörer förenliga med aktivering och

”utmattning” (ex CD39 och PD-1, figur 2).
Deras kapacitet att producera cytokiner
(ex IFNγ) och frisätta cytotoxiska ämnen
(ex granzym B) vid stimulering med e.
coli var också nedsatt jämfört med friska
kontroller. Dessa karaktärsdrag sågs dock
även hos MAIT-celler från kontroller med
IBD och PBC. I denna studie utvecklade
vi även en metod att analysera MAIT-celler
från borstcytologier tagna vid ERCP. MAITceller visade sig vara anrikade i gallvägsepitelet jämfört med perifert blod men ingen
skillnad sågs mellan PSC-patienter och
kontroller (figur 3).
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Figur 3. Frekvens av MAIT-celler av totala antalet T-celler i borstprov jämfört med matchat perifert blod. (B) Jämförande
frekvenser av MAIT-celler av totala antalet T-celler i borstprov hos PSC-patienter och kontroller. (C) Illustration av storleken
hos borsten jämfört med kulspetspenna. Bild från Christine Zimmer.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis belyser avhandlingen
flera viktiga kliniska aspekter vid PSC. Dels
de risker som är förknippade med ERCP, en
nyckelmetod för terapeutiska interventioner och för invasiv tumördiagnostik. Dels
hur tumördiagnostiken kan förbättras för
att undvika osäkerhet och behov av upprepade undersökningar. Slutligen visar vi att
MAIT-celler, en potentiellt viktig pusselbit
i patofysiologin vid PSC, är anrikade i gallvägsepitelet och att perifera MAIT-celler vid
PSC uppvisar förändringar som liknar de
vid IBD och PBC.
Slutsatser

– PSC är förknippat med hög risk för komplikationer vid ERCP.
– PSC är en oberoende riskfaktor för pankreatit vid ERCP.

– Kolangioskopi är i hög utsträckning
tekniskt genomförbart för att utvärdera
tumörmisstänkta strikturer vid PSC och
verkar ha en acceptabel komplikationsfrekvens.
– Borstcytologi med stegvis applikation av
FISH har hög diagnostisk säkerhet för att
diskriminera mellan maligna och benigna
strikturer vid PSC.
– MAIT-cellspopulationen i perifert blod
är signifikant förändrad vid PSC jämfört
med friska men liknande förändringar ses
vid IBD och PBC.
– Det är möjligt att använda borstcytologier
för att analysera MAIT-celler och immunceller i gallvägsepitelet.
– MAIT-celler är anrikade i gallvägsepitelet
hos PSC-patienter och kontrollpatienter
jämfört med perifert blod.
Erik von Seth
ST-läkare
Karolinska Universitetssjukhuset,
Stockholm
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Mag-Tarmfonden utlyser stipendier till
gastroenterologisk forskning 2019
Härmed ledigförklaras stipendier ur Mag-Tarmfonden.
Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom
den kliniska gastroenterologiska och hepatologiska
forskningen.

Ansökan skickas med e-post till Ann-Sofie Backman på
adress: vetsekr@svenskgastro.se senast den 17 februari
2019. Ange ”Stipendieansökan till Mag-Tarmfonden” som
ämne i e-postmeddelandet.

Vem kan söka?
Stipendiet riktar sig till forskare med aktuella projekt inom
klinisk gastroenterologi eller hepatolog. Individer i slutfas
av avhandlingsarbete eller i postdoktoral fas med egen
forskningslinje under uppbyggnad prioriteras.

Utdelning
Stipendier utdelas i samband med Svenska Gastrodagarna i Jönköping, torsdagen den 9:e maj, 2019.
Stipendiater skall vara beredda att presentera sin
forskning i samband med utdelningen.

Ansökningsförfarande
Ansökan skall innehålla:
• Projektbeskrivning. Skall innefatta målsättning, metod,
preliminära resultat, klinisk relevans och plan för
genomförande samt kostnadskalkyl. Högst två A4-sidor.
• Populärvetenskaplig sammanfattning. Högst en halv
A4-sida.
• CV. Högst en A4-sida.
• Publikationslista.

EUROPEAN SPECIALTY EXAMINATION IN GASTROENTEROLOGY AND
HEPATOLOGY

Applications open: December 19th 2018
Last applications: January 16thth 2019
Examination date: April 10th 2019

http://www.eubogh.org
http://www.ebghe.eu
You can also scan the
QR code below.

10-11
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BENGT IHRE RESEARCH FELLOWSHIP
Bengt Ihre Research Fellowship är en strategisk satsning
inom Bengt Ihres Forskningsfond för att stärka svensk
gastroenterologisk forskning genom ökad nationell sam
verkan och nätverksbyggande.
Bengt Ihre Research Fellowship ger möjlighet till stöd för
kliniska forskningsprojekt under två års tid inom gastro
enterologi och gastrokirurgi.

VAD INNEBÄR ETT FELLOWSHIP?
Ett forskningsstöd genom Bengt Ihre Research Fellowship
ger stöd till en läkare och klinisk forskare efter disputa
tion att med handlednings och forskningsresurser kunna
utföra kliniska studier på sin hemklinik i samarbete med
de inom Fellowshipprogrammet relaterade universiteten
och etablerade nätverk.
Stipendieprogrammet individualiseras efter sökande och
kan komma att inkludera del av lön samt finansiera de
till projektet knutna kostnaderna såsom statistikkonsult
tjänster, etiktillstånd, laborativa resurser och analyser,
forskningssköterskor, med mera som krävs på plats.
Projektperioden är två år.

UTLYSNING
Vem söker? Disputerad läkare med minst påbörjad specialisttjänstgöring inom gastroenterologisk eller gastrokirurgisk specialitet. Sökande ska ej ha uppnått docentnivå. Endast medlemmar
i Svenska Läkaresällskapet är behöriga att söka. Tidsgräns för
sökande efter disputation 10 år, undantag för föräldraledighet.
För vilken period? Fellowship-programmet löper under två år
och ska vara förenat med klinisk tjänstgöring. Fellowperioden för
denna utlysning startar 1 september 2019.
När? Sista ansökningsdag är 5 februari 2019.
Hur? Ansökan som ska skrivas på svenska ska innehålla:
Komplett kontaktinformation
Personlig motivering till sökt Fellowship
(inklusive kontaktuppgifter till två referenspersoner)
Kort CV (max 2 sidor)
Forskningsprogram (max 5 sidor inklusive referenser) ska
innehålla rubrikerna: Projekttitel, Vetenskaplig sammanfattning,
Övergripande mål, Frågeställning, Bakgrund, Projektbeskrivning,
Etiktillstånd, Budget, Framtidsplaner.
Resursintyg från verksamhetschef (exempel finns på hemsidan)
Ansökan skickas elektroniskt i PDF-format som ett dokument till:
info@ihrefellowship.se
Läs mer om programmet och ansökan på www.ihrefellowship.se

•
•
•
•

•

Bengt Ihre-stipendium 2019
Härmed ledigförklaras stipendium ur Bengt Ihre-fonden om 100 000 kr.
Stipendiesumman kan fördelas på ett eller flera stipendier. Stipendierna är avsedda för vetenskapliga
projekt inom den kliniska patientnära forskningen, som lön för pre- eller postdoktoral vetenskaplig
utbildning företrädesvis utomlands eller för metodutvecklingsarbete vid utländsk institution.
Stipendiet utdelas till läkare/forskare, vilka är medlemmar i Svensk Gastroenterologisk Förening
och delas ut i samband med Svenska Gastrodagarna i Jönköping den 8 Maj 2019.
Ansökan, som inte kräver särskilt formulär, skickas med e-post till SGFs vetenskapliga sekreterare
Ann-Sofie Backman vetsekr@svenskgastro.se och skall vara henne tillhanda senast den 17 februari
2019. Ange ”Ihre-stipendium 2019” som ämne i e-postmeddelandet.
Stipendiekommittén utgörs av föregående samt nuvarande ordförande i SGF. Ansökan ska innehålla
beskrivning av planerad forskningsverksamhet med kostnadskalkyl om max 3 A4-sidor och curriculum
vitae. För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Backman, vetenskaplig sekreterare,
Svensk Gastroenterologisk Förening, vetsekr@svenskgastro.se.
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Endoskopifrågan

Urban Arnelo

Endoskopifrågan
Anamnes

Bilden tillhör en 78-årig kvinna med viss
comorbiditet som därför är tveksamt operabel. Pankreasgången är lätt vidgad enligt
DT varför MDT konferens föreslår ERCP
med vid behov intraduktal skopi. I gången
ses något som avviker från en slät fin pankreasgång.
Vad föreställer bilden?
Svaret finns på sidan 68 i tidningen.
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Varmt välkommen till Svenska Eosinofil Esofagitdagen 2019!
Detta tvärvetenskapliga möte är ett nytt initiativ och riktar sig till alla discipliner som kommer
i kontakt med misstänkt eller känd eosinofil esofagit. Mötet lämpar sig för läkare, sjuksköterskor,
dietister och forskare. Frågeställningar som behandlas är:
• Vad är kunskapsläget idag?
• Vilken behandling ska användas?
• Hur utreder vi?
• Hur följer vi upp patienterna?

Preliminärt program
Immunopathogenes vid Eosinofil Esofagit – vad vet vi?
Professor Christine Wennerås, Göteborg
Eosinofil Esofagit hos barn- 20 års erfarenhet i Göteborg.
Docent Robert Saalman, Göteborg
Akut insjuknande vid Eosinofil Esofagit – ÖNH-läkarens perspektiv
Med Dr Helen Larsson, Trollhättan
Eosinofil Esofagit hos vuxna – gastroenterologens och patologens perspektiv
Professor Marie Carlson, Uppsala och Docent Alkwin Wanders, Umeå
Barn-och vuxenallergologens syn på Eosinofil Esofagit – utredning och behandling
Professor Christer Janson, Uppsala och Docent Caroline Nilsson, Stockholm
Kostbehandling vid Eosinofil Esofagit – Hur svårt är det att följa diet? Vilka är resultaten?
Föreläsare TBD
När barnet med Eosinofil Esofagit blir 18 år – hur fungerar överföringen till vuxensjukvården?
Docent Robert Saalman, Göteborg och Professor Marie Carlson, Uppsala
Sammanfattning av dagen och viktiga framtida frågor för patienter med Eosinofil Esofagit. Hur går vi vidare?
Moderatorer: Christine Wennerås och Marie Carlson
Expertpanel: medverkande föreläsare

Mer information hittar du på vår hemsida www.eos2019.se
Varmt välkommen!
Marie Carlson
Professor, Överläkare
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Christine Wennerås
Professor, Överläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Eosinofil- och Esofagitdagen

Eva Nordin

Eosinofil- och Esofagitdagen
– första svenska mötet arrangeras i Uppsala
Det finns ett växande behov av ökad
kunskap om patogenes, diagnostik
och behandling vid eosinofil esofagit, allergisk matstrupe. Den 4 april
hålls den första svenska konferensen
i Uppsala där specialister från olika
områden presenterar senaste kunskapsläget.

E

osinofiler är en typ av vita blodkroppar som upptäcktes i slutet
av 1800-talet och som ökar i blod
och vävnader vid en rad sjukdomstillstånd
som allergier, parasitinfektioner och andra
inflammatoriska tillstånd.
Eosinofil esofagit (EoE) är en form av
inflammatorisk reaktion på födoämnesallergener eller luftburna allergener. EoE
ökar kraftigt i befolkningen, framförallt i
västvärlden och i den rika delen som har
en hög hygienisk standard. Både barn och
vuxna kan drabbas och diagnosen ställs vanligast hos barn i tonåren och hos vuxna i
åldern 30 till 50 år. Tillståndet är vanligare
bland män.
Trots att fler och fler drabbas, är sjukdomen fortfarande relativt okänd, även bland
sjukvårdspersonal.
– Men vi märker att intresset ökar och
att det finns en mycket större medvetenhet om sjukdomen i dag jämfört med för
bara några år sedan. Under hösten har jag
fått flera inbjudningar att föreläsa för bland
annat allergologer och blivande specialister i öron-näsa hals. I slutet av november
ska jag även föreläsa vid en utbildningsdag
för gastroenterologer, säger Marie Carlson,
professor och överläkare vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala.
Tillsammans med Christine Wennerås,
överläkare och professor i mikrobiologi vid
Sahlgrenska akademin, arrangerade Marie
Carlson i hård konkurrens med andra värdländer en internationell Eosinofil-konferens
i Göteborg 2017. Världsledande kliniker
och forskare träffades under fem julidagar
för att bland annat diskutera det aktuella
kunskapsläget vid EoE och vägen framåt
för en bättre diagnostik och behandling.
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Marie Carlson

Christine Wennerås

–Vi fick blodad tand, kan man väl säga.
Vi ville ta vara på den kunskap och erfarenhet vi fått genom att arrangera konferensen
och göra ett liknande möte, men för svenska
förhållanden och med tonvikt på kliniken.
Jag och Christine kommer från olika håll,
men har bägge ett mångårigt forskningsintresse kring eosinofiler. Vi ser det stora
värdet av att samla specialister över ämnesområden eftersom patienter kan dyka upp
på olika ställen i vården.

sikt kunna utveckla blodbaserad diagnostik
för att helt eller delvis kunna ersätta den
metod som används i dag. Med hjälp av
teknik som flödescytometri kan hon mer
specifikt undersöka eosinofilerna och se om
de skulle kunna fungera som biomarkör för
sjukdomen.
Även om det var länge sedan celltypen
upptäcktes är det fortfarande inte helt klarlagt vilken funktion den har. Det är känt att
den har en central roll vid allergier, men inte
riktigt exakt vilken roll. Att öka kunskapen
om cellen genom att studera vilka ämnen
den känner igen och på vilket sätt den då
aktiveras, skulle kunna avslöja cellens funktion vid allergisk matstrupe. Utveckling av
biomarkörer för behandlingsuppföljning är
därför av stor vikt.
Vid konferensen, som vänder sig läkare,
sjuksköterskor, dietister och forskare, medverkar även ÖNH-specialister, barn- och
vuxenallergologer samt gastroenterologer
som ger sina skilda perspektiv på akut
insjuknande, utredning och behandling och
vilken effekt kosten kan spela vid behandling av eosinofil esofagit.

Konferens med brett anslag

Den 4 april äger den Svenska Eosinofil
Esofagitdagen rum i Grönwallsalen på
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det är
ett heldagsmöte med ett brett anslag.
Dagen startar med en inledande föreläsning av docent Robert Saalman samt professor Christine Wennerås som ska tala om
immunpatogenes vid eosinofil esofagit och
om kunskapsläget när det gäller barn. Sedan
många år arbetar Christine Wennerås med
immunologisk forskning inom det medicinska området och leder ett forskningsprojekt
om EoE hos barn. Förhoppningen är att på
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Eosinofil- och Esofagitdagen

Eva Nordin

Illustration Karin Amcoff

Viktigt vid diagnostik

Det är inte helt enkelt att identifiera patienter med EoE. De flesta som drabbas söker
sig till sjukvården på grund av rethosta,
sväljsvårigheter eller att mat fastnar i matstrupen.
Marie Carlson har i sin roll som överläkare träffat många av dessa patienter i den
kliniska vardagen.
– Dysfagi är ett kardinalsymtom. Andra
luriga symtom är kräkningar i samband med
måltid. Patienter löser det genom att inte
äta så mycket, undvika kött och ris som ofta
fastnar och dricka mycket för varje tugga.
Det resulterar ofta i ett stigma och socialt
handikapp och att patienten undviker att
äta tillsammans med andra, vilket i regel
leder till viktnedgång.
Vad är det viktigaste man ska tänka på när
man möter dessa patienter och vad är viktigt
för att ställa korrekt diagnos?
– Man behöver göra en gastroskopi och ta
vävnadsprover från esofagus på tre olika
nivåer, i början, i mitten och längst ned mot
övre magmunnen. Sedan spelar patologen
en viktig roll för att säkerställa diagnosen. Vi
är därför mycket glada att patolog Alkwin
Wanders kommer att medverka på konferensen i april.
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Det stora trixet, menar Marie Carlson,
är att matstrupens slemhinna kan se helt
normal ut när man skoperar, ändå kan det
handla om eosinofil esofagit.
– Därför är det så viktigt med patientens
anamnes och att vävnadsprover tas om det
finns en misstanke att det kan handla om
allergisk matstrupe.
Det finns än så länge ingen läkemedelsbehandling som har indikationen eosinofil esofagit, men nästa år väntas ett nytt preparat
bli godkänt. Vad är det för typ av läkemedelsbehandling och hur skiljer det sig åt från
dagens behandlingsmöjligheter?
– Behandlingen idag är bland annat baserad på att undvika de födoämnen som kan
utlösa besvär hos den enskilde patienten.
Särskilt barn brukar svara mycket bra på
denna behandling. Det finns även behandling med protonpumpshämmare i kombination med topiska steroider, antingen i
form av nässpray som sprayas bak i svalget
och eller som beredning som inhaleras. Det
läkemedel som nu är godkänt med indikationen EoE är ett steroidpreparat som är i
en beredning i form av en munsönderfallande tablett, som förhoppningsvis skall bli
mycket enklare för patienterna att administrera.

Om du fick önska dig ett genombrott inom
grundforskning inom detta fält, vad skulle
det vara?
– Vi har en relativt god kännedom om vad
orsakerna är och de bakomliggande sjukdomsmekanismerna. Men vi skulle behöva
få en djupare kunskap om sjukdomsutveckling på lång sikt. Det finns en oro för
att den fina slemhinnan ska omvandlas till
ärrvävnad och då får du en stel matstrupe
med risk för stenosutveckling och att peristaltiken kan försämras. Så vi behöver förstå
hur den här fibrosutvecklingen går till och
hur vi ska behandla patienter på lång sikt.
Eva Nordin
Fotnot:
För mer information om konferensen:
Se annons på sid 38 eller ta kontakt med:
marie.carlson@akademiska.se
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Fallbeskrivning:
Vad är det som blöder?
En tidigare frisk elitidrottande student född 1990 uppmärksammades
första gången på gastromottagningen
i november 2013. Då hade han på
grund av en infekterad tand fått en
antibiotikakur och även behandlats i 3 veckor med en hel del NSAID
i form av Ibuprofen och Treo-Comp
mot tandvärken. Han hade känt sig
hängig och haft svart avföring i flera
dagar och blivit inlagd på kirurgiska
akutvårdsavdelning med ett Hb på
50. Gastroskopi påvisade en ordentlig
duodenit med små erosioner. Likaså
sågs en bulbit och gastrit med små
punktblödningar, men ingen pågående blödning.

D

en unge mannen behandlades
med PPI iv, transfunderades med
fyra påsar erytrocytkoncentrat,
fick järn iv samt även en HP-eradikeringsbehandling med Nexium HP. Remiss skrevs
för ett återbesök på gastromottagningen för
fortsatt utredning.
Under väntetiden till återbesöket fick
han i december 2013 dock ett recidiv av
melena och blev via vårdcentralen insatt
på järntabletter. På gastromottagningen
initierades utredning med ny gastroskopi
och en koloskopi under våren 2014 – samt
en kapselundersökning. Kapseln stannade
kvar länge i magen och maten som intogs
efter att kapseln svaldes ner hinner passera
tunntarmen och skymmer därför sikten
för kapseln. Gastroskopin visade sig vara
normal med normala duodenalbiopsier.
Patienten uppgav att han inte tagit PPI
sedan en längre tid tillbaka och Hb-värdet
höll sig nu också stabilt.
Koloskopin genomfördes av privat vårdaktör och visade sig vara helt normal, dock
intuberades inte terminala ileum. Man
beslutade nu för att det inte fanns indikation för fortsatt utredning, och patienten
fick tydliga instruktioner om att avstå från
NSAID.
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Augusti 2017 aktualiserades den nu fär-

digutbildade civilingenjören på gastromottagningen på grund av en episod med
tilltagande trötthet och försämrat allmäntillstånd, utan svartfärgade avföringar. Han
hade sökt akuten där hans Hb uppmätts
till 61, blivit inlagd på kirurgisk avdelning
och transfunderats med fyra påsar erytrocytkoncentrat. Biokemiskt noterades även
en kobalaminbrist och remitterande kirurg
undrade differentialdiagnostiskt över en
malabsorption. Patienten hade då inte tagit
NSAID. Tog dock regelbundet järntabletter
och vitamin B12-tillskott.
Den för övrigt friska och fysiskt aktive
mannen oroade sig nu över vad hans återkommande anemier berodde på.
Gastromottagningens läkare blev misstänksam och beställde ytterligare en gastroskopi med frågeställning blödningskälla,
HP-infektion, atrofisk gastrit, celiaki – samt
en förnyad tunntarmskapselundersökning
för att utesluta angiodysplasier eller annan
blödningskälla. Likaså skickades remiss för
förnyad koloskopi. Det kompletterades
även med malabsorptionsprover.
Ånyo var gastroskopin normal. Koloskopisten lyckades intubera terminala ileum
och hittar ett prickigt erytem och åtminstone tre små sår; bedöms makroskopiskt i
första hand som en terminal ileit vid Crohns
sjukdom. Biopsierna från terminala ileum
tillät tyvärr inte närmare specifikation, dvs
man kunde inte skilja mellan Crohn-sår
eller NSAID-sår.
Vid kapselundersökningen ses i nedersta
och terminala ileum efter 3 timmar och 29
minuter några stycken små regelbundna fibrintäckta sår, bedöms ha Crohns-utseende
(bild 1-2).
Patienten tas upp på behandlingskonferens där man bestämmer sig för att sätta in
en Budesonid-kur i nedtrappning.
Bedömningen är således nu att patienten anemiserat intermittent och långsamt
på grund av små Crohn-sår i tunntarmen.
Inflammationen i nedersta och termi-

nala ileum bedöms även vara orsaken till
patientens vitamin B12-brist. Han planeras
fortsatt följas på mottagningen som IBDpatient.
Patienten söker dock ånyo på akuten i

mitten av oktober 2018 pga fyra blodiga
diarréer på morgonen, vid per rektumundersökningen ses färskt blod. Hb är 108
och patienten är trött, hängig och takykard.
Förnekar buksmärta. Bedöms på akuten
som ett Crohn-skov, kontakt tas med
gastrokonsult som rekommenderar byte
av Budesonid till Prednisolon 40 mg med
nedtrappning. Patienten återgår hem med
planerad snar uppföljning på gastromottagningen. Återkommer dock dagen efter till
Akuten, yttermera trött och matt, uppger
att det svartnar för ögonen när han reser
sig upp. Fortsatt blodig avföring. Förnekar
bestämt buksmärta, kan äta och dricka utan
besvär. Hb har nu sjunkit till 90. Inläggs
nu på magtarmavdelning för inneliggande
utredning och skovbehandling. Erhåller
första dygnet två påsar blod och järn 1500
mg iv – Hb fortsatt sjunkande till 75. Erhåller ytterligare 5 påsar blod under två dygn
– fortsatt ingen tydlig effekt på Hb som
ligger kring 90. Kliniskt hela tiden väsentligen opåverkad, men börjar nu bli allt mer
orolig för vad som orsakar det dåliga blodvärdet. Förutom två lösa blodiga avföringar
vid ankomst till avdelningen har patienten
inga fler blodiga avföringar, frånsett viss
blodtillblandning vid laxering inför ny
koloskopi.
Koloskopin utfaller normal, inklusive
normal slemhinna i terminala ileum och
20 cm upp i distala ileum. Biopsier från terminala ileum visar normal slemhinna med
endast lätt lymfoid hyperplasi. Genomgår
akut gastroskopi, utfaller likaså normal.
Patienten har hela tiden stabila vitalparametrar, är uppegående och äter och dricker
utan besvär. Ingen buksmärta, inga fler
blodtillblandade avföringar. Med tanke
på fortsatt instabilt lågt Hb trots totalt sju
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Bild 1: Kapselendoskopi visar fibrinbelagt sår i ileum.

Bild 2: Fibrinbelagt sår i ileum.

Bild 3: Akut kapselendoskopi visar pågående blödning och koagel i
mellersta och distala ileum.

Bild 4: Pågående GI-blödning i mellersta och distala ileum.

påsar blod tas beslut om akut kapselundersökning; den visar koagel och en pågående
blödning i tunntarmen, sannolikt i mellersta
eller distala ileum (bild 3-4). Någon säker
identifiering av vad som utgör blödningskällan låter sig ej göras. Misstankar väcks nu
om blödning från en Meckels divertikel.
Patienten remitteras för akut DT av buk
med iv kontrast för att närmare försöka
kartlägga tarmen – visar dock ej fynd av
Meckels divertikel vid första granskningen.
Det begärs dock ny granskning dagen efter
och då ses en 5 cm stor struktur som utgår
från en ileumslynga – bedöms som sannolik
Meckels divertikel (bild 5-6).
I samråd mellan avdelningsläkare på
magtarmavdelningen och kirurgisk husjour
fattas beslut om operation, primärt planeras en diagnostisk laparoskopisk operation
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– och om ej fynd av Meckels divertikel är
tanken att man gör laparotomi och peroperativ enteroskopi av distala tunntarmen.
På grund av att patienten blivit insatt på

högdos kortisonbehandling, är kliniskt
opåverkad och har stabila vitalparametrar,
beslutar man avvakta operation tills kortisondosen snabbt trappats ner ytterligare.
Patienten håller Hb-värdet stabilt kring 115
under de dagar man avvaktar operation,
således ej haft behov av ytterligare transfusioner. Genomgår sedan okomplicerad laparoskopisk Meckelektomi i november, dvs 23
dagar efter inläggning på magtarmavdelningen. När man klipper upp preparatet ses
ett tumnagelstort ulcus. I operationsberättelsen anges att inga inflammatoriska förändringar ses i tunntarmen vid operation,

men ingen peroperativ enteroskopi skedde.
Patienten hemskrivs välmående.
Efter hemgång har patienten mått fortsatt väl, känner sig helt återställd och håller
Hb-värdet. Förnekar bukbesvär. Patienten
planeras att följas upp på magtarmmottagningen med en eventuell dubbelballongenteroskopi avseende ileum för att utesluta
Crohns sjukdom.
Diskrepansen mellan fyndet vid den
andra kapselundersökningen, där Crohnliknande små tunntarmssår sågs (bild 1-2),
och den sista koloskopin som visade normala förhållanden i terminala ileum skulle
kunna bero på att patienten erhållit en
Budesonid-kur med fullgod sårläkande
effekt. Alternativt var det inte Crohn-sår
utan NSAID-sår, som likaså läkt ut efter
att NSAID helt seponerats.
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Bild 5: DT av buk med iv kontrast: Meckels divertikel (se pil).

Bild 6: En 5 cm stor Meckels divertikel (se pil).

Sammanfattningsvis bedöms Meckels

divertikel med blödande ulcus vara orsaken till GI-blödningen. Frågan är om det
hela tiden varit en intermittent blödande
Meckels divertikel som ensamt varit orsak
till återkommande anemisering, och där
fynd av NSAID-tunntarmssår vid kapselundersökningen får ses som ett bifynd? Eller
om det handlar om en blödande Meckels
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divertikel i kombination med en lindrig
tunntarms-Crohn – där såren sedan läkt ut
efter kortisonbehandling? utsluta Crohns
sjukdom.

Tack till Olle Ekberg och Artur Németh för

diskussion kring fallet och hjälp med bilddiagnostik.
Vid publiceringstillfället fanns ännu inte
PAD-svar för den bortopererade Meckelsdivertikeln tillgängligt.

Tillmann Raith
Iréne Stenfors
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Riktlinjer för handläggning och uppföljning
av kronisk atrofisk gastrit, intestinal
metaplasi och dysplasi i ventrikeln
Under våren 2018 publicerades SGF:s riktlinjer för handläggning och uppföljning av precancerösa förändringar i ventrikeln. I följande artikel sammanfattas
dessa och varför riktlinjer inom området är nödvändiga. En mer omfattande
bakgrund till endoskopisk och histopatologisk diagnostik, handläggning av
dysplasier samt endokrincells-förändringar i ventrikeln finns att läsa på på SGF:s
hemsida (http://svenskgastroenterologi.se/riktlinjer/riktlinjer-endoskopi).
Utvecklingen av ventrikelcancer

Trots en minskning av incidensen de senaste decennierna utgör ventrikelcancer
den femte vanligaste cancerformen globalt.
Sverige har en låg incidens av ventrikelcancer som, förutom för cardia-cancer, minskat markant under åren mellan 1970-2013
(1). I vissa länder och regioner (bl.a. Japan,
Korea, Kina, Taiwan och vissa länder i Sydamerika) och bland vissa etniska grupper i
Västvärlden är incidensen av ventrikelcancer
dock fortfarande hög och vanligare än t.ex.
esofaguscancer. Det finns även indikationer på att incidensen av ventrikelcancer
kan komma att öka hos andra grupper än
de som tidigare visats utgöra högriskgrupper. I en nyligen publicerad studie kunde
författarna, något överraskande, visa på
en ökad incidenstakt av atrofisk gastrit i
åldersgruppen 35 – 44 år i norra Sverige,
trots en generellt minskande incidens av
H.pylori infektion och ventrikelcancer
bland svenskar (2). Om en sådan trend med
ökad incidenstakt av atrofisk gastrit håller
i sig, kan man förvänta sig att den tidigare
observerade minskningen av ventrikelcancer
kan ha nått sin lägsta punkt och att incidensen istället kan komma att öka inom några
decennier i Sverige. Faktum är att en sådan
trend nyligen observerats i USA. I en studie
där incidensen av ventrikelcancer studerades
mellan 1977 och 2006 noterades överraskande en ökande trend bland angloamerikaner mellan 25 och 39 år (3). Denna trend
konfirmerades i en uppdaterad publikation
baserat på data från 45 nationella cancerregister mellan åren 1995-2013 (North
American Association of Central Cancer
Tumor Registries). En 1.3 % beräknad
årlig ökning av den åldersstandardiserade
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incidenstakten av ventrikelcancer påvisades
bland angloamerikaner yngre än 50 år (4).
Den intestinala typen av ventrikelcancer
anses utvecklas enligt en förutbestämd sekvens, den sk Correa-kaskaden (5) – från kronisk gastrit, via atrofisk gastrit och intestinal
metaplasi till dysplasi och cancer. Infektion
med H. pylori är generellt accepterad som
den vanligaste orsaken till initiering av kaskaden. I länder med hög incidens av ventrikelcancer och där man bedriver en mer
aggressiv preventiv diagnostik (Japan och
Korea) har man en högre 5-årsöverlevnad
av tidiga ventrikelcancrar än i Västvärlden.
Genom åren har det debatterats huruvida
det även i Västvärlden lönar sig att ha en
mer systematisk identifiering och screening
av patienter med högre risk, dvs de med
slemhinneförändringar i ventrikeln som
anses vara precancerösa (kronisk atrofisk
gastrit, intestinal metaplasi och dysplasier).
Risken för ventrikelcancer bland patienter med precancerösa förändringar

I en rikstäckande prospektiv studie i Sverige
fann man att bland patienter som genomgått gastroskopi med biopsier tagna på
kliniska indikationer utvecklade runt 1 av
256 patienter med normal slemhinna, 1 av
85 patienter med gastrit, 1 av 50 patienter
med atrofisk gastrit, 1 av 39 patienter med
intestinal metaplasi och 1 av 19 patienter med dysplasi slutligen ventrikelcancer
inom 20 år (6). Dessa tal kan översättas till
en årlig incidenstakt på 0,02 % för dem i
gruppen med normal slemhinna, 0,06 % för
gruppen med gastrit, 0,10 % för gruppen
med atrofisk gastrit, 0,13 % för gruppen
med intestinal metaplasi och 0,26 % för
gruppen med dysplasi. En nyligen genom-

förd studie i USA rapporterade liknande
resultat (7). I dessa två studier exkluderade
båda författarna det första året av uppföljningen för att minimera påverkan av selektionsbias. I en tidigare holländsk studie (8)
exkluderade författarna inte det första året
av uppföljningen och rapporterade därför
en högre årlig incidenstakt (0,10 % för atrofisk gastrit, 0,25 % för intestinal metaplasi,
0,60 % för låg-måttlig dysplasi och 6 % för
höggradig dysplasi).
Ytterligare riskstratifiering kan uppnås
genom att beakta hereditet för ventrikelcancer och etnisk grupp. I en färsk rapport från en svensk nationell kohortstudie
demonstrerade man att hereditet för ventrikelcancer (eller andra allvarliga precancerösa förändringar) kan användas för sådan
riskstratifiering (9) (gällande hereditär
ventrikelcancer finns riktlinjer i Nationellt
vårdprogram ”Matstrupe- och magsäckscancer” (1)). Från tidigare studier vet vi att
etnisk tillhörighet modifierar risken för ventrikelcancer ytterligare. Till exempel fann
man i den ovan nämnda studien från USA,
att latinamerikanskt ursprung ökade risken
betydligt för ventrikelcancer (7). Det har
rapporterats att immigranter i Sverige från
Finland, Baltikum, Ryssland, andra Östeuropeiska länder, Asien och Sydamerika
har en ökad risk för ventrikelcancer (belägen nedom cardia) (10). Deras barn födda
i Sverige har dock en liknande incidens av
ventrikelcancer som infödda svenskar (11).
För att kunna sätta uppföljningsinsatser
och bedömningen av risken att utveckla
ventrikelcancer baserat på histopatologiska
fynd i ett bredare perspektiv kan det vara
av värde att jämföra med andra gastrointestinala cancertyper som har etablerade
program för uppföljning.
I en populationsbaserad studie som
genomfördes i Danmark (12) var den årliga
incidenstakten för adenocarcinom i esofagus
0,12 % för patienter med diagnosen Barretts esofagus (efter exkludering av det första
året av uppföljningen), en storleksordning
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som liknar risken för ventrikelcancer bland
patienter med atrofisk gastrit eller intestinal
metaplasi. Vid närvaron av låggradig dysplasi ökade den årliga incidenstakten för
adenocarcinom i matstrupen till 0,51 %,
medan den årliga incidenstakten för patienter utan dysplasi var 0,1 %.
Prevalensen av kolorektala precancerösa
förändringar och incidensen av kolorektalcancer är högre än för ventrikel- och
esofaguscancer och adekvat screening med
endoskopi minskar incidensen av kolorektalcancer markant. En studie från USA
rapporterade nyligen att takten för intervallcancer (cancer i intervallet mellan undersökningarna) kan vara så låg som 0,077 %
per år (vid 10 års uppföljning) (13). Denna
takt kan sänkas till ytterligare till 0,048 %
om endoskopiundersökningen görs med
hög kvalitet.
Sammanfattningsvis behöver förslag om
screening för ventrikelcancer bland patienter med precancerösa förändringar i en
befolkning med låg-måttlig risk för ventrikelcancer utvärderas noggrant. Kostnadseffektiviteten av en sådan strategi är dock
ännu inte klarlagd.
Med dagens kunskapsläge är det rimligt att rekommendera att patienter med
omfattande kronisk atrofisk gastrit och/eller
omfattande intestinal metaplasi eller dysplasi i ventrikelslemhinnan - och särskilt om
de också har en hereditet för ventrikelcancer
(eller mer allvarliga precancerösa slemhinneförändringar) eller tillhör en etnisk grupp
med hög risk - bör blir föremål för regelbunden endoskopisk uppföljning.
Framtagande av riktlinjer

Histopatologiska förändringar så som kronisk atrofisk gastrit och intestinal metaplasi
är inte helt ovanliga fynd när biopsier tas
från ventrikeln i samband med gastroskopi.
Det har hittills inte funnits några enhetliga
rutiner för handläggning av dessa fynd i Sverige. Detta medför att råd till patienter och
remitterande läkare angående handläggning
och uppföljning av dessa patienter varierar
en hel del, såväl inom endoskopienheter
som mellan olika discipliner. Konsekvenserna av detta är att patientsäkerheten kan
påverkas genom en underlåtenhet att följa
upp vissa mer utbredda och allvarliga förändringar. En annan aspekt är att onödiga
undersökningar och oklara besked kan
bidra till dålig hushållning med resurser.
Även internationellt finns det få konsensusdokument som tar ett helhetsgrepp om
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handläggningen och uppföljningen av dessa
förändringar. Det saknas generella riktlinjer såväl i Asien som i USA. Däremot har
man genom ett ambitiöst arbete tagit fram
europeiska evidensbaserade riktlinjer (14).
I arbetet med att ta fram SGF:s ”Nationella riktlinjer för handläggning och uppföljning av kronisk atrofisk gastrit, intestinal
metaplasi och dysplasi i ventrikeln” har
arbetsgruppen utgått från de europeiska
riktlinjerna från 2012 (14). Kunskapsläget har uppdaterats genom en litteraturgenomgång av publicerade artiklar inom
ämnesområdet för perioden 2012-2017
och relevant ny data har inkluderats när
arbetsgruppen bedömt det som nödvändigt.
Arbetsgruppen har valt att avgränsa de aktuella rekommendationerna till att omfatta
den endoskopiska och histopatologiska
uppföljningen. De nu presenterade svenska
riktlinjerna innehåller även en breddning
av ämnesområdet i och med att uppföljning av neuroendokrina histopatologiska
förändringar i ventrikeln, som ofta kan ses i
samband med kronisk atrofisk gastrit, inkluderats. Slutligen har riktlinjerna skickats till
angränsande specialistföreningar för granskning och synpunkter innan de fastställts.
Arbetsgruppens rekommendationer i
sammandrag

√ Konventionell endoskopi med vanlig
vit ljuskälla kan inte säkert särskilja och
diagnostisera precancerösa förändringar i
ventrikeln.
√ Kromoendoskopi med förstoring och s.k.
narrow band imaging (NBI) med eller
utan förstoring förbättrar diagnostiken
av precancerösa tillstånd/förändringar i
ventrikeln. I enlighet med aktuell evidens föreslås kromoendoskopi med förstoring för att detektera precancerösa
förändringar. Att använda denna teknik
rutinmässigt rekommenderas dock inte i
nuläget, utan bör vara förbehållet speciella centra.

√ Minst 2 (och maximalt 4) biopsier tas
från vardera antrum och corpus. Dessutom tas en biopsi från själva angulusvecket för adekvat bedömning av kronisk
atrofisk gastrit och intestinal metaplasi.
√ Systematisk histopatologisk gradering
enligt OLGIM (operative link for gastric
intestinal metaplasia assessment, tabell 1)
är användbart för att identifiera subgrupper av patienter med olika risk att utveckla
ventrikelcancer. OLGIM har ersatt atrofibedömningen (OLGA) till att endast
bedöma graden av intestinal metaplasi.
Den stora fördelen med OLGIM är bättre
reproducerbarhet i jämförelse med OLGA
och samtidigt bibehållen prediktiv förmåga
varför SGF:s arbetsgrupp i första hand
rekommenderar användandet av OLGIM.
√ Med dagens kunskapsläge är det rimligt
att rekommendera att patienter med
omfattande kronisk atrofisk gastrit och/
eller intestinal metaplasi eller dysplasi i
ventrikelslemhinnan, och särskilt om de
också har en hereditet för ventrikelcancer
(eller mer allvarliga precancerösa slemhinneförändringar) eller tillhör en etnisk
grupp med hög risk, bör blir föremål för
regelbunden endoskopisk uppföljning.
Det behövs dock ytterligare väl genomförda studier för att belägga kostnadseffektiviteten av en sådan strategi.
√ Patienter med omfattande kronisk atrofisk gastrit och/eller omfattande intestinal metaplasi (OLGIM stadium 3-4) bör
rekommenderas endoskopisk uppföljning
vart tredje år (figur 1).
√ Patienter med en mild till moderat kronisk atrofisk gastrit och/eller intestinal
metaplasi begränsad till antrum behöver
inte följas upp (figur 1).
√ Om det samtidigt finns en aktiv Helicobacter pylori (H.pylori) infektion bör
man erbjuda patienten eradikationsbehandling.

Tabell 1. OLGIM stadieindelning. IM = intestinal metaplasi. Gråtonade stadier (stadium 3-4) bör enligt
rekommendationerna följas upp.
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√ Patienter med dysplasier utan en påvisbar slemhinnelesion/makroskopiskt förändrad slemhinna bör bli föremål för
noggrann uppföljning med en förnyad
gastroskopi. För patienter med låggradig
dysplasi bör uppföljningen ske inom 12
månader. Vid höggradig dysplasi bör förnyad gastroskopi göras omedelbart och 6
till 12 månader därefter. Arbetsgruppen
rekommenderar att dessa patienter bör
handläggs av centra med speciell kompetens och intresse (figur 2).
√ De med makroskopisk lesion med dysplasi och cancer ska genomgå bedömning
av kliniskt tumörstadium (staging) och
resektion. Patient som kan vara aktuell för
en endoskopisk resektion bör remitteras
till centra med särskild endoskopisk kompetens och erfarenhet för vidare handläggning (figur 2).
√ Endast linjär och nodulär ECL-cells
hyperplasi ses ofta som en följd av den
hypergastrinemi som uppträder vid kronisk atrofisk gastrit men det saknas idag
säkerställt evidens för att dessa endokrincells förändringar skall följas upp.

Figur 1. Flödesschema för föreslagen handläggning och uppföljning av patienter med kronisk atrofisk
gastrit och intestinal metaplasi. Med omfattande avses att förändringarna är såväl uttalade som
utbredda enligt den histopatologiska graderingen.

√ ECL-om typ 1 bör följas upp med intervall om 1 – 2 år och biopsi av större
ECL-om är en fullgod uppföljning. Hur
lång uppföljningsperioden skall vara
måste individualiseras då relevanta evidens saknas. Uppföljning och handläggning av dessa patienter bör beslutas på
multidisciplinära konferenser avseende
endokrina buktumörer.
För arbetsgruppen
Rein Seensalu
GHP Stockholm Gastro Center,
Sophiahemmet, Stockholm
Arbetsgruppens övriga medlemmar:

Anders Höög, Linköpings Universitets- och
Karolinska Universitetssjukhuset, Linköping och Stockholm.
Gabriele Wurm Johansson, Skånes universitetssjukhus, Malmö.
Mats Lindblad, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
Denis Nastic, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
Weimin Ye, Karolinska Institutet, Stockholm.
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Figur 2. Flödet för handläggning av patienter med dysplasi.
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Information gällande presentationer på
Gastrodagarna 2019 i Jönköping
Deadline för inskick av abstract är 20 januari 2019.

Nytt för i år är möjligheten att skicka in sitt STkvalitetsarbete eller vetenskapliga ST-arbete för redovisning på en ny mindre scen kallad ”Hot spot/Young
corner”. Ta denna utmärkta möjlighet att få presentera
ditt arbete kort och koncist med möjlighet till diskussion
och feed-back i ett mindre format.
Du skickar in ditt arbete i samma system och format som
abstracts men märker arbetet med Hotspot.
Arbetet ska redovisas på svenska.
Ann-Sofie Backman

50

Ga str ok ur i r e n 5 • 2018

Annons

36th SADE course 2019 – Stockholm, Sweden
Quality and innovations in GI-endoscopy
Thursday January 17th 2019
08.30-09.00

Registration

09.00-09.15

Welcome

Urban Arnelo and LOC

09.15-09.35

Endoscopic Quality – What is it?

Lars Aabakken, Oslo

Esofago-Gastro-Duodenoscopy
09.35-09.55

How to perform a gastroscopy – The Japaneze way

Masami Omae, Tokyo/Karolinska

09.55-10.15

Endoscopy School for GI-specialists
– Repetition improves quality

Birgitte Seip, Tønsberg, Norway

10.15-10.35

How to spot an early stomach cancer

Shunsuke Yamamoto, Sahlgrenska

10.35-11.15

Coffee + quiz

11.15-11.35

Sporadic duodenal adenomas

Marianne Udd, Helsinki

11.35-11.50

FAP in the upper GI-tract, when to refer for resection

Jan Björk, Karolinska

11.50-12.10

Papillary tumors, all should be resected?

Erik Haraldsson, Skövde

12.10-13.15

LUNCH in the exhibition area

13.15-13.35

Strategy how to deal with gastric submucosal tumors
– endoscopic full thickness vs hybrid resection

Christian Rushfeldt, Tromsö, Norway

EUS
13.35-14.00

Quality standards in EUS

Peter Villmans, Copenhagen

14.00-14.15

How to best sample cells and tissue

Jan-Werner Poley, Erasmus, Holland

14.15-14.35

How to improve my EUS performance

Jan-Werner Poley

14.35-15.20

Coffee + Quiz
New advances in therapeutic EUS

15.20-15.40

Endoscopic gastroenteroanastomosis

Pham Khanh Do-Cong, Bergen, Norway

15.40-16.10

Biliary drainage

Peres Miranda, Valladolid, Spain

16.10-16.35

Video rally, Part 1

Masami Omae

End of the day
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Friday January 18th 2019
ERCP
08.30-08.50

Quality parameters in ERCP

Marja-Leena Kylänpää, Helsinki

08.50-09.05

3D ERCP

Alexander Waldthaler, Karolinska

Cholangiopancreatoscopy, new indications – new tools
09.05-09.20

pbCLE

Matthias Löhr, Karolinska

09.20-09.35

Intraoperativ pancreatoscopy for IPMN

Roberto Valente, Karolinska

09.35-10.05

Endoscopic treatment of biliary surgical complications

Peres Miranda, Valladolid

10.05-10.45

Coffee + Quiz
Colonoscopy

10.45-11.10

Quality measures in Colonoscopy

Bo Søndergaard, Hvidovre, Danmark

11.10-11.40

Tell us how you perform colonoscopy and what can be
done to improve the procedure

Edgar Jaramillo, Ersta, Stockholm

11.40-12.00

Detection and characterization of colorectal lesions.
New classification

Ulrike Denzer, Marburg, Germany

12.00-12.20

Reduced Mortality of Colorectal Cancer with a Digital Third
Eye in Endoscopy

Thomas De Lange, Oslo

12.20-13.15

Lunch in the exhibition area + Quiz

13.15-13.30

How to optimize ESD

Francisco Silva, Stockholm

13.30-13.45

Full thickness colonic resection

Ulrike Denzer, Marburg, Germany

13.45-14.10

Video rally, part 2

Francisco Silva

14.10-14.25

SADE research committee

Urban Arnelo/Marja-Leena Kylänpää

14.25-15.00

Coffee

15.00-15.20

Quiz results and prizes

Roberto Valente, Fredrik Swahn,
Lund

15.20-15.30

Closing remarks – SADE 2020

Urban Arnelo och LOC
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Welcome to the

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

Är du kvalitetssäkrad?

M

ellan den 19 december 2018 och
16 januari 2019 kan du anmäla
dig till nästa European Speciality
Exam of Gastroenterology (ESEGH), som
kommer att äga rum 10 april nästa år. Men
varför bör du skriva en europeisk gastroexamen?
Jag tog upp frågan vid SGF:s styrelsemöte i början av hösten och ställde den
möjligen provocerande frågan: Om nu en
gastroexamen är obligatorisk i flera europeiska länder, och där största andelen av STläkarna bevisligen klarar den på första eller
andra försöket – varför är samma examen
inte obligatorisk i Sverige? Och varför är det
så få ST-gastroläkare i Sverige som (frivilligt)
skriver den?
Min personliga ståndpunkt är att den
europeiska gastroexamen bör vara obligatorisk även i Sverige – men jag är medveten
om att det råder delade åsikter om detta
– både inom SYG och bland mer seniora
kollegor. Mitt huvudargument är att det är
ett bra sätt att höja den svenska ST-utbildningen inom gastroenterologi till europeisk
(internationell) nivå. Och ett sätt att helt
enkelt försäkra mig om att jag verkligen
kan det som jag tror att jag kan. Samma
sak gäller ju givetvis för skopiutbildningen
i Sverige – även här behövs skyndsamt en
kvalitetssäkrande examen (eller så kallat
”skopi-körkort”).
Att kvalitetssäkra ST-utbildningen med
en obligatorisk gastroexamen, och därmed
säkerställa en hög nivå på verksamma specialister, är i slutänden givetvis ett sätt att höja
patientsäkerheten – och det borde vi alla
vara måna om att göra. Och en obligatorisk
examen torde även öka möjligheterna att
kunna ta del av internationella fellowships.
Ett huvudproblem är, vilket många har
påtalat, att det råder en diskrepans mellan
innehållet i den europeiska gastroexamen
och innehållet i och utformningen av vår
ST-utbildning. (Och här kan man fundera över hur det kommer sig.) Skulle en
obligatorisk svensk gastroexamen vara en
lösning? Eller ännu hellre: Att vi anpassar
den svenska ST-utbildningen till europeisk/
internationell nivå? Vad tycker du?
För mer information om den europeiska
gastroexamen: www.eubogh.org
Ga s t r okurire n 5 • 2018

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

Som SYG-representant i endoskopiutskot-

tet får jag med jämna mellanrum ta del av
ST-kollegors oro för brister i den skopiutbildning man erbjuds. Det kan vara
alltifrån att man i ett allt för tidigt skede
i sin utbildning lämnas ensam att skopera,
med en seniors kollegas telefonnummer
i fickan och det föga lugnande ”ring om
du får problem – eller hittar nåt konstigt”,
till att utbildningen hackas sönder av nattjoursveckor och hela idén med kontinuitet och skopivolym går om intet. Eller att
den välplanerade skopirandningen visar sig
innebära att alldeles för få “enkla” skopier
är inbokade och man blir därför stående
bredvid och får titta på när någon annan gör
de mer avancerade skopierna. Inget av det
här är godtagbart – och bättring krävs. Ett
ytterligare hot mot att ST-läkarna försäkras
en välplanerad och standardiserad skopiutbildning är att det allt oftare hörs röster
om en eventuell utökning av skoperande
sköterskor – sannolikt som en lösning för
att hantera ökade skopivolymer vid införandet av nationell kolorektalcancerscreening.
En djupt oroande utveckling. En eventuell
utbyggnad av skopiutbildning enbart riktad
till sjuksköterskor får aldrig konkurrera med
ST-läkarnas utbildning – det vore synnerligen kortsiktigt och dumdristigt.
Och i sammanhanget: Ett bra sätt att ta
del av det senaste inom GI-endoskopi är att
delta i den årliga SADE (Scandinavian Association for Digestive Endoscopy)-kursen
den 17-18 januari 2019 i Stockholm.
Slutligen vill jag passa på att önska er alla
en trevlig jul- och nyårshelg!

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

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

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

Emma Berg
(suppleant)
ST-läkare
Sektionen för gastroenterologi
Skånes Universitetssjukhus
Lund/Malmö
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S T I P E N D I U M
AbbVie, tillsammans med FSGS, ställer för 2019 ett forsknings-/utvecklingsstipendium
om 50 000 kr till förfogande för Sveriges sjuksköterskor verksamma inom gastroenterologi. Stipendiet är förenat med följande villkor:
• Medlemmar i FSGS är berättigade att ansöka om stipendiet
• Stipendiet skall utdelas för att möjliggöra forsknings- och utvecklingsprojekt
i omvårdnad inom inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD)
• Stipendiet kan delas ut i sin helhet eller delas mellan flera sökande
• Stipendiet skall användas till aktivitet under innevarande eller påföljande år
• Stipendiekommitté är FSGS styrelse
• Stipendiet tillkännages under Gastrodagarna i Jönköping, 8-10 maj 2019
• Stipendiaten redovisar hur stipendiet har använts i form av en rapport som
publiceras i Gastrokuriren samt på FSGS hemsida
• Stipendiet kan ej sökas av styrelsemedlemmar i FSGS

SE-ABBV-180001 v.1.0

I ansökan vill vi att du beskriver syftet med varför du söker stipendiet.
Vi behöver i ansökan ha namn, arbetsadress samt mailadress.
– Din ansökan skall vara oss till handa senast 20 januari, 2019.
– Ansökan skickas till: lena.mar.johansson@sll.se

Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

Inspiration och utveckling
i pipeline i vintermörkret

I

skrivande stund faller de första snöflingorna över Dalarna. I läsande stund är
det tid för lussekatter och tända ljus.
Den årstiden ger också tid för summerande
tankar – Vad ligger i pipeline? Vart står jag?
Vart är jag på väg? Jag hoppas att du som
medlem har sett vårt utbud för stipendier
inför 2019, har du något i pipeline som du
behöver ekonomiskt stöd för att genomföra? Kanske har du sökt tidigare och varit
lyckligt lottad att tilldelas stipendier, var du
inte en av dessa, ge inte upp utan sök igen.
Styrelsen ser fram emot många ansökningar
för utbildning, forskning eller utvecklingsprojekt som vi genom våra sponsorer får
möjlighet att stödja.
Under hösten har FSGS erbjudet ett flertal
utbildningsinsatser. Linköpingsdagen och
Patienten i fokus finns att läsa om i detta
nummer.
Eftersom FSGS är en sektion till Svensk
sjuksköterskeförening får styrelsen ta del
av Svensk sjuksköterskeförenings arbete
och byta erfarenheter med andra sektioner.
Ett av dessa tillfällen är ordföranderådet där
ordföranden blir delaktiga i Svensk sjuksköterskeförenings verksamhetsplanering
för forskning, etik, utbildning och kvalitet
inför kommande år. Det pågår en organisationsutredning för sektionerna till Svensk
sjuksköterskeföreningen där sektionernas

band kommer att stärkas till Svensk sjuksköterskeförening. För FSGS del innebär
det en förenklad medlemshantering, tätare
samarbete samt dubbelt medlemskap för
alla medlemmar som då även erbjuds medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening.
Utredningen kommer att undersöka de ekonomiska villkoren för medlemmar innan
beslut tas i frågan. Kanske har du träffat
på Svensk sjuksköterskeförenings kommunikationsinsats som cirkulerat runt i
landet under sommaren. Insatsen innebär
att lyfta omvårdnadskompetensen i vården
och du kan enkelt hålla dig uppdaterad eller
få inspiration på hemsidan www.omvårdnad.se. I vintermörkret är det värmande att
känna att vi sjuksköterskor kan var stolta för
vårt arbete – tillsammans är vi starka!

Styrelsen FSGS 2018
Maria Hjorth
Odförande
Mag-tarmmottagningen
Falu lasarett
791 82 Falun
maria.hjorth@ltdalarna.se

Katarina Pihl Lesnovska
Vice ordförande
Sammankallande för FSGS
Luminala utskott
Linköpings universitetssjukhus
katarina.pihl.lesnovska@
regionostergotland.se
Anette Forsell
Sekreterare
Ersta sjukhus
anette.forsell@erstadiakoni.se

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

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

Lena Johansson
Stipendier
Södertälje sjukhus
lena.mar.johansson@sll.se

Maria Hjorth
Ordförande FSGS

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

Linköpingsdagen 2018
För åttonde året i rad arrangerade
FSGS och SEGP i samarbete med
Tillotts Pharma AB en utbildningsdag
för sjuksköterskor inom gastroenterologi. Syftet med denna utbildningsdag är att förmedla fördjupade
kunskaper och i år med fokus på
områdena Mikroskopisk kolit och
IBS. Ett stor tack till Tillotts Pharma
AB som gör den här dagen möjlig. Här
nedan följer en sammanfattning av de
olika föredragen.

Många av de som får mikroskopisk kolit
har redan någon annan autoimmun sjukdom, som celiaki, sköldkörtelrubbningar,
reumatism eller diabetes. Både kollagen
och lymfocytär kolit orsakar kronisk, icke
blodig och mestadels vattnig diarré som kan
uppstå plötsligt. På grund av den vattniga
konsistensen är det vanligt att man får problem med trängningar och i vissa fall även
avföringsläckage. Det är också vanligt att
man får ont i magen.

F

Symtomen gör att tillståndet ibland förväx-

örst på programmet var Andreas
Munch, Överläkare på Magtarmmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping med mikroskopisk
kolit.
Mikroskopisk kolit är ett samlingsbegrepp
för två sjukdomar, kollagen eller lymfocytär
kolit och som namnet antyder kan tillståndet enbart upptäckas genom mikroskopisk
undersökning av vävnadsprover från tjocktarmens slemhinna. Diagnos med koloskopi
och multipla biopsier. Viktigt att man vid
koloskopi frågar efter mikroskopisk kolit,
så att patologen vet vad han skall titta efter.
Vävnadsproverna visar om det rör sig om
kollagen eller lymfocytär kolit. Vid kollagen
kolit ses en tydlig förtjockning av bindvävsbandet under slemhinnans ytceller och en
ökad förekomst av vita blodkroppar, främst
lymfocyter. Vid lymfocytär kolit finns en
ökning av lymfocyter i slemhinnan. Sjukdomen orsakar vattniga diarréer som varar
under längre perioder. Mikroskopisk kolit är
en relativt nyupptäckt sjukdom. Det första
fallet kollagen kolit beskrevs av en svensk
patolog 1976 och beteckningen lymfocytär
kolit kom 1989. Sjukdomen ansågs länge
vara sällsynt, men man ser idag en ökning
framför allt i Sverige, Danmark, och USA.
I Sverige drabbas 10-12 av 100 000 personer av mikroskopisk kolit. De flesta är runt
60-70 år när de insjuknar men 25 procent
av patienterna är under 45 år. Kvinnor drabbas i mycket högre utsträckning än män.
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las med IBS och att man därför inte får rätt
behandling. För att få diagnosen skall man
alltid både ha ont eller obehag i magen och
avföringsrubbningar. Vid aktiv mikroskopisk kolit är avföringen däremot alltid lös
till vattnig, samtidigt som diarréerna håller
på under en längre period, veckor. Många
patienter upplever en kronisk trötthet som
man är osäker över vad den beror på. Många
minskar i vikt när sjukdomen är aktiv. Det
är dock oklart om viktminskningen beror
på att man förlorar vätska via tarmen eller
att många undviker att äta för att motverka
diarréerna.
Orsaken till mikroskopisk kolit är fort-

farande okänd. En huvudteori är att någon
okänd faktor i tarminnehållet sätter igång
en inflammatorisk reaktion i tarmslemhinnan hos personer som har någon form av
genetisk avvikelse. Man vet att sjukdomen
går i släkt, men man kan inte riktigt förklara
varför. Vissa läkemedel tros kunna vara en
utlösande faktor. Det verkar även finnas ett
samband mellan rökning och mikroskopisk
kolit, då rökare oftare får diagnosen och i
regel drabbas i yngre ålder. Rökning påverkar avföringskonsistensen och rökare svarar
sämre på behandling med kortison. Mikroskopisk kolit leder inte till ökad risk för
cancer. Hos en del, framförallt de som har
lymfocytär kolit, kan inflammationen läka
spontant men för många andra blir sjukdomen livslång.

Syftet med behandlingen är att kontrol-

lera symtomen, förbättra livskvalitén och får
sjukdomen i remission. Om symtomen är
milda kan man prova läkemedel som bromsar tarmmotoriken. Dessa är i första hand
loperamid. Om det finns tecken på försämrat upptag av gallsalter i tunntarmen kan
man prova läkemedel som binder gallsalter i
avföringen t.ex. kolestyramin. Tänk bara på
att dessa läkemedel inte skall tas samtidigt
som andra läkemedel. Den bästa dokumenterade behandlingseffekten har budesonid.
Budesonid verkar lokalt i tarmen. På grund
av sin höga nerbrytning i levern är koncentrationen i blodet mycket lägre än för vanliga kortisonpreparat som Prednisolon vilket
minskar riskerna för biverkningar. Studier
visar att runt 80 procent av patienterna
som fått 9 mg budesonid blir bättre inom
en månad. Den Europeiska Mikroskopisk
Kolit Gruppen (EMCG) rekommenderar
att en aktiv sjukdom i första hand skall
behandlas med budesonid 9 mg per dag
under 6-8 veckor. Tyvärr får många återfall
inom 3 månader efter avslutad behandling. Om man får upprepade perioder av
sjukdom så kan man behöva behandling
med budesonid under en längre tid. Dosen
trappas då ner gradvis tills man når den
lägsta nivå som håller diarréerna i schack.
Vid långtidsbehandling med budesonid ska
tilläggsbehandling med vitamin D och kalcium ges. Om man utvecklar intolerans kan
andra immunhämmande läkemedel ges.
Till dessa hör t.ex. infliximab, adalimumab
och tiopuriner. Att operera bort tarmen är
inte vanligt, men för de patienter som inte
svarar på medicinsk behandling kan en s.k.
ileostomi övervägas. Vi vet väldigt lite om
hur kost påverkar tarminflammationen och
därför finns det inga allmänna råd. Då man
förlorar mycket vätska av det vattniga diarréerna är det viktigt att dricka minst 2 liter
dagligen. Viss mat eller dryck är känd för
att kunna påverka tarmens motorik eller
konsistens och kan förvärra diarréerna,
t.ex. kryddad mat, fettrik kost, kolsyrehal-
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tiga drycker och kaffe. Det är dock väldigt
individuellt hur tarmen reagerar på maten.
Om man misstänker att vissa livsmedel
påverkar tarmen negativt är det inte fel att
utesluta dessa livsmedel en tid för att sedan
provocera med samma livsmedel igen.
Efter en god lunch var det produktinfor-

mation med Tillotts Pharma. I år var det
i form av en quiz. Grattis Monica Wåhlin
som vann överlägset!
Därefter var det Funktionella magtarmsjukdomar, IBS, med Susanna Walter, Överläkare, Magtarmmedicinska kliniken vid
Universitetssjukhuset i Linköping.
IBS – irritabel tarm är en vanligt förekom-

mande funktionell mag-tarmsjukdom som
definieras enligt Rom IV-kriterierna. Prevalensen skattas till 11 procent, och de flesta
med IBS är kvinnor. Orsaker är avvikande
tarmmotilitet, viceral hypersensitivitet och
störd kommunikation mellan hjärna och
tarm. Patogenesen är multifaktorielI, där
genetiska och immunologiska faktorer,
tarmflora och det enteroendokrina systemet
har uppmärksammats. 10 % av IBS-debuten
har skett i anslutning till en gastroenterit,
dvs. postinfektiös IBS (PI-IBS). Riskfaktorer för postinfektiös IBS är långdragen
infektion, toxicitet/ökad inflammation,
rökning, kvinnligt kön, depression, jobbiga
händelser senaste 3 månader.
IBS kännetecknas av buksmärta i kombination med avföringsrubbning. Det
är vanligt att symtomen flukturerar med
tidvis besvärsfria eller lindrigare perioder.
Förvärrade symtom i samband med matintag är vanligt. Det är vanligt med en känsla
av ofullständig tarmtömning, brådskande
behov av att gå på toaletten, slem i avföringen samt behov av att krysta vid tarmtömning. Många besväras av uppblåsthet
eller känsla av buksvullnad.
Diagnosen är symtombaserad enligt Rom

IV-kriterierna. Det krävs en kombination
av buksmärta i genomsnitt 1 dag per vecka
de senaste 3 månaderna, symtomdebut
för minst 6 månader sedan och minst 2
av 3 följande karaktäristika: relaterad till
tarmtömning, associerad med ändrad avföringsfrekvens, associerad med ändrad
avföringskonsistens. En illustrerad Bristolskala är användbar då patienterna skall
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Universitetssjukhuset i Linköping. Foto: Region Östergötland.

beskriva sina avföringsvanor. Utifrån en
avföringskonsistens kan sedan en subklassificering av IBS göras, vilket har betydelse
för behandling. Bristolskala typ 1-7 och där
typ 1-2 indikerar förstoppning, 3-5 betraktas som normal avföring och 6-7 indikerar diarré. Subklassificering IBS-C är IBD
med förstoppning, IBS-D är med diarré,
och IBS-M är blandad IBS, dvs. omväxlande hårda avföringar och lösa avföringar.
Det är vanligt med samsjuklighet vid IBS.
Symtom och syndrom som är vanliga är
kronisk huvudvärk, ryggvärk, bäckenbottenbesvär, ångest och depression, hjärtklappning, fibromyalgi, kronisk trötthet
och sömnstörningar.
Förhöjda nivåer av fekalt kalprotektin
motiverar utredning med koloskopi avseende inflammatorisk tarmsjukdom. Vid
förekomst av vattniga diarréer och/eller
en diarrédominerad IBS-bild hos äldre
finns möjligheten att symtomen orsakas av
mikroskopisk kolit. Koloskopi med biopsi
rekommenderas därför hos patienten över
50 år med diarré.
Behandlingen baseras på vilka symtom

som dominerar och deras svårighetsgrad.
Det gäller alltså att ”skräddarsy behandlingen”. För många patienter är lugnande
besked, information, IBS-skola och livsstilsåtgärder ofta tillräckligt. Viktigt också
med personcentrerad vård och goda patientläkarrelationer. Patienter med frekventa

besvär kan vara i behov av både psykologisk behandling samt läkemedelsbehandling
riktad mot ett eller flera symtom. Psykologisk behandling kan lindra besvären vid IBS.
Starkt stöd finns för KBT, dynamisk psykoterapi och hypnos terapi. Vid dagliga besvär
och svåra symtom och där det ofta föreligger
samsjuklighet kan antidepressiva läkemedel
(TCA) och serotoninåterupptagshämmare
(SSRI) ha god effekt. Flera grupper av antidepressiva läkemedel har smärtmodulerande
effekt. Vid diarré är förstahandspreparatet
loperamid. Gallsaltsbindare kan prövas,
ensamt eller i kombination med loperamid.
Vid IBS med förstoppning är bulkmedel i
form av Vi-Siblin, Lunelax eller Inolaxol alt.
osmotiska laxermedel som Forlax, Movicol
eller Laktulos. Constella för patienter med
svårbehandlad förstoppning. Resolor har
indikationen kronisk förstoppning där laxativ inte ger tillfredställande lindring. När
buksmärtan stör mer än tarmfunktionsrubbningen kan smasmolytika som Egazil
eller papaverin användas. Mot gaser och
uppblåsthet vid IBS finns inget läkemedel
som har bevisat effekt. Däremot kan dessa
symtom avta med låg-FODMAP-kost.
Kostbehandling är till stor nytta för
många patienter med IBS. Ett ökat intag
av lösliga fibrer har visat effekt vid IBS med
förstoppning. Mindre portioner, fettreduktion och begränsningar av mängden svåreller icke absorberbara kolhydrater, så kallad
låg-FODMAP-diet. Dietist bör konsulteras.
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”Kostbehandlingen går ut på att man tar bort de kolhydrater
som är fermenterbara och som jäser i tarmen.”
Sist ut för dagen var Sofia Antonsson som

är legitimerad dietist och som själv har
IBS. Under de senaste åren har hon framgångsrikt behandlat tusentals patienter med
IBS och andra magproblem med hjälp av
FODMAP. Hon har även flera framgångsrika böcker i ämnet.
När man fått diagnosen IBS är det viktigt
att få information om sin sjukdom. Eftersom IBS är en multifaktoriell sjukdom som
påverkas av flera saker är det viktigt att göra
en livsstilsförändring avseende kost, motion
och stress. Kostbehandling med FODMAP
är idag den mest effektiva metoden för att
minska symtomen vid IBS. För att arbeta
med stresshantering rekommenderas Mindfulness, medicinsk yoga eller andra former
som ger övning i andning och avspänning.
Behandling med KBT och hypnos har även
visat sig vara effektivt vid IBS. När man
har IBS är det viktigt att tänka på vad man
äter men även hur och varför. Ätbeteendet
påverkar hur maten tas emot i magen. Portionsstorlek och äthastighet har stor inverkan. Magen verkar reagera kraftigare om
den varit tom länge liksom om man äter en
stor portion för fort. Det är därför bättre att
äta flera små måltider än för stora. Att äta
medvetet är centralt för den som har IBS.
FODMAP är en akronym och står för Fer-

mentable Oligo-, Di, Mono-saccharides and
Polyols. (Fermenterbara oligo-, di-, monosackarider och sockeralkoholer).
Kostbehandlingen går ut på att man
tar bort de kolhydrater som är fermenterbara och som jäser i tarmen. FODMAPs
inkluderar molekylerna fruktos, laktos, oligosackarider och sockeralkoholer. Gemensamt för dessa kolhydrater är att de hos
personer med IBS är dåligt absorberade
och snabbjästa. Dessutom är de osmotiskt
aktiva och påverkar därför vätskebalansen
i tarmen vilket orsakar avföringsproblem
som diarré, förstoppning eller omväxlande
avföring. FODMAP är ingen lågkolhydratkost utan handlar snarare om att välja rätt
sorts kolhydrater. Behandlingen kommer
ursprungligen från Australien där den tagits
fram vid Monash University och använts
sedan 2001. Resultatet från studier visar
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att behandlingen hjälper ca 80 procent av
personer med IBS. Den är också studerad
på personer med IBD med goda resultat.
FODMAP är i nuläget den mest effektiva
kostbehandlingen vid IBS. Behandlingen
minskar gaser, uppblåsthet och smärta hos
de flesta. Det är dock olika hur lång tid det
tar innan man får resultat. En del blir bättre
inom 24 timmar, medan andra behöver mer
tid på sig. Kostbehandlingen inleds med en
elimineringsfas i minst två veckor, och gärna
sex till åtta veckor, för att se om behandlingen ger effekt. Därefter kan man börja
lägga tillbaka livsmedel.
De flesta av oss har svårt att ta upp stora
mängder fruktos eller fruktsocker. Detta
gäller framförallt livsmedel som innehåller
mer än 50 procent fruktos, i förhållande
till glukos, då fruktosen behöver hjälp av
glukos för att tas upp i tarmen. Vid ofullständig absorption fortsätter fruktosen ner
i tarmsystemet där den är snabbjäst och
ger symtom hos personer med IBS. Exempel på livsmedel med överskott av fruktos
är honung, äpple, päron, fruktjuicer och
torkad frukt. Välj istället banan, bär, kiwi,
jordgubbar eller apelsin. Begränsa intaget
av frukter till två per dag.
Under eliminineringsfasen rekommenderas laktosfri kost för alla då laktos är en
FODMAP-molekyl som kan reta tarmen
och orsaka symtom även hos personer som
inte är laktosintoleranta. Laktosfria produkter går bra att använda liksom vanlig
hårdost som är naturligt laktosfri. Efter
elimineringsfasen kan man prova att lägga
tillbaka laktos.

t.ex. sorbitol, xylitol och maltitol. Dessa är
vanliga som sötningsmedel i tuggummi
och halstabletter, men finns även i svamp,
majs, sockerärtor och avokado. Överdriven
konsumtion har en laxerande verkan på de
flesta. Sockeralkoholer kan även finnas vissa
läkemedel och i probiotika.
Förutom de fyra FODMAP-kategorierna
finns det ett antal restriktioner när det gäller
övriga livsmedel. Generellt är protein och
fett tillåtet, men med några undantag. Fett
kan öka tarmmotoriken och smärtkänsligheten i tarmen. Exempel på livsmedel som
är kända för att irritera mag-tarmkanalen
hos de flesta är kaffe, te, alkohol, stora
mängder socker och kolsyra. Dessa bör
begränsas för att få ett så bra resultat som
möjligt.
I Sverige älskar vi dieter och metoder
som utlovar en ”quick fix” av våra problem.
FODMAP är en sjukdomsspecifik kostbehandling, som de flesta behöver följa på lång
sikt. Den bör utföras av dietist eftersom det
är viktigt med medicinsk kunskap, förståelse
för hur kroppen fungerar samt förmågan
att kunna bedöma och värdera intaget av
näring och energi. Därför är det viktigt att
genomföra behandlingen i samråd med en
dietist som har specialkunskaper på området.
För mer information; www.belly-balance.se
samt www.ibsfri.com.
Tack för en fantastisk dag! På återseende
2019!

Oligosackarider är en fibersort som även

kallas för prebiotika. Den gynnar vår
tarmflora, men orsakar kraftiga symtom
hos personer med IBS. Dessa finns bland
annat i vete, råg, korn och havre samt lök,
vitlök och baljväxter. Det går istället bra att
använda ris, potatis och quinoa liksom glutenfria ersättningsprodukter för pasta, bröd
och mjöl. Glutenfria produkter rekommenderas primärt för att undvika fibrerna (fruktanterna) i vete, korn, råg. Glutenproteinet
i sig är inget problem för den som har IBS.
Sockeralkoholer är ämnen som slutar på -ol,

Ann Tornberg
för FSGS och SEGP
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Omvårdnadskonferens
– Patienten i fokus
Torsdagen den 20 september samlades 120 sjuksköterskor och undersköterskor från endoskopimottagningar
från hela landet då konferensdagen
”Patienten i Fokus” gick av stapeln på
World Trade Center i Stockholm.

D

et är andra året i rad som Lisa
Zarouki och Karin T Nouchi,
forskningssjuksköterskor på endoskopin på Karolinska Huddinge anordnar
konferensen tillsammans med sponsorer
från industrin.
Det hela började med en önskan om att
belysa det viktiga arbetet som assistent på
endoskopin, som handlar om så mycket mer
än att bara vara ett par extra händer i ett
mörkt rum.
Dagen blev åter igen väldigt uppskattad.
Marie Iwarzon, universitetslektor i omvårdnad var moderator och såg till att programmet flöt på. Professorn och författaren
Stefan Einhorns föreläsning ”Om empati”
lockade fram skratt hos publiken och blev
en mycket bra start på dagen.
Inbjuden från Amsterdam kom Marjon
De Pater, ordförande för ESGENA (the
European Society of Gastroenterology and
Endoscopy Nurses and Associates) och föreläste om nya uppdaterade riktlinjer kring
instrumenthygien.
Hanna Dubois, sjuksköterska och doktorand föreläste om sin forskning kring
Patienters erfarenheter och attityder till
delaktighet vid endoskopi, en intervjustudie
som ännu inte är färdigställd men där vi fick
ta del av patienters erfarenheter och tankar
kring delaktighet. Efter denna tänkvärda
föreläsning höll Angelica Selander, patient
som genomgått en operation och behandling för esofaguscancer, en gripande och
personlig föreläsning av sina erfarenheter.
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Lisa Zarouki och Karin Thourot.

Dagen följde sedan med en föreläsning av

anestesiologen Julia Jakobsson om ”Säker
sedering vid Endoskopi”, en mycket uppskattad föreläsning där hon gick igenom de
vanligaste läkemedlen som vi använder vid
endoskopiska undersökningar, deras effekt
och hur vi bäst övervakar dessa patienter.
Vilka patienter kan sederas utanför anestesiklinik och vad menar man med ASA-1-2
var ytterligare frågor som Julia tog upp.
Psykologen Minna Forsell har skrivit
boken ”Att arbeta med tolk” (Gothia Fortbildning 2018) och kom för att dela med sig
av sin kunskap kring tolkanvändning inom
vården. Någonting som kan vara en extra
utmaning i ett pressat schema, men nog så
viktigt vid endoskopiska undersökningar.

Dagen avslutades med två föreläsningar

från industrin. Den ena om scopeguide, ett
effektivt hjälpmedel vid koloskopi och den
andra om säkert användande vid diatermi.
Utöver detta fina program fanns det sex
utställare från industrin där deltagare kunde
mingla runt vid fikapauserna och lunch.
Det blev en givande och inspirerande dag
som avslutades på bästa sätt med bubbel
med snittar.
Lisa Zarouki
Karin Thourot
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STIPENDIUM
FSGS har tillsammans med Ferring Läkemedel AB ett utbildningsstipendium
för sjuksköterskor verksamma inom gastroenterologi.
Syfte
Syftet med stipendiet är att erbjuda ekonomiskt stöd för utbildningsprojekt
inom gastroenterologi.
Stipendiets storlek
20.000 kr
Vem kan söka?
Sjuksköterskor verksamma inom gastroenterologi i Sverige.
Sökande ska vara medlem i FSGS, dock ej styrelsemedlem.
Ansökan
Ansökan ska innehålla:
• Namn, arbetsplats, e-postadress
• Syfte med ansökan
Ansökan skickas via e-post till: lena.mar.johansson@sll.se
Sista ansökningstid 20 januari 2019.

STIPENDIUM
FSGS ställer för året 2019, tillsammans med Tillotts Pharma AB, ett fortbildningsstipendium till förfogande för sjuksköterskor verksamma inom gastroenterologi.
Syfte
Vi vänder oss till dig som planerar gå en fortbildning inom gastroenterologi under 2019.
Stipendiets storlek
10 000 kr
Vem kan söka
Sjuksköterskor verksamma inom gastroenterologi i Sverige.
Sökande ska vara medlem i FSGS dock ej styrelsemedlem i FSGS.
Ansökan ska innehålla
– Namn, arbetsadress, e-postadress
– Syfte och mål med ansökan
Ansökan skall vara inne senast den 20 Januari 2019.
Stipendiekommittén består av styrelsemedlemmarna i FSGS.
Tillotts Pharma AB är inte delaktiga i val av stipendiat.
Ansökan skickas via e-post till lena.mar.johansson@sll.se
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Nya styrelsemedlemmar i FSGS

Katarina Pihl Lesnovska

Arbetar som sjuksköterska sedan 2002

hur de uppfattar kontakterna med hälsooch sjukvården. I sin forskning undersökte
Katarina vidare hur patienterna upplevde
vården. Här visade det sig att hälso- och
sjukvårdens attityder spelade en central
roll, det viktigaste för patienterna var att
bli bemötta med respekt och ömsesidigt
förtroende. För patienterna innebär det att
bli lyssnad på, att bli tagen på allvar, att
mötas med empati. Men det betyder också
att betraktas som en individ i ett socialt
sammanhang med arbete och familj och att
mötas med förståelse för vad det innebär att
leva med sjukdomen.
Katarina är vice ordförande och ser fram
emot ett spännande och utvecklande arbete
inom FSGS. I styrelsen kommer Katarina
också vara sammankallande för det luminala
utskottet.

Jag blev legitimerad sjuksköterska år 1993

skoperande sjuksköterska. Blev samtidigt
anställd på CAMST, simulatorcentrum,
samma år och utbildades till instruktör på
den bildstyrda enheten. Jag har stort intresse
för utbildning och endoskopi och har arbetat som lärare i endoskopiutbildningen för
endoskoperande sjuksköterskor på Sophiahemmets Högskola. Idag arbetar jag åter på
Stockholm Gastro Center Sophiammmet
som endoskoperande sjuksköterska med
specialistkompetens. Jag ser fram emot ett
spännande arbete inom FSGS.

och började på magtarmmedicinska kliniken 2003. De första åren arbetade Katarina
inom klinikens slutenvård på Linköpings
Universitetssjukhus. De första åren gav
mycket kompetens inom omvårdnad för de
svårast sjuka patienterna med IBD. Sedan
2008 har Katarina arbetat på mottagningen
i olika funktioner.
Intresset för utveckling av vården har
alltid varit stort. På Karolinska Institutet
studerade hon och fördjupade hon sig inom
IBD och gjorde sin magister inom omvårdnad med inriktning IBD 2008. Intresset att
fördjupa sig ytterligare gjorde att Katarina
skrevs in som doktorand 2010.
Katarina disputerade 2017 och i sin
avhandling beskrivs hur livssituationen ser
ut för personer som lever med IBD och

och arbetade efter det inom urologi, intensivvård. År 2000 började jag arbeta på endoskopienheten Karolinska Huddinge för att
assistera vid endoskopiska undersökningar,
diagnostiska och terapeutiska. 2008 bytte
jag arbetsplats till Stockholm Gastro Center
Sophiahemmet. Mellan år 2009-2011 utbildades jag under två år i Karlskrona för att
självständigt kunna genomföra gastro- och
koloskopiundersökningar. År 2013 började
jag återigen arbeta på endoskopienheten
Karolinska Huddinge/Solna som endo-

Catharina Wallenkampf

Fler presentationer av nya styrelsemedlemmar kommer i nästa nummer av Gastrokuriren.
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Hej alla medlemmar i SEGP!

D

et är dags att avrunda år 2018.
Som vanligt har det hänt en hel
del och vi har fått in många fina
reseberättelser från de medlemmar som fått
något av föreningens resebidrag och varit
på olika kongresser. Vi kan läsa Madeleine
Grandells berättelse om hur årets svenska
gastrodagar uppfyllde hennes förväntningar.
Själv var jag och 275 deltagare till i Malmö
på 50 years with ERCP. Det var verkligen
något att minnas, längre fram i tidningen
kan ni läsa lite om det jubileet. Vi har också
en berättelse från de tre medlemmarna
Ulrika Rehn, Veronika Palmér och Jimmie
Nilsson som varit på årets Nätverksträff för
endoskoperande sjuksköterskor. Arbetet
med uppdatering av hygienguidelines fortsätter och kommer att läggas på hemsidan så
snart de är klara. Arbetet med att få igång en
endoskopiasstistent kurs fortgår även den.
Om ni vet om något evenemang/kurs
som ni saknar i kalendern på hemsidan,
skicka då ett mail till någon av oss så kan vi
lägga upp den i kalendern.
Medlemsavgiften 2019 är som vanligt
200 kronor. Det går bra att swisha till
nummer: 123 642 98 eller betala in på
bankgirokonto: 5828-8945. Glöm inte
att skriva ditt namn.
Det är viktigt att vi får uppgifter om
nya adresser både hem och mailadress, så
vi kan hålla er uppdaterade och att ni får
tidningen. Om ni inte längre vill vara med
i föreningen ser vi gärna att ni skickar ett
mail till Åsa Jirvelius eller Gill Bergh så att
vi kan ta bort er från maillistan.

I år var det ingen sökande till NECCO/
ECCO.
I rutan här intill finner ni vilka rese/
utbildningsbidrag det är dags att söka nu.
Gå in på vår hemsida www.segp.nu för kriterier och anmälningsblankett.
Jag vill påminna om SADE-mötet i januari i Stockholm och leverveckan i februari
också den i Stockholm.
Jag vill också passa på att påminna om
att SEGP numera har en facebooksida, där
man kan se lite vad som händer i ”vår värld”
Vi vill på detta sätt tacka alla våra samarbetspartners som under året stöttat föreningen
på olika sätt.
Vi i styrelsen tackar för i år och önskar alla
en God Jul och ett Gott Nytt År.
Väl mött nästa år.

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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Gastrodagarna 2018

M

itt namn är Madeleine och jag
jobbar som sjuksköterska på
Endoskopimottagningen på
Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Där har
jag jobbat i två år, innan dess jobbade jag på
en kirurgisk vårdavdelning. Endoskopimottagningen är en kombinerad mottagning,
där både kirurger och gastroenterologer
skoperar, vilket gör att man får det bästa
av två världar. De undersökningar som vi
gör är gastroskopier, koloskopier, endoskopiska ultraljud och dubbelballongundersökningar.
Jag ville åka på 2018 års gastrodagar för
att få djupare kunskap och förståelse för det
jag arbetar med varje dag. Jag hade även
möjligheten att åka 2017. Då hade jag bara
jobbat ett år och kände att jag gärna ville åka
i år igen, då jag nu har fått mer förståelse
för de undersökningar vi gör och kan på
så sätt ta in mer information och utvecklas
mer inom området. Jag sökte stipendium
via SEGP och var en av de tursamma som
fick sponsring via dom av SIS Innovation.
En viktig uppgift som SEGP har är att
hjälpa sin medlemmar till utveckling och
utbildning, vilket jag är enormt tacksam för.
Mina mål med årets gastrodagar var att ta
del av ny forskning, få bredare kunskap om
diverse sjukdomstillstånd som jag dagligen
stöter på i mitt yrke samt inrikta mig på
den del i mitt arbete jag kan påverka som
endoskopiassistent.

en hedersföreläsning om IgG4-relaterad
leversjukdom där man gick igenom orsaker, symtom, patientfall samt behandlingar
av detta. Dagen fortsatte sedan med fria
föredrag, flera kortare föreläsningar på ca
15 minuter. Där pratades det bland annat
om obeticholsyra hos gallpatienter, statiners
effekt vid primär skleroserande kolangit och
mycket mer. Ett föredrag som jag fastnade
vid var en studie som hade gjorts på två
olika laxermedel som används vid koloskopier. De jämförde patientupplevelserna och
graden av rengjord tarm. Studien visade att
i renhet var det ingen större skillnad mellan
de olika preparaten, däremot har smak
och lukt betydelse för upplevelsen av laxeringen. En bra laxering inför en koloskopi
är extremt viktigt för att kunna genomföra
undersökningen på ett bra sätt och kan laxeringsupplevelsen underlättas kan det bidra
till att fler blir motiverade att genomföra
undersökningen. Efter dessa föredrag fortsatte eftermiddagen med föreläsningar om
prevention av gastrointestinal cancer, läckande tarmvägg samt indikationer för TIPS
(transjugulär intrahepatisk portosystemisk
shunt). Kvällen avslutades med ett trevligt
mingel som tack vare det fina vädret gjorde
lokalen där vi befann oss extremt varm.
Där kunde man diskutera med kollegor från
andra mottagningar i landet om vad man fått
höra under dagen samt utbyta erfarenheter.

Så i år var det alltså Dalarnas pärla Falun

inte gjorde så mycket då lokalen vi befann
oss i inte blev lika varmt som den blev
under onsdagen. Dagens program för min
del bestod av föreläsningar om kolorektal
cancer. Föreläsningarna handlade om allt
från att jobba med prevention till diagnoserad avancerad kolorektal cancer. Man fick
även en genomgång om studierna som pågår
av kolorektal cancer, Screesco och Nordicc
samt vikten av att dessa studier finns samt
uppbyggnaden av ett svenskt koloskopiregister. Man fick även en genomgång polyper
och olika tillvägagångssätt att ta bort dom,
antingen endoskopiskt eller kirurgiskt och
olika perspektiv på vilket sätt som passar
till vilken typ av patient vilket jag tyckte
var väldigt intressant.

som stod för dessa innehållsrika dagar. Då
jag fick möjligheten att närvara vid alla tre
dagar började vår resa på onsdagen. Vi kom
fram till ett soligt och varmt Falun och Lugnets sporthall där årets gastrodagar hölls.
Vi blev välkomnade av personalen som var
klädda i vackra folkdräkter. En enorm gymnastiksal hade gjorts om till föreläsningssalar, utställningstorg för företag som visade
sina produkter samt posterutställningar. Då
jag jobbar med endoskopier så valde jag att
lägga mitt fokus på föreläsningar som handlade om ”mitt” område, för att på så sätt
kunna utvecklas.
Onsdagseftermiddagen började med
öppnandet av årets gastrodagar, sedan följde
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Torsdagens väder var något kyligare vilket

Eftermiddagen bjöd på ett väldigt trevligt och intressant besök på Falu lasaretts
endoskopimottagning. Den var jättefin och
utifrån mitt perspektiv modern och genomtänkt. Det är lätt att man blir hemmablind
och tycker att det man har är ett bra sätt att
jobba på, därför är det så nyttigt och viktigt
att få komma på studiebesök på andra mottagningar och se hur de har lagt upp arbetet.
Man får många tips och idéer som man kan
ta med sig hem och modifiera så det passar
sin egen mottagning och arbetssätt.
Torsdagen avslutades med en fantastiskt
trevlig och underhållande gastromiddag,
med god mat och dans till livebandet in på
småtimmarna…
Fredagen och sista dagen bestod av ”Endo-

skopiskt smågodis, en av föreläsningarna
handlade om assistentens roll vid endoskopiska undersökningar och studier visar att
assistenten också har en betydande roll för
upplevelsen av undersökningen. Det som
jag tar med mig från denna föreläsning är
att personcentrerat förhållningssätt med ett
lugnt bemötande ger stöd och avledning vid
en undersökning.
Detta var såklart bara ett axplock av allt
som erbjöds av Falun och Gastrodagarna
2018, förutom de innehållsrika föreläsningarna kunde man kika och lyssna på posterpresentationer och besöka utställningstorget
där många trevliga företag hade ställt upp
montrar där man kunde klämma och känna
på deras produkter. Det bjöds även på en
rolig tipspromenad runt till alla utställare
så man fick chansen att upptäcka och träffa
nya företag som man inte kände till.
Jag tycker att årets gastrodagar har levt
upp till alla mina förväntningar, och jag
vill rikta ett tack till alla inblandande som
organiserat och styrt upp det så fint samt ett
stort tack till SEGP och SIS Innovation som
sponsrade min resa och gav mig möjligheten
att njuta av gastrodagarna och Falun.
Madeleine Grandell
Sjuksköterska, Endoskopimottagningen
Uppsala Akademiska Sjukhus
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50 år sedan den första ERCP´n

I

år är det 50 år sedan amerikanen
William S McCune gjorde den första
ERCP´n. Detta måste naturligtvis firas,
så under två dagar i september samlades 276
deltagare. 181 från Sverige, 35 från Danmark, 20 deltagare representerade Norge,
från Finland kom det 15 och så var det 3
deltagare från Island. Den äldste deltagaren
var Jean Cronstedt och med sina pigga 85
år hade han faktiskt varit med från början.
I förra numret av gastrokuriren kan ni läsa
om hans ”tankar om kring ett 50 års jubileum”. Det kom även föreläsare från Storbritannien, Japan, Italien, Belgien, Holland
och Tyskland. Vi lyssnade och en del av oss
mindes hur det var när vi själva började
med ERCP och hur fort allt har utvecklats.
I slutet av 80-talet kom CCD-tekniken in
i duodenoskopen och kopplas till en videomonitor och nu kunde alla medarbetare och
andra se denna tidigare endast för skopistens
öga fantastiska värld. Det medförde även
att risken att skopisten skulle bli smittad
via stänk från biopsikanelen försvann, då
ansiktet kom långt ifrån instrumentet. Tidigare instrument var med fiberoptik och då
fick bara skopisten se allt det roliga, nu kan
alla i rummet se allt och via länkar kan man
visa skopier från andra platser i världen. Det
blev även stor skillnad för assistenten när
man kunde se vad man gjorde. I början var
alla tillbehör flergångs och svåra att rengöra.
Kraven på renlighet av både instrument och
tillbehör har ökat avsevärt sedan dess och
man har insett vikten av eliminering av
mikroorganismer vilket har medfört bättre
desinfektorer, rengöringsmedel och redskap.
Nu finns alla tillbehör i engångsmaterial,
tack och lov. Utvecklingen av nya tillbehör
och förfining av de ”gamla” har gått framåt
med stormsteg.
Historien började med tre kirurger från

USA, de var först i världen med att skapa
sig access till gallvägarna på endoskopisk
väg. Dr Henning skapade instrumentet, och
provade det på sig själv, hans kommentar
var ”Not so tasty, but not to bad”. Eftersom allt var helt nytt fick de uppfinna de
tillbehör de behövde vartefter och prova sig
fram metodmässigt.
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ERC-pister från Norge, Danmark och
Finland berättar om deras tidigaste erfarenheter och i Sverige hade vi Lars Wehlin
vid Malmö Allmänna Sjukhus, han beskrivs
som en karismatisk, engagerad och vänlig
radiolog. Han var den första i Skandinavien
1972 efter att ha varit och studerat tekniken
i Japan. Han gjorde under sin verksamma
tid mycket för utvecklingen både inom
ERCP och radiologi, och varje år under
svenska gastrodagarna hålls en föreläsning
till hans minne. Eva Lindström också hon
radiolog verkade vid universitetssjukhuset i Linköping och har även hon bidragit
mycket till utvecklingen.

Några milstenar att minnas; 1970 gjordes endast diagnostiska ERCP. 1973 gjordes
den första papillotomin med stenextraktion,
1974 sphincter oddimanometri, 1975 intraductal endoskopi, 1980 första stentinläggningen av Dr Nib Soehendra, (som lite
senare under dagen berättade mer om det)
Hidemichi Aoki från Japan talade om duodenoskopets ”the centerpice of ERCP” fantastiska utveckling från fiberendoskop till
dagens högteknologiska instrument.
Nästa programpunkt var ”ingen kanyle-

ring ingen ERCP” vilket är väl det hela i
ett nötskal. Att utföra en precut ovanför
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Basal endoskopi
5 - 8 mars 2019
och
19 - 22 november 2019
Karolinska universitetssjukhuset
Målgrupp: Blivande endoskopister inom kirurgi och gastroenterologi.
Kursinnehåll: Utarbetat av fakultetsgrupp i enlighet med utbildningsboken för
gastroenterologer och kirurger och svarar mot de teoretiska kompetenskrav som
Svensk Gastroentgerologisk Förening och Svensk Kirurgisk Förening ställer.
Kursledning: Peter Elbe, Urban Arnelo
Kursarrangörer: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Kursansvarig: Peter Elbe, Karolinska universitetssjukhuset, peter.elbe@sll.se
Anmälan skickas till kurskoordinator:
birgitta.haglund@surgsci.uu.se
Akademiska sjukhuset
Kirurgdivisionen
751 85 Uppsala
Vid frågor kontakta ansvarig kurssekreterare, annika.e.karlsson@sll.se
Kursens uppbyggnad: Föreläsningar. Simulatorövningar. Teknikgenomgång stapel.
Grismageövningar.
Anmälan och information: Kostnad: 12 000 exkl. moms.
Kursplats erhålls enligt principen ”först till kvarn”.

Rätt svar – Endoskopifrågan
(från sidan 37)
Vad föreställer bilden?
Svar: En typisk härd av IPMN i pankreas huvudgång.
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papillmynningen har visat sig vara ett effektivt sätt att oftast kunna lösa problemet vid
en svår kanylering. ”Födelsen” av en stent är
en intressant historia och Dr Nib Soehendra
från Hamburg visar med bilder och berättar hur han själv fick tillverka plaststentar
efter behov och lite senare även stela dilatatorer. Dr Massimillian Mutignani deklarerade efter Dr Soehendras berättelse att
han älskar stentar och beskriver sedan med
stor entusiasm stentarnas utveckling från
Dr Soehendras hemmagjorda till dagens
metallstentar av olika slag. Vid slutet av
dagen följde en paneldiskussion om det
fanns en perfekt plan vid galloperationer
med stenar i choledochus, ERCP under
operation eller efter avslutad op. Det var lite
delade meningar om det. Dagen avslutades
med en god middag tillsammans. Dag två
fortsatte i samma anda och nu kom vi in
på ämnet problem vid ERCP. Att komma
åt papillen vid förändrad anatomi som t.ex.
efter operation med roux slynga eller efter
gastric bypass kräver uppfinningsrikedom.
Ballongenteroskopi har visat sig vara ett
alternativ och att använda en needleknife
istället för papillotom vid EST lika så. Komplikationer vid ERCP är ett annat problem
och pankreatit är inte ovanligt, även blödning och perforation förekommer. Frågan
om hur rena våra instrument är togs också
upp och enligt en studie där 65 centra
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deltog hade 39 % minst ett kontaminerat
duodenoskop hängande i torkskåp redo att
användas. Siffror som nämndes var 22 % av
instrumenten är kontaminerade. På 15 % av
dessa fanns spår efter oral flora eller biologiska rester. Är de helt enkelt för svåra att
rengöra korrekt? Vad kan man göra åt det?
Den nyaste versionen av duodenoskop har
återigen en avtagbar distal cap med skillnaden från tidigare version att den är engångs,
vilket borde eliminera en hel del problem
med rengöringen. Engångsventiler är också
ett sätt att minska risken för kontaminering.
En mycket noggrann manuell rengöring av
allt flergångs material är av största vikt, vi
kan inte förlita oss på passiva processkontroller utan måste aktivt odla noggrant ofta,
våra instrument och maskiner. Teknisk innovation krävs för att kontrollera och behålla
den ultimata lösningen till endoskopiskt
relaterade infektioner. Att vara assistent är
inte bara att vara till hands och skopistens
hjälpreda utan så mycket mer. Vi tar hand
om patienten, apparatur, tillbehör och en
mycket viktig del av vårt arbete, vi rengör
instrumenten. Det är därför av största vikt
att vi har och följer de nationella och internationella guidelines som finns framtagna
och kontinuerligt uppdateras för att förhindra smittöverföring mellan patienter men
även skydda oss själva. Guidelines finns att
läsa på vår hemsida.

Utvecklingen går framåt hela tiden och
idéerna kommer från ”fältet”, hängivna
ingenjörer och produktutvecklare tar sig
an idéerna men tyvärr faller 90 % bort.
Endast 4 % blir en produkt som kommer
ut på marknaden efter 3-4 år.
Jacqes Deviere som är mycket för EUS
och en bra föreläsare hade tyvärr blivit sjuk
i sista stund vilket var lite synd, men en
annan entusiastisk herre ställa upp istället
och ämnet var EUS tillsammans med ERCP.
En debatt om det kommer att bli 50 år
till med ERCP avslutade jubileet. Det var
naturligtvis mycket mer som det pratades
om under dessa två dagar men då skulle
denna berättelse bli alldeles för lång.
SADE (Scandinavian Association for
Digestive Endoscopy) tillsammans med
industrin har gjort ett mycket trevligt firande
av detta jubileum. Quizen hos utställarna
var knepig men rolig. Avslutningsvis vill
jag delvis citera ett par meningar ur förordet (fritt översatt). Alla som håller på med
ERCP vet att det krävs passion och genuint
intresse, när vi varje dag gör allt vi kan för
att lindra, bota, förlänga liv, förbättra livskvalitet och ibland även rädda liv

Åsa Jirvelius
Kirurgoperation Södersjukhuset
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Nätverksträff för endoskoperande
sjuksköterskor
Torsdagen den 11 oktober 2018 gick
nätverksträffen för endoskoperande
sjuksköterskor av stapeln. Denna
gång var det Danderyds Sjukhus i
Stockholm som stod för värdskapet.

E

fter en lunchsamling och smygtitt på
sponsrande företags montrar hade vi
en kort presentationsrunda. Det var
en bra blandning på deltagarna. Det var allt
från första kullen som examinerades 2008
till de så sent som i somras nyutexaminerade
tillskotten av endoskopister. Representanterna från Kungshusen, OLYMPUS, Norgine, Boston Scientific och Braun gav sig
också tillkänna och satt därefter sedan lika
förväntansfulla som de övriga i auditoriet.
Först ut på föreläsningsprogrammet var
hedersföreläsaren, författaren och docenten
Henry Nyhlín, som talade om förändringar
i både smått och stort. Han tog oss med
på en resa från sin glans dagar som ung,
blivande gastroenterolog under utbildning
i Skottländska Edinburgh på 70-talet, fram
till implementeringen av endoskoperande
sjuksköterskor i dagens Svenska sjukvård.
Han betonade bland annat vikten av något
så enkelt som att först fråga patienten om
lov innan man introducerar endoskopet.
Nästa talare var överläkare Rickard Marsk,
kirurg på Danderyd. Han var först specialist
i övre GI-kirurgi men fastnade sedan för
kolorektalkirurgi. Rickard talade om den
visuella diagnostiken av polyper samt hur
och varför vi bör använda oss av olika klassifikationer i diagnostiken. Han sa bland
annat att gastroskopera är tekniskt lätt men
det är desto svårare att tyda vad det är man
ser. Att koloskopera däremot är tekniskt
svårt, men det är mycket lättare att tyda
det man ser.
Mellan föreläsningarna fick vi både mat
och fika medan vi minglade runt bland
industrins montrar. Sist ut av föreläsarna
vår första dag var gastroenterologen eller
”polypnörden” som han själv kallade sig,
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”Vi fick se både vanliga och ovanliga endoskopiska
fynd, allt från matstrupe till ändtarm.”
dr Marteza Shafazand från Östra Sjukhuset.
Med stor entusiasm delade han med sig av
sina allmänna råd vid polypektomi. Vi fick
också se mycket bilder och filmer från hans
ingrepp med EMR och ESD. Sist på eftermiddagen delade vi med oss av sådant som
vi gjort ”mindre bra” för att kunna lära oss
av varandra. Kvällen avslutades sedan på
Jamies Italian på hotell Anglais där restaurangen fylldes av en känsla av samhörighet
och glädje.
Andra dagen inleddes av gastroenterologen

och tidigare chefen på Danderyds endoskopienhet dr Dag Risberg som tog oss med på
en spännande resa genom GI-kanalen. Vi
fick se både vanliga och ovanliga endoskopiska fynd, allt från matstrupe till ändtarm.
Vi fick lära oss hur en liten fjäder snabbt kan
bli till en stor höna när det gäller ischemi i
mage och tarm. Han hjälpte oss också att
reda ut det alldeles för ofta felaktigt använda
uttrycket ”gastrit”. Nästa föreläsare var ST-

läkaren Henrik Maltzman som visade på
fördelarna med chromoendoskopi vid surveillanceundersökningar av IBD-tarmar. En
”ny-gammal” metod som nu är rekommenderad sedan 2017 av SGF. Vi fick tips och
trix av Henrik för att på bästa sätt kunna
utföra chromoendoskopi.
Som avslutning visade kollegan Åsa Gils-

tring, Danderyds sjukhus, på vikten av
god kvalitet vid koloskopi och hur man
kan mäta detta. Med skrämmande fall från
verkligheten så fick nog hela auditoriet en
ny syn på vad koloskopikvalitet är.
Innan en avslutande rundvandring på
endoskopienheten i Danderyd beslutades
att Karlstad kommer att stå värd för nästa
års nätverksträff.
Veronika Palmér
Ulrika Rehn
Jimmie Nilsson
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Rese/utbildningsbidrag att söka nu är:
Svenska Gastrodagarna i Jönköping
8-10 maj 2019
Sista ansökningsdag 31 januari 2019

Rese/utbildningsbidrag för studiebesök eller liknande

Sista ansökningsdag 31 januari 2019

Getinges kurs Endoskopihygien
Våren 2019 i Stockholm och Getinge
Kursavgift och logi
Sista ansökningsdag 31 januari 2019

ESGE-Days 2019 i Prag 4-6 april
Sista ansökningsdag 31 januari 2019

Tänk på att ansökan måste vara personlig och kan ej överlåtas.
Du måste ha varit betalande medlem minst ett år.
Gå in på var hemsida www.segp.nu där hittar du kriterier och anmälningsblankett,
där finns även en mall till hjälp när du skriver din reseberättelse.
Välkomna med era ansökningar.

www.segp.nu
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Kurser & Kongresser
2019
JAN

17 - 18
2019

JAN

23
2019

JAN

28
2019

JAN-FEB

30 -1
2019

MAR

5-8
2019

MAR

6-9
2019
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SADE 2019
Stockholm
www.sade.dk
Kurs i Basal gastroskopi och koloskopi
Distansutbildning
www.sahlgrenska.se/utbildning/
HaSeminariet 2019: Clinical
management of patients with diarrhea
Göteborg
www.svenskgastroenterologi.se
Gastroskolans IBD-kurs
Malmö
www.svenskgastroenterologi.se
Basal endoskopi
Stockholm
www.svenskgastroenterologi.se
14th Congress of ECCO
Köpenhamn, Danmark
www.ecco-ibd.eu/ecco19.html

MAR

18 -19
2019

MAR

18 -22
2019

MAR

25 -29
2019

APR

8 -12
2019

MAJ

8 -10
2019

NOV

19-22
2019

4th Karolinska Live
Stockholm
karolinskalive.com
SK-kurs
Neurogastroenterologiska sjukdomar
Huddinge
www.svenskgastroenterologi.se
Översiktskurs i gastroenterologi och
hepatologi
Uppsala
www.svenskgastroenterologi.se
SK-kurs
Inflammatorisk tarmsjukdom
Stockholm
www.svenskgastroenterologi.se
Gastrodagarna
Jönköping
www.svenskgastroenterologi.se
Basal endoskopi
Stockholm
www.svenskgastroenterologi.se
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