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UR DETTA NUMMER:
S. 9: Workshop om avancerade kolorektala polyper
Den 6-7 december 2018 hölls i Göteborg den fjärde Scandinavian Workshop om
handläggande av kolorektala polyper. Mötet, som riktade sig både till gastroenterologer och kirurger samt skoperande sjuksköterskor, fokuserade på högkvalitativa etablerade endoskopiska tekniker som EMR, ESD och TEM-ESD.
Under årets workshop låg dessutom fokus på högkvalitativ koloskopi inför det
kommande nationella kolonscreening-programmet.

Manusstopp

Utgivningsdag

Nr 1

6 februari

15 mars

S. 20: Om patientens betydelse i sin egen vård

Nr 2

20 mars

26 april

Nr 3

22 maj

28 juni

Nr 4

4 september

9 oktober

Nr 5

6 november

13 december

Till årets Bengt Ihre föreläsning på Gastrodagarna i Jönköping är Karin Hehenberger inbjuden som hedersföreläsare. Ofta rör dessa föreläsningar ett specifikt
område eller diagnos men i år är vinkeln en annan. Hon presenteras härmed
med en intervju eftersom hennes bakgrund är av betydelse för hennes
engagemang. Låt er inspireras!

Omslagsbild: Golden Gate Bron i San
Francisco, Californien.
© David J. Shuler, Adobe Stock.
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S. 23: Sveriges universitetskliniker bör ha en tarmsviktsenhet
Ojämlik vård och bristande kunskap och kompetens. Det är vardagen för många
patienter med korttarm. Endast 40 procent av alla patienter behandlas på en klinik
specialiserad på tarmsvikt och många drabbas av svåra komplikationer som sepsis.

Annons

Ledare

Hans Strid

Forskning till glädje och nytta

E

fter att senaste veckan ha ägnat mig
åt sjukvård vid världscuptävlingarna
i Ulricehamn på heltid är det dags
att författa en ledare. I förra numret beskrev
jag hur SGF kan sprida kunskap inom gastroenterologi och hepatologi. Basen för vår
kunskap utgörs av forskning på olika nivåer.
Ledaren denna gång kommer att beröra hur
SGF stödjer eller kan stödjas av svensk gastroenterologisk forskning.
Ett viktigt forum för att visa upp sin
forskning och skapa kontakter med andra
forskare är Gastrodagarna. I år är antalet
inskickade abstrakt nästan 70 vilken är en
ökning från förra året. En nyhet i år är att
ST-läkare kan skicka in ST-arbeten. I många
fall är dessa arbeten inkörsporten till forskning och fortsatta doktorandstudier.
Ett sätt för SGF att sprida forskning
inom gastroenterologi och hepatologi är via
våra informationskanaler. Sedan ett antal
år tillbaka kan disputerade presentera sina
avhandlingar i Gastrokuriren. Alla har inte
hörsammat detta och jag vill uppmana alla
som skrivit en avhandling att presentera den
för gastrosverige. Ett bättre sätt att synliggöra sin forskning nationellt finns knappt.
Avhandlingen (eller länkar till den) läggs
även upp på hemsidan. Vid årets Gastro-
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dagar har vi skapat en möjlighet att presentera sin avhandling på vår nya scen ”Hot
Spots”.
SOIBD och SWEHEP är svenska forsknings-

föreningar inom IBD respektive leverforskning. Som forskare inom gastroenterologi
och hepatologi kan man numer ansöka om
medlemskap. Båda grupperna är mycket
aktiva och ger en utmärkt möjlighet till att
utvidga sina forskningsnätverk. SGF stödjer dessa föreningar på olika sätt och de är
associerade till utskotten inom SGF.
Bengt Ihres forskarskola (tidigare Forum
gimiicum) är en plattform som skapades för
att utbilda forskare under sitt avhandlingsarbete. Initialt drevs projektet med medel
från Vetenskapsrådet. De senaste åren har
den drivits med hjälp av medel från Ihrefonden. Flera forskare har fått sin grundläggande forskarutbildning via denna
välfungerande skola. Forskarskolan har förlagt en del av sin verksamhet under Gastrodagarna via ett återkommande symposium
med framstående nationella och internationella forskare som föreläsare. SGF har efter
en förfrågan från forskarskolans ledning
beslutat att tillföra ett årligt tillskott för att
stödja dess verksamhet.

Ett viktigt sätt att finansiera forskning är
via stipendier. SGF deltar aktivt vid fördelning av de årliga stipendierna från MagTarmfonden och Bengt Ihre-fonden, som
delas ut under Gastrodagarna. Från SGF
kan forskare, företrädesvis i början av sin
karriär, söka resestipendier upp till 12 000
kr för att presentera sin forskning på kongresser. SGF är kopplat till Svenska Läkarsällskapet (SLS) och där kan forskare även
söka medel för sin forskning.
Hoppas att ni nu har blivit sugna på att
ta del av svensk gastroenterologisk forskning
under Gastrodagarna och genast anmäler
ert deltagande. Jag lovar att det kommer att
bli härliga och givande dagar i Jönköping.

Hans Strid
Ordförande i SGF
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Årsmöte för SGF

hålls onsdag 8 maj i Jönköping
under Gastrodagarna.
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AASLD 2018

Hanns-Ulrich Marschall

AASLD i San Francisco

Å

rets möte i det amerikanska leversällskapet American Association
for the Study of Liver Diseases
(AASLD) var efter 2015 åter i San Francisco (SF). Fortfarande en fascinerande,
pulserande stad med lagom klimat året
runt, men också med ökande sociala problem innebärande bland annat växande ”no
go” områden mitt i centrum som är tydligt
markerade på hotellets gratismapp.
Fast i år var klimatet lagom bara vad
gällde temperaturen (omkring 20 grader
i mitten av november) men knappast vad
gällde sikt och hälsorisker: smarta mobiler
hänvisade dagligen till ohälsosamma eller
mycket ohälsosamma luftförhållanden på
grund av skogsbränder vid ”Paradise” strax
nordöst av SF som lämnade hela bukten i
lätt rosafärgad dimma. Inte särskild mycket
brandlukt dock, desto mer tjock cannabis-
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arom överallt (blev legalt i Kalifornien
samma dag som Donald T blev vald som
president).
Men hur var mötet? Efter att antalet deltagare hade gått ner från ca 9500 i Boston
2016 till bara 7500 i Washington 2017
fanns nu i SF 2018 sannolikt fler igen.
Antalet deltagare från Sverige hade ökat igen
med >100 %, i alla fall bland medicinare
med numera fyra hepatologer som själva
stod på scenen, bredvid postrar eller var
med i mer än dussintals bidrag. Virologer
var förmodligen med i mindre antal. Deras
huvudintresse var numera behandling av
hepatit B samt förbättring av tillgängligheter för behandling av kronisk hepatit C
där man i Egypten har kommit en imponerande mycket lång väg.
Årets Postgraduate Course ”A Hectic Day
for a Hepatology Consultant” hade roliga

sektioner (Morning Routine – Rounds
at the MICU – Meanwhile, Back in the
Office…, Exploring Other Units at Dusk)
och gav case- respektive symptom-baserade
demonstrationer hur man bäst utreder och
behandlar komplexa kliniska problem
där leversjukdom spelar en viktig roll. Ett
didaktiskt koncept som inte hela tiden
följdes men mycket gärna kan överföras till
kommande PG kurser i Sverige*.
Huvudtema i tiden där HCV-problemet

verkar vara löst var återigen livsstilsproblemet icke-alkoholorsakad fettleversjukdom/
fettleverinflammation NAFLD/NASH.
Arun Sanyal – som verkar vara med i
samtliga NASH studier som finns – gav
en mycket bra och förvånansvärt ödmjuk
översikt där han visade att NASH både med
vikt/livsstilsinterventioner och de flesta nya
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AASLD 2018

mediciner kan förbättras men att skillnader mot placebo knappast är imponerande
och att fibrosutvecklingen vanligtvis inte
påverkas samt att cirros varken kan förhindras eller omvändas. Ett liknande bild gav
Mary Rinella i sin sammanfattning av årets
NAFLD/NASH studier. Det fanns sex nya
fas 2a studier med ämnen som påverkar
olika receptorer eller hormoner/enzymer
(2x FXR, 2x THR-β, FGF19, SCD-1).
Samtliga visade fettminskning i levern med
MR spektroskopi men gynnsamma effekter
på fibrosutveckling kunde knappast visas.
Hennes slutsats var att de blygsamma förbättringarna jämfört med placebo förmodligen kommer att förbättras med omtänksam
kombinationsbehandling. Låter knappast
som ett genombrott. Och i så fall håller
man sådant så långt som möjligt hemligt.
Annars är det knappast att förstå att nästan
samtliga ”viktiga” studier presenterades som
”late breaker”, utan publicerade abstrakt.
Även för behandling av alkohol-relaterad
leversjukdom (ALD) presenterades två studier, med sammanlagt nedslående resultat.
Varken en kombination av IL-1 receptor
antagonist anakinra, pentoxifillin och zink
visade bättre 30, 90, eller 180-dagars överlevnad vid svår alkoholhepatit än sedvanlig
behandling med prednisolon (USA) eller
tillägg av apoptosis signal-regulating kinase
1 (ASK1) inhibitor selonsertib till prednisolon (Frankrike). För behandling av Wilson
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Hanns-Ulrich Marschall

sjukdom visades en fas 2a studie med en ny
molybden-baserad kelator.
Intressanta studier fanns inom HCCområdet: En registerstudie från Sverige
visade att risk för HCC och total mortalitet hos patienter med cirros på basen av
kronisk hepatit B eller C var dosberoende
mindre hos de som hade förskrivits statiner,
fast bara lipofila och inte hydrofila sådana.
Två stora populationsbaserade studier i
USA med sammanlagd 133 371 deltagare
visade en dos- och tidsrelaterad minskning
av HCC risk vid regelbundet Aspirin intag
och gynnsam effekt av en ny PD-1 inhibitor (nivalimumab) vid avancerad HCC.
Viktig information kom från en jättestor
retrospektiv amerikansk studie som visade
att behandling av HCV med de nya direktverkande antivirala läkemedlen inte ökar
risken för återkomst av HCC.
Inom området kolestatiska och autoimmuna leversjukdomar presenterades en
52-veckors uppföljning av fas 2 studien
vid PBC med PPAR-δ agonisten Seladelpar som visade att andelen av patienter som
visade respons (dosberoende 59 % – 71 %)
och även normalisering av alkalisk fosfatas
(ALP, 24 % – 29 %) bibehålls, utan klåda
som biverkning. Förbättring av ALP utan
pruritus som biverkning visades också i en
12-veckors studie med en ny icke-steroidal
FXR agonist (GS-9674) hos patienter med
primär skleroserande kolangit (PSC).

Den ökande betydelsen av ”big data” analyser även inom hepatologin visades i en
mycket spännande föreläsning med titeln
”Genomics, Micobiomics and Personalized
Hepatology” av EASL sekreteraren Tom
Hemming Karlsen från Oslo. Årets höjdare,
som vanligt, var förstås AASLD Member
Reception i San Francisco City Hall med
massor av fantastisk mat och dryck och
excellent disco. Fast det var beklämmande
att man ombads att åka buss för ynka 2 km.

Hanns-Ulrich Marschall
Sahlgrenska Akademin
och Universitetssjukhuset
Göteborg
*Syllabus av samtliga PG-kurser, även endoskopi, transplantation, etc, samt kan fås via
mail (hanns-ulrich.marschall@gu.se).
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Scandinavian Workshop – kolorektala polyper

Per Lundblad

Workshop om avancerade
kolorektala polyper
Den 6 - 7 december 2018 hölls i Göteborg den fjärde Scandinavian Workshop om handläggande av kolorektala
polyper. Mötet, som riktade sig både
till gastroenterologer och kirurger
samt skoperande sjuksköterskor,
fokuserade på högkvalitativa etablerade endoskopiska tekniker som
EMR, ESD och TEM-ESD, och ägde rum
i Göteborgs Stadsmuseums lokaler.
Under årets workshop låg dessutom
fokus på högkvalitativ koloskopi inför
det kommande nationella kolonscreening-programmet.

G

öran Kurlberg är kirurg på Östra
Sjukhuset i Göteborg, och han
berättar för Gastrokuriren om
bakgrunden till Scandinavian Workshop.
– Jag träffade Gunnar Baatrup, som nu
arbetar som kirurg på södra Jylland, på
en kurs i TEM-kirurgi (TEM = transanal
endoskopisk mikrokirurgi) i Tübingen i
Tyskland. Sedan träffade jag honom igen i

Göteborg två år senare. Vi kom då överens
om att sätta två saker på vår agenda – dels
ville vi skapa ett nordiskt kvalitetsregister
för TEM-operationer, dels ordna möten tillsammans med de andra nordiska länderna,
förklarar Göran.
Inriktar sig på samverkan kirurger –
gastroenterologer

Göran fortsätter med att berätta att Danmark hoppade av registret, norrmännen
kunde inte enas om registrering och i Finland gjorde man så lite TEM att de inte
heller var intresserade. Registret blev därför
svenskt, och är aktivt idag.
– Sverige erbjuder den stora fördelen med
användande av personnummer!
Den andra uppgiften var alltså att ordna
konferens och workshop.
– Den första anordnades år 2007 i
Bergen, där Gunnar arbetade 2007 – 2009.
Utvecklingen i Göteborg har varit mer
inriktad mot endoskopisk terapi för polyper i tarmen. Endoskopisk submukosadis-

sektion (ESD) och piecemeal endoskopisk
mukosaresektion (p-EMR) har därför
utvecklats mer under de senaste åren i
Göteborg.
– Arbetsgruppen kom överens om att förlägga nästa workshop till Göteborg i stället.
Nu kör vi den vartannat år i Göteborg, och
vartannat i Bergen, förklarar Göran.
De år mötet hålls i Göteborg inriktar
man sig mycket på samarbete mellan gastroenterologer och kirurger kring godartade
tumörer, och koloncancerförebyggande
åtgärder som screening.
– Jag tycker det är mycket positivt att
gastroenterologer har kommit in på banan
under de senare åren, säger Göran.
I Bergen koncentrerar man sig mer på
TEM teknikens tillämpning på tidig rektalcancer och har fler kirurger, patologer och
onkologer involverade
– Använder man TEM för maligna förändringar är risken högre för återfall, jämfört med rektalexcision. Innan operationen
vet man inte säkert hur det är med sprid-

Föreläsare och kursansvariga för workshopen.
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Scandinavian Workshop – kolorektala polyper

Per Lundblad

Polypektomi förhindrar cancer och
mortalitet

ning till lymfsystemet eller generellt. Den
utveckling som har skett handlar främst
om förberedande behandling – dvs. att man
bestrålar tumören. Det är det koncept man
fokuserar på i Norge.
Polypkonferens en gång i veckan

Morteza Shafazand och Tomasz Radomski
är gastroenterologer, heltidsskopister vid
Gastroenterologisk avdelning (GEA) på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra i
Göteborg. Morteza är verksamhetsöverläkare. Båda är med i organisationskommittén
för Scandinavian Workshop.
Det är Morteza och Tomaz som har drivit
utvecklingen av avancerade polypektomier i
kolon och rektum – med ESD och p-EMR
i Göteborg.
– För två år sedan lämnade Göran och
Gunnar över stafettpinnen till oss som är
något yngre. Därför har vi – tillsammans
med kirurgerna – lagt upp kursinnehållet,
berättar Morteza.
Han förklarar att de strävat efter ett innehåll som upplevdes som intressant av både
kirurger och gastroenterologer.
– Dock ville vi behålla polyp-perspektivet
– med endoskopiska åtgärder. Så vi gastroenterologer och kirurger arbetade gemensamt med programmet från början.
Hanna Nilsson är kolorektalkirurg på
Östra sjukhuset.
– Vi kirurger och gastroenterologer träffas naturligt i vår multidisciplinära polypkonferens som vi har varje vecka. Vi startade
med det tillvägagångssättet för cirka tre år
sedan, berättar hon.
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Hands-on träning dagen innan

GEA (SU/Östra sjukhuset) är "referal
center" för avancerade polyper för VGregionen och Halland, fortsätter Morteza.
– Det är bakgrunden till att vi etablerade
det här gemensamma arbetssättet, förklarar
han.
För de deltagare som var intresserade, var
det möjlighet att delta i en hands-on träning
på GEA under eftermiddagen innan mötet.
Det var första gången en sådan ordnades
inför workshopen, och blev en stor framgång med totalt 33 anmälda.
– Vi ordnade så att de fick träna på EMR,
p-EMR, ESD och TEM-ESD och TEMESD på modeller med grismage. 29 tränade
på EMR och ESD, och fyra på TEM-ESD,
totalt höll vi på under tre timmar, berättar
Morteza.

Matt Rutter

Själva workshopen inleddes nästa dag med
att Prof Matt Rutter, Storbritannien, talade
under rubriken Högkvalitativ koloskopi
2018.
– Varför är det viktigt med hög kvalitet? Svaret är enkelt – om vi själva skulle
genomgå en koloskopi skulle vi vilja att den
utfördes av en som är expert på området.
Och det gäller för våra patienter också, konstaterade han.
Hög kvalitet ger bättre utfall – det skyddar mot cancer, innebär ett färre antal
komplikationer och skänker en större
patientnöjdhet. Eftersom det leder till färre
antal upprepade procedurer är det också
kostnadseffektivt, sa Prof Rutter.
– Att upptäcka och avlägsna polyper är
ett mycket viktigt mål för koloskopin. Polypektomi förhindrar både kolorektalcancer
och mortalitet, fortsatte han och visade data
som understödjer detta.
Däremot är inte alla endoskopister lika
bra. Många studier har visat att frekvensen
upptäckta polyper varierar mellan dem, och
det gäller även för stora adenom. En skopist
som upptäcker färre, har sedan en högre
frekvens av patienter med postkoloskopi
kolorektal cancer (PCCRC).
– Men det går att göra något åt detta.
Hur ska man kunna uttala sig om en endoskopists kvalitet? Det kan man inte – men
man kan mäta den, påpekade Prof Rutter.
"Screening har en unik position"

Hur mäter man kvalitet? Prof Rutter presenterade Performance Measurement (PM),
som används för att bedöma utfallet av en
tjänst, alternativt en aspekt av en tjänst.
Han liknade det vid ett tidigt varningssystem som identifierar potentiella problem.
– PM hjälper till med att hålla en balanserad överblick på alla aspekter av en tjänst,
och att avgöra vilka områden (domäner)
som ska bedömas, förklarade han.
Dessa PM ska vara relevanta för domänen, objektiva och reproducerbara, praktiska och enkla att mäta.
– Det är viktigt att fokusera på det som
verkligen är värt att mäta. De bör bestämma
ett mål (target quality standard) som man
vill uppnå.
Prof Rutter presenterade PM från ESGE/
UEG avseende nedre GI, och som är uppdelade i sju domäner som han gick igenom
i tur och ordning.
Är det skillnad på koloskopi vid screen-
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Scandinavian Workshop – kolorektala polyper

Tomohiko Richard Oyha

Francisco Baldaque-Silva

ing, jämfört med annan koloskopi? Enligt
honom är svaret på frågan både ja och nej.
– Nej – eftersom all koloskopi ska utföras
enligt hög standard. Men screening har en
unik position, eftersom den utförs på friska,
asymptomatiska individer. Vi bjuder in deltagarna och har därmed ett ökat moraliskt
ansvar.
Jämförelse England – Skottland

Screeningprogrammets framgång avgörs av
antalet deltagare – och negativ publicitet
kan dramatiskt påverka detta antal, påpekade Prof Rutter.
Han avslutade med att visa data från
England och Skottland. I England måste en
endoskopist vara ackrediterad, och kompetensen bedöms bl.a. med en praktisk examination. 75 % blir ackrediterade. I Skottland
har man inte ett sådant system.
– I England har endoskopisten en 10 %
högre frekvens upptäckta polyper, jämfört
med Skottland. Så att mäta kvalitet gör skillnad – och förbättrar utfallet för patienten,
summerade Prof Rutter.
I den diskussion som följde, underströk
han vikten av att återkoppla resultaten av
utvärderingen.
– Annars missar man hela poängen! Det
måste dock ske på ett icke-konfronterande
sätt – för att hjälpa till en förbättring, inte
för att straffa!

Per Lundblad

Morteza Shafazand

Data från 2016 visar att det totalt förekom 6456 ny fall av kolorektalcancer i Sverige – så det är en vanligt förekommande
sjukdom, påpekade Anna.
Hon presenterade ett stort antal studier
från olika länder som samtliga visar att screening förbättrar överlevnad.
– I Sverige har vi idag screening för
kolorektalcancer i Stockholm och på Gotland. Under åren 2010 – 2017 var 60 % av
upptäckt cancer i tidigt stadium – så dessa
patienter kunde botas, underströk Anna.
Kolorektalcancer i yngre åldersgrupper ökar, och dessa patienter nås inte med
screening. Data för incidensen bland yngre
skiljer sig dock åt mellan olika regioner i
Sverige.
– I Sverige känner vi inte till så mycket
om kvalitet – vi har inte en databas på kvalitet, och det är min åsikt att vi borde ha.
Ett annat problem i Sverige är att vi är
ett glest befolkat land, med stora geografiska

Gunnar Baatrup

skillnader i befolkningstäthet. Dessutom
har vi 21 självstyrande huvudmän vår hälsooch sjukvård – som samtliga måste betala
för screening ur sin egen budget.
– Men fr.o.m. 2020 måste samtliga landsting starta upp screening, och då måste vi
säkerställa att det sker med kvalitet. Så ett
register behövs – det är bara att sätta igång
med det arbetet, avslutade Anna.
Diskussionen efteråt handlade mycket
om ökningen av kolorektalcancer hos yngre,
och att denna borde leda till att screeningen
startas redan vid 50 års ålder.
Olika procedurer i livesändning

Därefter genomfördes de första undersökningarna, som livesändes till Stadsmuseets
lokaler direkt från Östra sjukhuset. Sändningen växlade mellan två olika ingrepp
som utfördes samtidigt. Det första gjordes
av Morteza, som undersökte en bredbasig polyp med misstanke om höggradig

Kvalitetsregister behövs

Är vi redo för att införa kolorektalscreening
i Sverige? Denna fråga utgjorde rubrik för
ett föredrag som gavs av Dr Anna Forsberg,
Stockholm.
– Det korta svaret på frågan är att jag vet
inte om vi är redo – men vi borde vara det,
sa Anna inledningsvis.
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dysplasi. Efter den optiska bedömningen,
avlägsnades polypen med ESD-teknik.
Det andra ingreppet gjordes av professor
Jörg Baral, Tyskland, som utförde en TEMESD av en liknande polyp.
– Tyskarna var väldigt tidiga med att
använda TEM, så de ligger långt framme
och har lång erfarenhet. Jörg har utvecklat
tekniken till att göra ingreppet med TEMESD, berättar Morteza för Gastrokuriren.
Kursdeltagarna fick se Jörg sätta in ett
instrument med tre portar i patientens anus.
Därefter lyftes polypen upp. Borttagning av
polyper i ändtarmen med både ESD och
TEM-ESD tekniker kan medföra att man
slipper göra en rektumamputation.
Efter lunch var det dags för andra sessionen med livesändning. Denna växlade
mellan Tomasz och Henrik Asplund, gastroenterolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra.
Dr Tomasz Radomski gjorde en p-EMR.
Han visade att vissa stora polyper i tjocktarmen – så kallade Lateral Spreading Tumour
(LST), där cancerrisken är låg – kan tas med
p-EMR, dvs. att polypen avlägsnas i några
bitar. Fördelen med ett sådant ingrepp är
att det går snabbt och att komplikationsrisken är låg.
Under sin p-EMR demonstration förklarade Tomasz de olika nödvändiga teoretiska
och praktiska kunskaper saker som krävs
hos endoskopisten för att p-EMR ska kunna
göras med bästa utfall.

Per Lundblad

ser där man diskuterar just sådana frågor.
Henrik avslöjar också att det var första
gången som han utförde en liveendoskopi,
och att han tyckte det var roligt att få förtroendet.
Efter optisk bedömning, lyfte Henrik alla
de tre polyper han fann – en stor, och två
mindre – med koksalt och indigokarmin.
Sedan slyngade han dem.
– Allt gick bra. Det var rutin-polypektomi.
Henrik delar sin kliniska vardag mellan
IBD och koloskopi.
Eftersom det kommer att införas screeningprogram för kolorektalcancer, kommer
det att medföra ett stort framtida behov av
koloskopister med kompetens att ta bort
polyper upp till 2–3 cm, påpekar han.
– Generellt sett är vi idag för få gastroenterologer som även är skopister i Sverige,
anser Henrik.

– Risken för malignitet är högre i rektum
och sigmoideum, och det kan finnas utmaningar med att ta bort dem, förklarade han.
Det föreligger en risk för både över- och
underbehandling. En bra pre-terapeutisk
bedömning möjliggör en optimal behandling för den individuella patienten. Daniel
fortsatte med att beskriva hur de arbetar i
praktiken med detta på Östra Sjukhuset.
– Vi har ett nära samarbete mellan skopister och kolorektalkirurger, och varje
vecka har vi en polypkonferens för svårare
polyper. Under denna utgår vi från en kombination av data från endoskopisk utvärdering, transrektalt ultraljud och MRI. De
tekniker för att avlägsna polypen som står
till vårt förfogande är ESD, EMR, TEM
samt resektionskirurgi, berättade Daniel.
Han avslutade med att i detalj beskriva
några patientfall.

Nära samarbete skopister och kirurger

Professor Mark Rutter gav en föreläsning
med titeln Masterclass i polypektomi.
– Polypektomi är ett område där skickligheten är avgörande, men det handlar om
mer än så. För att kunna identifiera den kor-

Ytterligare några föreläsningar gavs under
den sista dagen. Daniel Rydbäck, SU Östra,
talade om handläggandet av stora rektala
adenom.

Planering är avgörande

För få gastroenterologer och skopister i
Sverige

Henrik visade under sin livesändning hur
en högkvalitativ koloskopiundersökning går
till. Denna koloskopi var en 3-årskontroll
efter tidigare polypektomi.
– Vi följer SGFs riktlinjer med en kontroll efter tidigare polypborttagning, berättade Henrik – som hittade nya polyper
under sin undersökning.
Han fick därför tillfälle att demonstrera
kall polypektomi och en enkel EMR. Vid
sin sida i undersökningsrummet hade han
Prof Mark Rutter, som kom med påpekanden och tips.
– Anledningen till att Morteza ville ha
med den här undersökningen som en liveendoskopi var att vi ville ha ett forum för
sådant man ska tänka på när man ska göra
en koloskopi – dvs. grundläggande koloskopiteknik, förklarar Henrik för Gastrokuriren.
Han påpekar att det är sällan – om ens
någonsin – som man får vara med om en
livedemonstration på möten och kongres-
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Tomasz Radomski (t.h) demonstrerar under hands-on träningen.
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rekt krävs kunskap, och för att avgöra hur
man ska handlägga den krävs omdöme. För
att avlägsna den säkert och komplett krävs
skicklighet, konstaterade Mark inledningsvis.
Risken för malignitet för ett adenom är
kopplad till dess storlek. Endast 0,20 % av
adenom mindre än 5 mm är maligna, sedan
ökar risken med antal millimeter. Är de över
45 mm, är malignitetsrisken 15,49 %.
– Titta efter – och lär er att känna igen
– malignitet. Räkna inte med att en biopsi
kommer att vara till hjälp. Lär er Paris klassifikationen, och använd den, uppmanade
han.
Sedan handlar det om att välja rätt terapi
för rätt patient. De flesta polyper är enkla
att handlägga när man upptäcker dem
endoskopiskt. Men det förekommer även
komplexa polyper: De med ökad risk för
malignitet, ökad risk för en inkomplett
resektion och för allvarliga händelser.
– Kom ihåg att den första behandlingen
har det bästa utfallet – så dröj med behandlingen om det föreligger några osäkerheter.
En multidisciplinär teamdiskussion bör
avgöra åtgärd – det finns ingen anledning
att ha bråttom.
Man bör undvika piecemeal (styckvis)
excision av maligna lesioner – och minimera
antalet kirurgiska resektioner av benigna
lesioner, slog Mark fast.
– Vid endoskopisk resektion måste man
förstå och följa de principer som gäller. Så
planera – allt handlar om planering – både
före, och under själva proceduren, summerade han.
"Sakta är snabbt"

Morteza berättade om den resa de på Östra
sjukhuset har gjort genom landskapet för
avancerad poypektomi. Han beskrev hur
han och Tomasz tränat upp sig genom åren,
och steg för steg lärt upp sig.

14

– Det tar tid, det är inget som man lär sig
på några månader eller år, framhöll Morteza.
Ett krav är att man älskar ESD, och är
villig att arbeta hårt. Man måste även ha
en chef som understödjer processen och ha
stöd och samverkan från kirurgerna – samt
intresserade och hängivna sjuksköterskor.
– Idag är vi hänvisningscenter för avancerade kolorektala lesioner, och har MDT
för hela regionen!
Mortezas "take-home" budskap var att
om Sahlgrenska kan göra denna resa, så kan
andra också göra den.
– Upprätta en plan som sträcker sig över
lång tid – kom ihåg att sakta i detta sammanhang är snabbt. Börja med små lesioner
i rektum, och ge aldrig upp!
Nya tekniska hjälpmedel

Nästa föreläsare på tur var Tomohiko Richard Oyha från Tokyo.
Richard har lång årig erfarenhet av ESD.
Han var anställd på Danderyd sjukhus
under åren 2014-16. Under denna tid lärde
Richard upp flera andra endoskopister –
bl.a. Morteza – i ESD teknik.
– ESD är inte en procedur man kan lära
sig snabbt och enkelt, man behöver lägga
mycket tid och kraft på det, berättade Richard i sin föreläsning.
Hans tips var att man ska lära känna sitt
instrument, närvara under många procedurer utförda av experter och sedan själv börja
med enkla fall.
– Arbeta i ett team – med åtminstone
två erfarna endoskopister, samt en dedikerad sjuksköterska som samverkar med dig
under alla dina procedurer. Tillse också att
det finns en kirurg som är intresserad av
ditt team, i händelse av att komplikationer
behöver handläggas.
Basala färdigheter i koloskopi är den viktigaste komponenten för ESD. Med hjälp

Per Lundblad

av filmer och bilder beskrev Tomohiko
olika nya tekniska hjälpmedel som är under
utveckling – inklusive artificiell intelligens
för polypdetektion.
– I framtiden kommer all denna teknologi att hjälpa oss, summerade Tomohiko.
ESD och TEM-ESD

Francisco Baldaque-Silva, Stockholm,
talade om kolorektal ESD.
– Vi ska endast utföra resektion om vi
tror det är kurativt, inledde han med att
konstatera.
Enligt ESGEs guidelines kan ESD övervägas för lesioner med nedtryckt morfologi
och irreguljära eller icke-granulära ytmönster, särskilt för lesioner större än 20 mm
– samt för lesioner som inte optimalt och radikalt kan avlägsnas med slyngbaserade tekniker.
– I Sverige har antalet sjukhus som utför
kolorektal ESD ökat, berättade Francisco
och beskrev den teknik, strategi och utrustning som krävs.
Han presenterade också data från Japan
som visar att efter ett omsorgsfullt upplagt
träningsprogram kunde erfarna endoskopister, utan tidigare erfarenhet av proceduren,
framgångsrikt utföra ESD.
I sin sammanfattning påpekade Francisco
att olika typer av lesioner kan behöva olika
strategier. Föreligger fibros, är detta associerat med en mer krävande ESD.
– Profylaktisk tillslutning kan förhindra
senare blödning. Tendensen idag är att man
går i ökad omfattning mot poliklinisk ESD,
sa Francisco.
TEM-ESD är ett alternativ vid cancer,
men bruket är inte vanligt i västvärlden, sa
Prof Jörg Baral, Tyskland.
– På vår avdelning på vårt sjukhus
bestämde vi oss för redan år 2008 för att
kombinera TEM och ESD, berättade han
och visade en film om hur det går till.
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Enligt honom är tekniken ett bra alternativ för svåra fall, och den innebär inte några
hinder för eventuell kompletterande kirurgi.
Korrekt preoperativ staging avgörande

Professor Gunnar Baatrup, Danmark, talade
om TEM jämfört med ESD.
TEM i alla slemhinnelager är en bra
teknik, som är säkrare för stora benigna
tumörer. Tekniken har fler komplikationer
än ESD – men samtidigt medför den en
säkrare patologisk staging och färre stora
procedurer och stomier.
– ESD kan vara OK för benigna tumörer, men expertis på preoperativ staging finns
bara på 10 % av våra centra, fortsatte Gunnar.
Han framhöll också att alternativet till
TEM oftast är omfattande rektal resektion.
TEM kan komma att få nya indikationer i
kombination med neoadjuvant behandling.
Gunnar beskrev några framtida möjligheter
– t.ex. neoadjuvant strålningsbehandling
eller kemo/strålbehandling med åtföljande
TEM för de som svarar, vilket han personligen var övertygad om är framtiden.
– Vi diskuterar endast TEM som kurativ
behandling – vilket är mindre än 20 % av
alla cancerprocedurer. Och till sist: Hur du
än resekterar – att få det rätt första gången
är helt beroende av korrekt preoperativ staging, summerade han.
Studie på SEMS

Sist ut av talarna var Dr Tomasz Radomski,
SU Östra, som talade om handläggandet av
akut obstruerande kolorektalcancer. Han
konstaterade att incidensen för kolorektalcancer är hög, och att sjukdomen är resurskrävande.
– Men eftersom screening startar i hela
Sverige, hoppas vi att frekvensen ska gå ner
i framtiden.
Alla skopister kommer att hitta obstruerande cancer, så därför behövs evidensbaserade strategier för hur den ska handläggas,
fortsatte han.
– Vi måste sträva efter att konvertera akut
kirurgi till elektiv kirurgi.
Tomasz tog också upp självexpanderande
metalliska stentar (SEMS), och underströk
att guidelines påpekar att dessa inte ska
användas – förutom vid palliativ vård.
Han visade dock färska studier där man
kunde påvisa gynnsam effekt av SEMS
jämfört med emergency surgery på mortalitet, samt även säker onkologisk prognos
vid användande av SEMS som bridge to
surgery.
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– En studie vi genomfört på endoskopienheten SU/Östra undersökte 248 patienter
under perioden 2010 - 2016 och fann att
SEMS är en effektiv metod med acceptabel
säkerhet avseende komplikationer vid akuta
maligna kolonobstruktioner. Metoden är
passande både för avsedd intestinal avlastning för palliativ vård, såväl vid väntan på
senare kurativa åtgärder – som en bridge to
surgery, konstaterade han.
Nöjda deltagare

Den sista programpunkten var en paneldiskussion med samtliga föreläsare, där också
publiken fick delta och komma med frågor
– och det var många som hade det.
Samtliga av de som Gastrokuriren frågade
var mycket nöjda med dagarna i Göteborg.

– Det var bra innehåll, bra föreläsare och
bra med hands-on första dagen. Programmet var intressant och givande, ansåg Ingrid
Karström, ordförande i SEGP.
– Vi fick höra efteråt att många tyckte
att de ämnen vi tog upp var bra, och låg
rätt i tiden. Man fick med sig det nya inom
högkvalitativ koloskopi och polypektomi
med den senaste tekniken, berättar Morteza.
Han summerar workshopen i Göteborg
med att säga att är nöjd med att de lyckades visa att det går att lära sig avancerade
endoskopiska ingrepp som ESD och piecemeal EMR.
Per Lundblad
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I

år hälsar jätten Vist dig välkommen till Svenska
Gastrodagarna i Jönköping den 8-10 maj.
Kongressen kommer att hållas på Elmiamässan
som är belägen på de vidsträckta Rosenlundsfälten
vid Vätterns södra strand. Platsen förknippas sedan
över ett halvt sekel med möten, utveckling och inspiration, vilket vi hoppas att alla deltagare ska uppleva
under dessa dagar.
Vi är glada att kunna meddela att Jönköpings
kommun bjuder på kommunal transport under dessa
dagar genom en nedladdningsbar app. Detta gör
det enkelt och smidigt för alla att ta sig från centrala
Jönköping till Elmia.

Välkommen till Gastrodagarna!

D

et vetenskapliga programmet är högintressant, där vi
utökar till 4 parallella sessioner under alla tre dagarna.
Nytillskottet är en mindre öppen scen, kallad Hot spot,
lämplig för aktuell diskussion eller fördjupning. Vi hoppas att
detta kan ge ännu fler tillfällen till nya möten och interaktivitet.
Några av höjdpunkterna i programmet är förstås hedersföreläsningarna: Om patientens betydelse i sin egen vård
(Karin Hehenberger, Sverige och USA), Autoimmun hepatit
(Christoph Schramm, Hamburg, Tyskland) och Kvalitetssäkring
vid koloskopi (Roland Valori, London, UK).

Ö

F

ör dig som är ST-studierektor eller ST-chef eller på annat
sätt ansvarig för utbildningsfrågor ordnas utrymme för
diskussion på torsdagslunchen. Även detta anmäles i samband med registrering.
Mingelkvällen är förlagd till i Kulturhuset Spira i centrala
Jönköping och ger möjlighet till lättsamt umgänge med samtliga deltagare och utställare. Torsdagskvällens Gastromiddag
med musik och dans efter maten, av många ansedd som årets
Gastrohöjdpunkt, kommer att hållas på Elmiamässan. Även här
måste man förstås anmäla sig, men här finns plats för alla!
Varmt välkomna önskar den lokala organisationskommittén
i samarbete med styrelsen för SGF.

ver 66 abstrakt har skickats in, där den senaste och mest
intressanta forskningen inom svensk gastroenterologi,
hepatologi och endoskopi redovisas vilket är betydligt fler än
föregående år. Några har valts ut till muntliga presentationer och
många kommer att presenteras som posters.
Årets post graduate-kurs har som tema inflammatorisk tarmsjukdom. Kursen är fallinspirerad, där du får diskutera kliniska
knepigheter tillsammans med några av de kunnigaste i landet
inom området. Missa inte detta!
Kursen pågår 7-8 maj och en gemensam middag på tisdagen
ingår. Antalet deltagare är begränsat, så anmäl dig i tid.
Missa inte att anmäla dig till studiebesöken på endoskopimottagningen på Ryhov. I år erbjuds två möjliga tillfällen, dels innan
Gastrodagarnas start den 8 maj samt på morgonen den 9 maj.
Anmälan görs i samband med registrering till Gastrodagarna.
Deltagandet vid studiebesöken är gratis. På fredagens morgon
kommer praktiska endoskopistationer ordnas för er som är nyfikna
på endoskopi och som vill få bra och praktiska tips. På grund av ett
fåtal stationer så måste man anmäla sitt intresse i samband med
registrering. Först till kvarn!
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Ann-Sofie Backman, Fredrik Swahn

Hedersföreläsare – Gastrodagarna
Hedersföreläsning till minne av Lennart Wehlin
Roland Valori MD PhD

Brittisk överläkare och gastroenterolog, verksam i Gloucestershire.
Har utmärkt sig för att under 20 år arbetat med att skapa medicinskt mervärde för sjukvården,
vilket även avspeglades i hans avhandling. Roland var under 10 år klinisk chef för ett nationellt
endoskopiprogram och hedrades 2009 med utmärkelsen ”NHS Change Leader of the Year”.
Mellan 2006–2013 varit drivande för att skapa det engelska koloncancer screening-programmet.
Utnämndes 2011 till att vara chef för Clinical Service Accreditation (Royal College of Physicians i London). Detta accrediteringsprojekt har senare vidareutvecklats till att även gälla andra
områden inom sjukvården. Utöver detta är han även en briljant föreläsare, en egenskap han
delar många andra anglosaxiska akademiker.

Hedersföreläsning till minne av Ulrika Broomé
Christoph Schramm, MD, Professor

Tysk överläkare och gastroenterolog/hepatology, verksam i Hamburg.
Han har utbildats till internmedicinare och gastroenterolog i Mainz som har en enastående
tradition i klinisk forskning inom autoimmun leversjukdom. Sedan 2005 är han verksam vid
medicinkliniken vid universitetssjukhuset Hamburg-Eppendorf, där han 2006 blev professor. Han är chef för Martin-Zeitz-Centret för sällsynta sjukdomar och leder YAEL-centret
för autoimmuna leversjukdomar. I klinisk grundforskning undersöker han immunförsvaret
i levern och patogenesen, diagnosen och behandlingen av autoimmuna leversjukdomar med
fokus på primär skleroserande kolangit (PSC) och autoimmun hepatit (AIH). Han fick EASL
(European Society for the Study of the Liver) Registry Grant och är mycket aktiv i europeiskt
forskningsnätverk om sällsynta leversjukdomar. Han är en utmärkt klinisk lärare och föreläsare.

Hedersföreläsning till minne av Bengt Ihre
Karin Hehenberger, M.D., Ph.D.

VD och grundare, Lyfebulb.
Dr. Karin Hehenberger är grundare och VD för Lyfebulb, ett bolag, vars mål är att minska
den dagliga bördan av kronisk sjukdom genom att sammankoppla patienter med varandra,
och med läkemedelsindustrin.
Dr. Hehenberger var tidigare del av ledningsgruppen på Eyetech Pharmaceuticals och Coronado BioSciences, bägge NYC-baserade bioteknologibolag som hon hjälpte med börsnotering
pa NASDAQ. Hon har även haft strategiska ledningsroller hos Johnson & Johnson, JDRF
och McKinsey, samt varit partner och senior medlem av investeringsgruppen på två Svenska
investeringsfonder (SLS venture och Brummer & Partners).
Dr Hehenberger disputerade och tog läkarexamen på Karolinska Institutet och kompletterade med postdoktorella studier på Joslin Diabetes Center vid Harvard Medical School, där
hennes forskningsfokus var komplikationerna av diabetes.
Dr Hehenberger är medlem av styrelsen på Rolf Lufts Forsknings Stiftelse, The Alliance for
Regenerative Medicine (ARM) Foundation, medlem av Advisory Board för Helsinn Investment
Fund, och medlem av styrelsen för AMAL Therapeutics och Ceramedix.
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Om patientens betydelse i sin egen vård
Till årets Bengt Ihre föreläsning på Gastro-

sjukdom på Coronado, arbetade med börsnotering (IPO) av Eyetech (ögonbolag), och
strategi för interna och externa diabetesprogram på Johnson & Johnson.

dagarna i Jönköping är Karin Hehenberger
inbjuden som hedersföreläsare. Ofta rör
dessa föreläsningar ett specifikt område eller
diagnos men i år är vinkeln en annan. Jag
presenterar henne härmed med en intervju
eftersom hennes bakgrund är av betydelse
för hennes engagemang. Låt er inspireras!
Ann-Sofie Backman
Vetenskaplig sekreterare, SGF
Patientcentrerad vård, personalized medicine eller individualiserad
behandling är begrepp som blir
allt mer vanliga I vår vårdvardag. Vi
uppmanas genomföra brukarundersökningar innan forskningsprojekt
inleds och i varje ledningsgrupp har
vi nu kanske en patientrepresentant.
Karin har tagit detta ett steg längre
och ägnar nu sitt professionella liv åt
att engagera patienter med kronisk
sjukdom, bland annat patienter med
inflammatorisk tarmsjukdom, till
att ta kontroll över sina liv och bidra
till förbättringar och innovationer i
vården.
– Välkommen som hedersföreläsare på
Gastrodagarna i maj Karin!
– Tack.
– Hur känns det att komma till Gastrodagarna Jönköping?
– Det skall bli spännande att träffa läkare
från hela landet som sysslar med gastrofrågor i Sverige. Jag gjorde något liknande
för Svensk Kardiologisk Förenings årsmöte
för några år sedan, då professor Lars Rydén
bjöd in mig, och det var oerhört roligt och
givande. Jag måste tacka dr Ann-Sofie Backman för inbjudan!
– Berätta om din uppväxt.
– Jag växte upp på Lidingö utanför Stockholm, men tillbringade fyra av mina första
18 år utomlands, i USA och Frankrike,
så jag var aldrig rädd för att arbeta i olika
länder. Jag spelade mycket tennis som barn
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och tonåring, faktiskt på landslagsnivå
under flera år. Mitt intresse låg dock alltid
inom medicin och forskning. Detta intresse
blev självklart större efter min typ 1 diabetes-diagnos som 16-åring.
– Berätta om din tidigare yrkeserfarenhet
och karriär.
– Jag disputerade och tog läkarexamen
samma år, 1997, och påbörjade därefter
forskar-AT på KS, vilket snabbt följdes av en
post-doc på Harvard (Joslin), vilket fick mig
att inse två saker: 1: jag ville stanna i USA,
2: jag ville inte arbeta i ett laboratorium
eller kliniskt längre. Jag behövde därför lära
mig mer om finans/affärer och läkemedelsindustrin, vilket jag gjorde via McKinsey
(management consulting), och sedan på
Wall Street där jag arbetade under flera år
som analytiker av aktier inom läkemedel/
biotech/medtech. Jag insåg efter en tid att
jag var mer intresserad av innovation och
framför allt patientpåverkan, vilket gjorde
att jag började att arbeta direkt med bolag
istället inom: diabetes, ögon- samt autoimmunsjukdom, inklusive IBD. Till exempel
ledde jag kliniska studier inom autoimmun

– Vad gjorde att du startade Lyfebulb. Vad
är din drivkraft?
– Min personliga erfarenhet av typ 1-diabetes, och dess komplikationer tillsammans
med mina professionella erfarenheter efter
15 år inom läkemedelsindustrin inspirerade
mig att starta Lyfebulb. Min yrkeserfarenhet
ledde mig till att inse att patienten inte är
tillräckligt i fokus vid utvecklingen av strategier och nya produkter (snarare fokuserar
branschen först på patienter när en produkt
skall lanseras). Mina personliga erfarenheter,
har givit mig insikter om behovet av kontakt
med andra patienter, f.f.a. 1:1 peer-to-peer,
med patienter som håller på att gå igenom
något jag varit med om. Patienter behöver
patienter lika mycket som industrin behöver
patienter.
– Vad är syftet med Lyfebulb?
– Hälften av befolkningen är drabbad av
kronisk sjukdom, miljarder dollar går till
terapi och patientvård i USA, men resultaten är ändock dåliga. Som exempel, i
USA finns det 29 miljoner patienter med
diabetes, som kostade staten 327 miljarder
dollar 2017, och trots detta är mer än hälften av patienterna inte val-kontrollerade,
och största delen av kostnaderna kommer
från komplikationer, inte av behandling
av sjukdomen! Lyfebulb grundades för att
överbrygga klyftan mellan industrin och
patienterna för att accelerera användardriven innovation och därigenom förbättra
livskvaliteten och minska kostnaderna i
sjukvårdssystemet.
Lyfebulb har byggt sjukdomsspecifika
nätverk med ett budskap om inspiration och
innovation inom områdena diabetes, cancer,
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), multipel skleros (MS), samt snart depression och
ångest. Vi har skapat en grupp av Lyfebulb
patient-ambassadörer som är ledare i sina
egna samhällen. De delar insikter om det
dagliga livet och visar hur man kan uppnå
fullständiga, meningsfulla liv med kronisk
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sjukdom. Vi har också en grupp ”patient
entreprenörer” som är patienter/nära släktingar, som är motiverade att lösa specifika
problem/behov som de har identifierat i
daglig hantering av sjukdomen.
Med denna etablerade plattform genererar vi redan intäkter genom att samarbeta
med ledande globala läkemedels/biotech/
medtech och försäkringsbolag, som Celgene, Novo Nordisk och Unitedhealth
group för att engagera patientgrupper i
aktiviteter som sträcker sig från paneldiskussioner till innovationsutmaningar där
Lyfebulb-identifierar och granskar bolag
som grundats av patient entreprenörer som
konkurrerar om prispengar och värdefulla
kontakter. Vi kan engagera patienter direkt
på ett sätt som den biofarmaceutiska industrin inte kan, på grund av lagstiftningsbegränsningar. De bästa ideerna kommer ju
ofta från brukaren själv!
Lyfebulbs nästa steg är att digitalisera
vårt nätverk. Med vår egen databas kan vi
använda patienternas insikter och data för

Ann-Sofie Backman

att (a) identifiera behoven samt söka lösningar och (b) genomföra undersökningar.
Att koppla personer 1:1 är också en del av
vår strategi, en tjänst som ofta efterfrågas av
patienter vid diagnos och under hela sjukdomen. Denna enkla “matching-app” kommer
att bli ett verktyg för att bygga ett större
och mer engagerat nätverk av patienter för
Lyfebulb. Med ett utökat nätverk kan vi
erbjuda patienternas tjänster till industrin,
som vi redan har inlett i liten skala. Slutligen
planerar vi att betala patienter (något som
läkemedelsindustrin inte kan göra) genom
att använda innovativ teknik för att ta del av
deras erfarenheter och insikter till vår plattform och därmed skapa ett djupt engagerat
och ännu mer lojalt nätverk.
– Du har haft ett TED talk. Vad handlade
det om?
– Mitt TEDx-tal handlade om patientens
roll inom sin egen sjukvård!
https://www.youtube.com/watch?v=-_
QTZU0e1_s

– Vad vill du att vi tar med oss av din högtidsföreläsning i maj?
– Att vi som jobbar inom vården, läkare,
sjuksköterskor, etc, måste ta oss tid att
lyssna mer på patienter – vi kan lära oss
mycket!
Inte bara studera blodvärden och andra
mätbara parametrar. De symptom som
påverkar patienten varje dag, kan verka små,
men för någon som lever med kronisk sjukdom kan det betyda mycket, och påverka
effekterna av behandlingen.
– Hur ser du på rollen av /betydelsen av
patientinflytande under kommande år?
– Utan tvekan har patienten mer makt nu
än någonsin, och det kommer bara att öka
– sjukvård blir mer och mer egenvård med
hjälp av teknologi/internet och kroppsnära
bärbar teknik. Med ökad kontroll över sin
sjukdom tror jag att man känner sig tryggare
och mår bättre.

© David Jenkins / WWF-Canada
WWF kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

Rädda isbjörnen

10-11

Bli Isbjörnsfadder på wwf.se/isbjornsfadder
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Sveriges universitetskliniker bör ha
en tarmsviktsenhet
Ojämlik vård och bristande kunskap
och kompetens. Det är vardagen
för många patienter med korttarm.
Endast 40 procent av alla patienter
behandlas på en klinik specialiserad
på tarmsvikt och många drabbas av
svåra komplikationer som sepsis.

I

Sverige lever uppskattningsvis 500 personer med korttarm, orsakat av inflammatoriska tarmsjukdomar, tumörer
eller efter tarmischemi.
Sannolikt är det långt fler personer som
är drabbade då mörkertalet troligtvis är
större.
– Den här patientgruppen är väldigt
eftersatt och vi har dålig koll på om patienterna sköts på ett bra sätt. Vi möter i regel
patienterna när de fått allvarliga komplikationer och den vanligaste är sepsis. Sverige avviker från andra länder. En välskött
patient drabbas normalt av sepsis en till
tre gånger per år, men i Sverige ligger vi
20 gånger högre, säger Greger Lindberg,
professor vid Karolinska Institutet och en

av experterna i SNIF (Swedish Network
Intestinal Failure), en expertgrupp inom
Svensk Gastroenterologisk Förening.
Hur kan vård och behandling bli mer
enhetlig för tarmsviktspatienter? Och
varför saknas ett patient- och kvalitetsregister för den här patientgruppen? Frågorna
diskuterades under ett rundabordsmöte i
Stockholm i november förra året. Mötet
arrangerades av ILCO, Tarm- uro- och
stomiförbundet tillsammans med SNIF.
Mötet samlade ett 15-tal deltagare: politiker, specialistläkare och experter, patientföreträdare och myndighetsansvariga.
Låg livskvalitet

Sara Nordin är diagnostiserad med Crohns
sjukdom och har tvingats operera bort
delar av tarmen. Sedan 19 år tillbaka lever
hon med korttarmssyndrom. Hon är 40
år, sjukpensionär och bor med sin man i
Örnsköldsvik. Eftersom undernäring och
uttorkning är vanligt behöver hon näringsdropp i hemmet.
– Jag får fyra liter dropp varje natt sju

dagar i veckan. Många morgnar vaknar jag
med buksmärtor och behöver då tillföra mer
dropp under dagen. Såna dagar är svåra. Jag
kan eventuellt gå runt huset med hunden,
men annars rör jag mig mellan soffan,
sängen och täta toalettbesök. Min högsta
dröm är att kunna åka utomlands med mina
man, men det är nästan inte möjligt eftersom jag behöver en så stor mängd dropp
varje dag. Om jag ska resa är jag beroende
av att familjemedlemmar kan följa med och
hjälpa mig.
Precis som för många andra med korttarmsyndrom är den hälsorelaterade livskvaliteten låg när det gäller smärta, allmän
hälsa, vitalitet, social funktion och mental
hälsa. Oron över att vara en börda för andra
är ständigt närvarande.
– Jag har som tur är ett fantastiskt stöd
i min mamma som ofta kan följa med och
hjälpa mig när jag behöver göra ärenden
eller kortare resor.
Precis som Sara Nordin är Maria Gullberg diagnostiserad med Crohns sjukdom
och har levt med korttarm i många år.

Rundabordsmöte på Svenska Läkaresällskapet i november. Mötet arrangerades av Tarm- uro-och stomiförbundet tillsammans med expertgruppen SNIF.
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Sara Nordin och Maria Gullberg har bägge Crohns sjukdom och lever med korttarmssyndrom.

Hennes vardag präglades tidigare av täta
sjukhusbesök och problem med fistlar,
återkommande sepsis och upprepade antibiotikabehandlingar.
– Jag har legat mer på sjukhus än hemma.
Till slut kunde jag inte sköta mitt dropp
och jag blev allt sämre. Då erbjöds jag att
genomgå en tarmtransplantation. Men strax
efter beslut om transplantation godkändes
en ny medicin och det förändrade mitt liv.
Maria Gullberg fick påbörja läkemedelsbehandling med Revestive och kunde börja
arbeta och till och med ge sig iväg på en
veckolång segling.
– Jag skrevs ut 2015 och ett helt annat liv
väntade. Jag har fortfarande en kort tarm,
men jag har inte varit inlagd på sjukhus på
tre år och inte behövt dropp. Nu lever jag
lika bra som mina vänner.
Alltför få till specialistklinik

Det råder i dag en stor ojämlikhet och
orättvisa när det gäller remittering och hur
patienter med korttarmssyndrom behandlas, beroende på var de bor och vilket landsting och vilken klinik de tillhör.
Många patienter med tarmsvikt får inte
den specialistbehandling som de behöver.
– Alldeles för många patienter kommer
fortfarande via akuten och endast 40 procent tas om hand på en klinik specialiserad på tarmsvikt. Vi skulle behöva etablera
tarmsviktsmottagningar i hela landet för
utredning och bedömning av patienter med
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kronisk tarmsvikt. Vi måste också arbeta
mer med att sprida kunskap över landet och
även erbjuda utbildning till vårdpersonal
så att patienter kommer rätt direkt och tas
om hand på bästa möjliga sätt, även utanför
sjukhus, säger Åke Nilsson, professor vid
Skånes Universitetssjukhus i Lund och en
av experterna i SNIF.
Under förra året etablerade regionerna,
med stöd av Sveriges kommuner och
landsting, SKL, ett gemensamt system för
kunskapsstyrning. Det finns 23 nationella
programområden (NPO) och ett nationellt primärvårdsråd som tillsammans leder
kunskapsstyrningen inom sina respektive
områden.
Jan Lillenau, gastroenterolog vid Skånes
universitetssjukhus i Malmö och representant i NPO för Mag-tarmsjukdomar, höll
med om att det finns en bristfällig kunskap
om patienter med tarmsvikt och att vården
är ojämlik.
– Den nya NPO-organisationen sjösattes i fjol och i år påbörjas arbetet. Vi är
väl medvetna om problemen och det pågår
nu ett arbete med nya verksamhetsplaner
där tarmsvikt finns med. Riktlinjer är förhoppningsvis på gång, men dessa behöver
sanktioneras hårdare från nationellt håll. I
Skåne har vi gjort en hel del på det lokala
planet, men det kräver eldsjälar.

svikt och vad som ska göras på andra ställen. Det är en komplex fråga, menar Jan
Lillenau.
– Även om programområdet uppfyller
kriterierna för högspecialiserad vård, är det
viktigt för många patienter med tarmsvikt
att det inte blir för långt till vården.
Sverige är ett avlångt land med stor yta.
Att koncentrera vården och etablera två
specialistcentra, som man exempelvis gjort
i Storbritannien, är ingen bra idé, menar
Greger Lindberg.
– Vi behöver definitivt flera centra över
landet, placerade vid våra universitetssjukhus i Umeå, Stockholm, Uppsala, Linköping, Göteborg och Malmö/Lund, om vi
ska kunna erbjuda våra patienter en jämlik
och god vård och behandling. Det krävs
också engagerade läkare som arbetar tillsammans över specialitetsgränser ihop med
nutritionister och dietister och sjuksköterskor, teamet behöver inte vara större än så.
Karin Dunér Lindqvist, enheten för
högspecialiserad vård på Socialstyrelsen,
menade att det är viktigt att skilja på högspecialiserad vård på nationell respektive
regional nivå.
– Vårt uppdrag är att definiera högspecialiserad vård som endast ska finnas på en till
fem enheter i landet. Bedömning av vilka
områden som är aktuella sker i samarbete
med NPO. Det är dock viktigt att komma
ihåg att vården kan vara högspecialiserad
även på regional nivå, men hur den ska
organiseras är utanför vårt uppdrag.

Flera centra behövs

En het fråga är vad den högspecialiserade
vården ska ta om hand när det gäller tarm-

Per Hellström, professor och sammankallande för
expertgruppen SNIF
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Åke Nilsson menade att det är oerhört
viktigt att patienter har en nära kontakt med
vården. I dag drabbas en alltför hög andel av
katetersepsis och nivån är oförsvarbart hög.
Det tyder på att det finns tydliga brister i
nuvarande organisation vad gäller vård och
behandling av korttarmpatienter.
Kostsam behandling

I Sverige står endast 8 patienter på Revestive-behandling. Motsvarande siffra i Norge
är 25 personer. I mars 2015 publicerade
NT-rådet (rådet för Nya Terapier) en rekommendation för användning av Revestive vid
korttarmssyndrom: ”Priset för behandling
med Revestive är högt. Vid en sammanvägd
bedömning av sjukdomens svårighetsgrad,
den kliniska effekten och potentiell kostnadsreduktion genom minskat behov av parenteral
nutrition, anser NT-rådet att landstingen bör
avvakta med behandling med Revestive”.
För många patienter, som exempelvis Maria Gullberg, kan behandling med

Revestive innebära en livsavgörande förändring. Trots, att läkemedelskostnaden
på gruppnivå bedöms vara för hög i relation till vinsterna, finns det dock situationer
där kostnaden kan försvaras, menade Per
Hellström.
– Det är komplexa situationer och
bedömningar måste göras utifrån den
enskilde individen. NT-rådet har bedömt
Revestives effekt som så där, men om man
sätter behandlingen i relation till exempelvis Marias berättelse så är det häpnadsväckande.
Om några år, när patentet löper ut, 2023,
kommer dock läkemedlet att ha en helt
annan prislapp och fler patienter kommer
att få möjlighet att pröva läkemedlet.
Det saknas i dag ett patient- och kvalitetsregister för patienter med tarmsvikt.
Det är därför svårt att identifiera och fånga
upp patienter eftersom de i regel behandlas
på olika sjukhus och kliniker, beroende på
huvuddiagnos.

Att inrätta tarmsviktsmottagningar skulle
underlätta arbetet med ett register, menar
Per Hellström.
– Med ett kvalitetsregister kan vi följa
patienterna på ett klokt sätt och få korrekta
siffror på hur många de är, vilken grad av
tarmsvikt de har, vilka komplikationer de
drabbas av och hur de sköter sin droppbehandling.
De viktigaste slutsatserna från Rundbordsmötet är att tarmsviktspatienter ska
behandlas på tarmsviktsmottagningar.
Dessa bör inrättas på landets universitetssjukhus och vara obligatoriska.
För en säkrare och bättre bedömning
och behandling bör tarmsviktpatienter
remitteras till experter knutna till SNIF.
Det är också viktigt, för utvärdering och
uppföljning av vård och behandling, att
ett kvalitetsregister för tarmsviktspatienter
upprättas.
Eva Nordin

Gastroenterologi i Fokus
Sjukdomar i nedre gastrointestinalkanalen
7-9 oktober 2019
Plats: Sånga-Säby konferens, Stockholm/Ekerö
Kursen vänder sig i första hand till nyligen färdiga specialister inom medicinsk
gastroenterologi och kirurgi samt ST-läkare i slutet av sin specialiseringsutbildning.
Anmälan och program finns tillgängligt på SGFs hemsida www.svenskgastroenterologi.se

Moderatorer:
Magnus Simrén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Jonas Halfvarson, Universitetssjukhuset Örebro
För mer information om kursen, vänligen kontakta:
All about meetings AB, registration@allaboutmeetings.se, telefon 08-684 278 00
Arrangör
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Funktionella buksmärtor hos barn:
snårig diagnostik, dunkel etiologi
men gynnsam prognos
Funktionella buksmärtor hos barn är
vanligt med en global prevalens på
ungefär 13 % (1). Tillståndet orsakar
ofta stort lidande för de drabbade
barnen och deras familjer med betydande kostnader för sjukvården och
samhället som följd (2, 3). En tydlig
diagnos, förklaring av sjukdomsmekanismer och lugnande besked är viktigt vid omhändertagandet av barn
med buksmärta.
Bakgrund

De smärtdominerade funktionella magtarmsjukdomarna definieras enligt Romkriterierna (se faktaruta). Vid buksmärta
med samtidigt påverkade avföringsvanor är
diagnosen irritabel tarm (IBS). Vid smärta
i övre delen av buken och tidig mättnadskänsla klassificeras besvären som funktionell
dyspepsi (FD). Vid buksmärta utan avföringsrubbning och utan dyspepsisymtom
benämns besvären som ospecificerad funktionell buksmärta (FAP).
Buksmärta hos barn är vanligen inte ett
symtom på underliggande organisk magtarmsjukdom som celiaki eller inflammatorisk tarmsjukdom. Utredningen kan ofta
begränsas till anamnes och granskning av
tillväxtkurvan. Vid låg misstanke om organisk sjukdom rekommenderas provtagning

FAKTARUTA
Abdominal pain-related functional
gastrointestinal disorders according
to Rome III criteria (FD, IBS, FAP)
1. Persistent/recurrent pain/
discomfort ≥once every week
2. ≥2 months before diagnosis
3. No evidence of an inflammatory,
anatomic, metabolic, or neoplastic
process that explain the symptoms
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med transglutaminasantikroppar, blodstatus, CRP och urinsticka (4). Utredning bör
omfatta två besök, helst hos samma läkare,
som vid det andra besöket bekräftar och
benämner diagnosen. Vid otydlig diagnostik är risken stor att familjen söker vidare
hos någon annan vårdgivare för att få en
förklaring till besvären (4).
Orsaken till funktionella magtarmsjukdomar hos barn är okänd men samspelet
mellan tarm och hjärna (gut-brain axis)
verkar vara av stor betydelse för uppkomsten
av långvarig buksmärta hos barn. Kända
riskfaktorer för funktionell buksmärta är
ärftlighet, genomgången infektiös diarré,
depression och traumatiska livshändelser.
Avhandlingens utformning och syfte

Vi önskade studera funktionell magtarmsjukdom hos barn ur flera aspekter:
träffsäkerheten i diagnostiken (studie I),
tillståndets etiologi (studie II och III) samt
prognos (studie IV), vilket gjordes i två olika
födelsekohorter; BAMSE och ALADDIN.
Delstudie I

Syfte: Att validera Rom III kriterierna och
vedertagna alarmsymptom med avseende
på förmåga att diskriminera mellan organisk och funktionell orsak till buksmärta
hos barn.
Metod: 258 barn, 4–17 år, som sökte
för gastrointestinala symptom vid tre sjukhuskliniker och fyra barnmottagningar i
Stockholmsområdet. Förälder (om barnet
≤9 år) eller barn besvarade vid första besöket
en enkät om magtarmsymptom, inklusive
8 alarmsymptom vilket möjliggjorde klassificering enligt Rom-kriterierna. Minst ett
år senare utfördes journalgranskning för
att fastställa om diagnosen var organisk
eller funktionell, så kallad referensdiagnos.
Därefter jämfördes diagnos ställd enbart
via patientenkät med referensdiagnosen i
fyrfältstabeller.

Agneta Uusijärvi, 53 år och barnläkare,
arbetar på sektionen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition på
ALB Huddinge sjukhus. Disputerade 31
augusti 2018 med avhandlingen ”RECURRENT ABDOMINAL PAIN IN CHILDREN
– the concept, aetiology, diagnostics and
prognosis” vid KI på Södersjukhuset.

Resultat: Referensdiagnosen var organisk
hos 16 %. Alarmsymptom var lika vanligt
förekommande hos patienter med organisk
som hos dem med funktionell sjukdom
(83 % respektive 80 %, p = 0,66).
Uppfyllda symptomkriterier enligt Rom
III för smärtdominerad funktionell magtarmsjukdom kombinerat med frånvaro
av alarmsymptom hade hög specificitet för
IBS, FD och FAP (0.90), men låg sensitivitet (0.15).
Slutsats: Att kombinera positiva Rom III
kriterier med frånvaro av alarmsymptom i
patientenkäter hade hög specificitet men
låg sensitivitet i diagnostiken av smärtdominerad funktionell magtarmsjukdom
hos barn som sökte barnläkare för magtarmsymptom.
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Illustration: Margareta Uusijärvi.

Delstudie II

Syfte: Att studera associationen mellan
antibiotikabehandling och funktionell buksmärta (RAP) hos 12-åringar.
Metod: Den populationsbaserade födelsekohorten BAMSE utgjorde studiepopulationen, N=2 732. Föräldrarapporterad
antibiotikaanvändning vid 0–2 års ålder och
data ur svenska läkemedelsregistret mellan
9 och 12 års ålder utgjorde exponering.
Barnen fyllde själva i enkäten om förekomst
av buksmärta vid 12 år, Recurrent Abdominal Pain (RAP). Med hjälp av logistisk
regression beräknades oddskvot (OR) och
95 % konfidens intervall för buksmärta som
en funktion av antibiotikabruk vid 0–2 år
respektive 9–12 år.
Resultat: Antibiotikaanvändning mellan
9 och 12 års ålder var inte associerat med
RAP vid 12 års ålder. Antibiotikaanvändning under både första och andra levnadsåret påverkade inte risken för RAP vid 12 år
i hela kohorten men en liten riskökning sågs
hos flickor (OR 1.65; 95 % CI: 1.09–2.49).
Slutsats: Antibiotikaanvändning förefaller inte vara en betydande riskfaktor för
RAP vid 12 års ålder.
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Delstudie III

Delstudie IV

Syfte: Att studera livsstilens betydelse, särskilt den antroposofiska, för förekomst av
buksmärtor vid 5 års ålder. Den antroposofiska livsstilen har tidigare visat sig ha betydelse för barns hälsa avseende till exempel
atopisk sjukdom. Antroposofiska barn har
ofta en vegetarisk kost inkluderande mjölksyrade grönsaker. De har även jämförelsevis
lägre salivkortisolnivåer fram till 2 års ålder.
Både kost och stress anses kunna bidra till
funktionella magtarmsjukdomar och därför
var barn i antroposofiska familjer intressanta
att studera.
Metod: I Järna, söder om Stockholm är
andelen familjer med antroposofisk livsstil hög. Där rekryterades födelsekohorten ALADDIN (N=470) som följdes från
födelsen till 5 års ålder. Familjens livsstil
karakteriserades utifrån enkätsvar och definierades som konventionell, delvis antroposofisk eller antroposofisk. I telefonintervju
då barnet fyllt 5 år svarade föräldrarna på
om barnet hade buksmärtor. Irritabel tarm
(IBS) respektive Funktionell buksmärta
(FAP) definierades enligt Rom III kriterierna. Barn med lågfrekvent buksmärta som
inte uppfyllde Rom-kriterierna exkluderades ur analys.
Resultat: Prevalensen IBS och FAP var
15 %. Barn hade en ökad risk för IBS/FAP
vid 5 år om familjen hade en delvis antroposofisk livsstil, se Tabell 1. Resultatet kunde
inte förklaras av skillnader i kost, antibiotikaanvändning eller andra livsstilsfaktorer.
Slutsats: I familjer med antroposofisk
livsstil förekom en ökad risk för IBS/FAP
vid 5 års ålder. Mekanismen bakom detta är
oklar, men skulle kunna bero på skillnader
i copingfaktorer.

Syfte: Att beskriva prognos vid återkommande buksmärtor, Recurrent Abdominal
Pain (RAP) i barndomen.
Metod: Födelsekohorten BAMSE mellan
0 och 16 års ålder utgjorde studiepopulationen. Vid 16-årsenkäten förelåg svar från
3039 barn. RAP vid ett och/eller två års
ålder definierades utifrån förälders enkätsvar
vid dessa åldrar. Vid 12 och 16 år besvarade
barnet själv enkät om förekomst av RAP.
Vid 16 år kunde buksmärta även definieras
enligt Rom III kriterierna.
Resultat: I hela kohorten hade 33 % av
barnen haft RAP vid något av de tre mättillfällena. RAP vid minst två av mättillfällena förekom hos 3 % av alla barn, se Figur
1. De flesta barn med RAP vid 12 år hade
inga besvär vid 16 år, men ändå en ökad risk
både för RAP (RR 2.4; 95 % CI 1.9–3.0),
och för Rom III definierad IBS/FAP/FD
(RR 3.2; 95 % CI 2.0–5.0).
Slutsats: RAP i barndomen är vanligt. I
vår populationsbaserade undersökning hade
de flesta barn med RAP inte persisterande
symptom. Barn med RAP vid 12 år hade
dock en relativt ökad risk för att besväras
av buksmärta även vid 16 års ålder.
Agneta Uusijärvi
Biträdande överläkare, med. dr.
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm

Sammanfattning: De viktigaste fynden i avhandlingen är:
• Hos barn som uppfyller Rom III symptomkriterier för smärtdominerad funktionell magtarmsjukdom och inte har alarmsymptom är risken att missa organisk
sjukdom mycket liten. Å andra sidan, om alla de som INTE uppfyller symptomkriterier och/eller uppvisar alarmsymptom skulle genomgå fortsatt utredning,
skulle många barn med funktionell magtarmsjukdom bli föremål för onödiga
undersökningar.
• Antibiotikaanvändning är inte en betydande riskfaktor för återkommande
buksmärta vid 12 års ålder.
• I familjer med antroposofisk livsstil har 5-åringar en ökad risk för IBS/FAP, men
mekanismen bakom detta är oklar.
• De flesta barn i populationen med återkommande buksmärtor har inte
persisterande symptom under barn och ungdomsåren.
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Tabell 1. Familjens livsstil och risk för buksmärta av funktionell genes hos 5-åringar i ALADDIN födelsekohort N=191
children with
abdominal pain1

Lifestyle2

n

(%)

OR (95% CI)3
Crude

p

OR (95% CI)3
adjusted4

p

nonanthroposophic

n=66

11

(17)

Reference

partly anthroposophic

n=75

25

(33)

2.50 (1.12-5.60)

0.03

2.61 (1.15-5.93)

0.02

anthroposophic

n=50

18

(36)

2.81 (1.18-6.70)

0.02

2.34 (0.96-5.70)

0.06

Abdominal pain betyder Irritable bowel syndrome eller Functional abdominal pain enligt Rome III kriterierna.
Familjens livsstil karakteriserades i neonatal-perioden, som nonanthroposophic, partly anthroposophic or anthroposophic.
3
OR är risken för att ha Irritable bowel syndrome eller Functional abdominal pain beroende på familjens livsstil.
4
Justerat för två eller fler äldre syskon och för kön.
1
2

Delstudier
I. Combining Rome III criteria with
alarm symptoms provides high specificity but low sensitivity for functional
gastrointestinal disorders in children.
Uusijärvi A, Olén O, Malmborg P,
Eriksson M, Grimheden P, Arnell
H. Acta Paediatr. 2018 Feb 27. doi:
10.1111/apa.14297
II. Use of antibiotics in infancy and childhood and risk of recurrent abdominal
pain--a Swedish birth cohort study.
Uusijärvi A, Bergström A, Simrén M,
Ludvigsson JF, Kull I, Wickman M,
Alm J, Olén O. Neurogastroenterol
Motil. 2014 Jun;26(6):841-50.
III. Irritable bowel syndrome and functional abdominal pain in five-year-old
children are related to lifestyle. Uusijärvi A, Alm J, Lindblad F, Olén O.
Acta Paediatr. 2016 Aug;105(8):971-8.
IV. Recurrent abdominal pain from birth
to adolescence - a prospective Swedish
birth cohort study. Sjölund J, Uusijärvi
A, Törnkvist N, Kull I, Bergström A,
Alm J, Törnblom H, Olén O, Simrén
M. In manuscript.
Referenser
1. Korterink JJ, Diederen K, Benninga
MA, Tabbers MM. Epidemiology of
pediatric functional abdominal pain
disorders: a meta-analysis. PLoS One.
2015;10(5):e0126982.
2. Dhroove G, Chogle A, Saps M. A
million-dollar work-up for abdominal
pain: is it worth it? J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010;51(5):579-83.
3. Dipasquale V, Corica D, Gramaglia
SMC, Valenti S, Romano C. Gastrointestinal symptoms in children: Primary
care and specialist interface. Int J Clin
Pract. 2018:e13093.
4. Olén O, Uusijärvi A, Grimheden P,
Grahnquist L. Smärtdominerade funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn
och ungdomar. 2013;Vårdprogram SLL.
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Internet-KBT hjälper barn med
smärtrelaterad funktionell
magtarmsjukdom

S

märtrelaterad funktionell magtarmsjukdom (FAPD = functional abdominal pain disorder) drabbar omkring
13 % av alla barn och omkring 40 % av
dessa har fortfarande symtom i vuxen
ålder. Utöver besvärande och smärtsamma
symtom finns också en ökad risk för skolfrånvaro, undvikande av fritidsaktiviteter,
sänkt livskvalitet och en hög konsumtion
av vård. Det finns idag mycket begränsat
stöd för att mediciner eller dieter hjälper
barn med FAPD, men kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat lovande resultat. En
särskild form av KBT som bygger på att
patienterna exponerar sig för sådant som
kan ge symtom (exempelvis mat som ger
symtom) och situationer där patienten är
rädd att ha symtomen (exempelvis i skolan)
har visat sig fungera väl för vuxna och tonåringar där behandlingen gavs via internet.
Även föräldrars bemötande av sina barn kan
förstärka barnens upplevelse sina symtom.
Målgruppen för behandlingen var barn i
åldrarna 8–12 år och det var naturligt att
behandlingen riktade sig både till barnen
och deras föräldrar.
Avhandlingens övergripande syfte

Syftet med avhandlingen var att utveckla
och utvärdera exponeringsbaserad KBT
förmedlad via internet (Internet-KBT) för
barn med FAPD i åldrarna 8–12 år och
deras föräldrar. En viktig anledning till
att använda internet som format var att
underlätta spridning av behandlingen om
den skulle visa sig vara effektiv. De specifika
syftena var:
• Utvärdera behandlingen utifrån lämplighet, användbarhet och preliminär effektivitet i en klinisk miljö (face-to-face).
(Delstudie I)
• Utvärdera behandlingen utifrån lämplighet, användbarhet och preliminär effektivitet när behandlingen förts över på en
internetplattform. (Delstudie II)
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• Utvärdera effektivitet och kostnadseffektivitet för Internet-KBT jämfört med
sedvanlig vård. (Delstudie III)
• Utvärdera om magspecifik ångest och
undvikandebeteenden medierade en förändring i magsymtom för barnen som
deltog i Internet-KBT jämfört med barn
som fick sedvanlig vård och om baslinjevärdena av de föreslagna mediatorerna
modererade mediationen. (Delstudie IV)
Gemensamma metoder för alla studier

• Alla barn var utredda av läkare som
genom provtagning och bedömning hade
uteslutit andra somatiska orsaker till symtomen.
• De FAPD-diagnoser som inkluderades
var irritable bowel syndrome (IBS), funktionell dyspepsi och ospecificerad funktionell buksmärta.
• Diagnoskriterierna som användes var
Rome III (Delstudie I och II) och Rome
IV (Delstudie III och IV).
• Barn och föräldrar fyllde i skattningsskalor via internet i sina hem före, efter, sex
månader efter avslutad behandling och i
vissa fall veckovis under behandlingen.
Delstudie I

Inför den första studien utvecklades behandlingen och prövades med 20 barn och deras
föräldrar som kom till mottagningen och
träffade en psykolog en gång i veckan under
tio veckor. Varje session innehöll en del som
riktade sig till barnen som både barn och
föräldrar deltog i, och en del som enbart
riktade sig till föräldrarna. Det primära
utfallsmåttet var smärtintensitet och de
sekundära utfallen inkluderade magsymtom, livskvalitet, ångest och föräldrarnas
respons på barnens smärta. Inomgruppseffekter för beräknades med t-test. Resultaten visade att barnen och föräldrarna var
nöjda med behandlingen och att de deltog
i genomsnitt vid 9.3 av 10 sessioner. Det

Fakta
Ålder: 45 år
Familj: Gift och två barn, 14 och 18 år
Bor: Stockholm
Maria Lalouni gör sin postdoc vid
Institutionen för klinisk neurovetenskap
vid Karolinska Institutet och är psykolog
vid BUP klinisk forskningsenhet. Hon
försvarade sin avhandling ”Guts Over Fear
– Internet Therapy for Abdominal Pain in
Children” den 15 juni 2018. Opponent var
Professor Tonya Palermo från University of
Washington och handledare var Ola Olén,
Brjánn Ljótsson, Erik Hedman-Lagerlöf och
Eva Serlachius. Avhandlingen utgår från
Institutionen för medicin, Solna, Karolinska
Institutet.

primära utfallsmåttet visade en signifikant
förbättring inom gruppen (Cohen’s d=0.40,
P=0.049). Effektstorleken var liten, men
vid 6-månadersuppföljningen var den stor
jämfört med innan behandlingen (d=0.85,
P=0.004). Signifikanta inomgruppseffek-
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ter sågs också för magsymtom, livskvalitet,
ångest och föräldrarnas respons på barnens
smärta. De positiva effekterna, det höga deltagandet och nöjdheten med behandlingen
ledde vidare till delstudie II.

för det primära utfallsmåttet efter behandlingen var stor (d=1.14, P<0.001) och efter
sex månader hade den stärkts ytterligare
(d=1.40, P<0.001). Även de sekundära
måtten visade positiva inomgruppseffekter.

lig vård. Enbart under de 10 veckor som
behandlingen pågick skedde en samhällelig
besparing för varje barn i Internet-KBT på
9500 kr jämfört med sedvanlig vård.

Delstudie II

Delstudie III

I den andra studien inkluderades 31 barn
och deras föräldrar. Studien undersökte
hur samma behandling som i delstudie
I fungerade, nu överförd till internet där
kontakten med psykologen skedde skriftligt
via plattformen. Föräldrar och barn hade
vardera tio moduler. Varje vecka under tio
veckors tid öppnades en ny modul förutsatt att den förra modulen hade genomförts.
Föräldrar och barn genomförde barnmodulerna tillsammans och båda föräldrarna
(om de var två) uppmuntrades att ta del
av föräldramodulerna. Primärt utfallsmått
var magsymtom och sekundära utfallsmått
inkluderade livskvalitet, smärtintensitet, magspecifik ångest, skolfrånvaro och
föräldrarnas respons på barnens smärta.
Inomgruppseffekter beräknades med mixed
models. Resultaten visade återigen att barn
och föräldrar var nöjda. Andelen som
genomförde 9 eller 10 av de 10 modulerna
var 81 %. Effektstorleken (inom grupp)

Den tredje studien var en randomiserad
kontrollerad studie där 90 barn lottades till
Internet-KBT eller sedvanlig vård. Internet-KBT var densamma som i delstudie II.
Primärt utfallsmått var magsymtom och
sekundära utfall inkluderade livskvalitet,
magspecifik ångest, undvikandebeteenden,
föräldrarnas respons på barnens smärta samt
kostnadseffektivitet. Mellangruppseffekter
beräknades med mixed models. Barnen i
Internet-KBT hade en signifikant större
förbättring av sina magsymtom jämfört
med barnen som fick sedvanlig behandling (Cohen’s d=0.46; 95% CI, 0.05–0.88;
number needed to treat, 3.8). Barnens
livskvalitet, magspecifika ångest, undvikandebeteenden och föräldrarnas respons
på barnens smärta förbättrades också signifikant i Internet-KBT jämfört med sedvanlig behandling. Effekterna höll i sig vid
6-månadersuppföljningen. Internet-KBT
var kostnadseffektivt jämfört med sedvan-

Den fjärde studien använde veckomätningar
från delstudie III för att undersöka om en
minskning av barnens magspecifika ångest
och undvikandebeteenden medierade
minskningen i magsymtom för InternetKBT jämfört med sedvanlig vård. Latent
growth curve models användes för att jämföra individuella förändringskurvor för de
tänkta mediatorerna och utfallsvariabeln.
Vidare undersöktes om de barn som hade
höga värden av magspecifik ångest och undvikandebeteende när de startade behandlingen hade en större medierad effekt, också
här jämfört mellan grupperna Internet-KBT
och sedvanlig vård. Resultatet visade att
barnens magspecifika ångest och undvikandebeteenden medierade minskningen
i magsymtom för barnen i Internet-KBT
jämfört med barnen som fått sedvanlig vård
och att den medierade effekten var extra stor
för de barn som hade mycket ångest och
undvikandebeteenden kring sina magsymtom vid behandlingens början.
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Sammanfattning

• Internet-KBT som baseras på exponeringsövningar och stöd till föräldrarna
är lämpligt, användbart, effektivt och
kostnadseffektivt jämfört med sedvanlig vård.
• Behandlingen kan öka tillgängligheten
till evidensbaserad vård för barn med
FAPD.
• Internet-KBT verkar vara särskilt
effektivt för barn med hög grad av
magpecifik ångest och undvikande.
Maria Lalouni

Delstudier
I. Lalouni M, Olén O, Bonnert M,
Hedman E, Serlachius E, Ljótsson B.
Exposure-Based Cognitive Behavior
Therapy for Children with Abdominal
Pain: A Pilot Trial. Choonara I, editor.
PLoS ONE. 2016;11(10):e0164647.

III. Lalouni M, Ljótsson B, Bonnert M,
Ssegonja R, Benninga M, Bjureberg J,
et al. Clinical and Cost Effectiveness of
Online Cognitive Behavioral Therapy
in Children with Functional Abdominal Pain Disorders. Clin Gastroenterol
Hepatol. 2018 Nov 28.

II. Lalouni M, Ljótsson B, Bonnert M,
Hedman-Lagerlof E, Högström J,
Serlachius E, et al. Internet-Delivered
Cognitive Behavioral Therapy for Children With Pain-Related Functional
Gastrointestinal Disorders: Feasibility
Study. JMIR Ment Health. 2017 Aug
10;4(3):e32.

IV. Lalouni M, Hesser H, Bonnert M,
Hedman-Lagerlof E, Serlachius E, Olén
O et al. Fear and avoidance in cognitive behavioural therapy for children
with abdominal pain, a mediation and
moderation analysis. In manuscript.

– Ska man sätta klips eller bränna eller limma eller gela
eller pulvra… eller vad är det som gäller?

Kom till Örebro och lär dig mer på
endoskopisk hemostaskurs
Alla former av endoskopisk behandling vid övre gastrointestinal blödning
Praktiska endoskopiövningar på gris och modell.
Kurstillfällen 2019:
Vi erbjuder två olika tredagarskurser: 3 – 5 april (onsdag – fredag)
respektive 30 september – 2 oktober (måndag – onsdag)
Kursen har plats för 15 deltagare och riktar sig till läkare som är självständiga gastroskopister.
Deltagaravgift: 15 000 kronor (kursavgift inkl fika, lunch och en middag)
Kursledning: Malin Wickbom, Göran Ågren, Urban Arnelo och Fredrik Swahn
Välkommen med din anmälan till Pia Holmberg (pia@medinet.nu)
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SVERIGES YNGRE GASTROENTEROLOGER

Styrelsen SYG 2019

Rätt fokus ger rätt vård!

N

u hände det igen! På grund av att
vi inte har tillräckligt med skopister, så har vi ändrat våra riktlinjer
vad gäller varixblödning till att skilja sig
markant i behandlingsstrategi jämfört med
de europeiska riktlinjerna. Där föreslås det
att man ska gastroskopera och ligera esofagusvaricer inom 12 timmar vid akuta blödningar, men i Sverige föreslås det att vi gärna
ser att det sker inom 24 timmar. Jag var på
en riktigt bra SK-kurs i december ”Akut och
kronisk leversjukdom” – där vi bland annat
fick lära oss riktlinjerna vid akut blödning
från esofagusvaricer. Föreläsaren berättade
om skillnaden mellan de europeiska riktlinjerna och våra svenska riktlinjer och såklart
kokade det lite i mig när jag frågade varför
denna skillnad finns och fick som svar att
det endast är på grund av tillgängligheten
till skopister som gör att vi gör denna ändring. Det är ändå stor skillnad mellan att
gastroskopera och ligera innan 12 timmar
och innan 24 timmar!
Vi i Sverige ska vara ett land där vi erbjuder bra sjukvård med bra kompetens – så
hur har man då missat att satsa på vår specialitet och vår praktiska kunskap som gastroenterologer? Det sägs ofta att vi inte har
tillräckligt med specialistläkare, som kan
utföra den vård vi behöver för våra patienter, men ändå tillåts en snedfördelning av
läkare genom att inte tillåta karriärprogression: Exempelvis utlyses underläkarvikariat
med omvårdnadsinriktning, för att på så vis
täcka sjuksköterskebristen och inte hämma
produktionstakten.

ingsaktiva, för att istället täcka upp för och
släcka bränder på medicinavdelningar med
medicinskt slavarbete eftersom vi egentligen inte har definierat vårt uppdrag som
läkare, varken som yrkeskategori eller i de
olika stegen i karriären. Jag menar att vi inte
hänger med i den medicinska utvecklingen
som sker och behovet av nytänkande inom
hälso- och sjukvården.

Inte sällan hörs förklaringen till att vi

rektalcancerscreening-program i Sverige,
men jag har redan fått ta del av negativa
åsikter och oro angående införandet av detta
program – och huvudanledningen är att det
inte finns tillräckligt många kvalificerade
endoskopister i Sverige för att utföra den
ökade volym högkvalitativa koloskopier
som screeningen medför. Så istället för
att driva svensk gastroenterologi framåt,
vill man backa på screeningen på grund
av kompetensbrist. Ett screeningprogram,
som inte bara innebär möjlighet att upp-

inte utbildar fler endoskopister eller kan ta
emot fler patienter till våra specialistmottagningar är att vi ST-läkare är för lång tid
borta från den egna verksamheten när vi
under perioder är på sidotjänstgöring. Men
ändå spenderar vi både som ST-läkare och
specialister förhållandevis stor tid på att
bemanna medicinjourlinjer på Akutmottagningen under hela yrkeslivet! Vi får t.o.m.
avstå från annat karriärsutvecklande- som
att forska eller vara fackligt- eller fören-
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Jag vill hävda att det för oss gastroente-

rologer finns ett stort behov av att bredda
vår specialitet och inkludera ett större
uppdrag än vad vi har idag: exempelvis
talar evidensbaserad forskning på att tidig
endoskopisk intervention är rätt behandling
för våra patienter med övre GI-blödning –
och det är vi gastroenterologer som borde
vara i framkanten inom området. Det är vi
gastroenterologer som är medicinskt utbildade och arbetar med medicinsk diagnostik
som borde använda endoskopiska undersökningar och metoder för diagnostik och
behandling. Det är vi som ser dessa patienter på våra mottagningar och det är vi som
är konsulter i dessa patienters ärenden när
de är inlagda på sjukhus. Det är också vi
som bedriver den medicinska forskningen
gällande sjukdomarna som rör dessa patienter. Medicinska diagnoser som pankreatit,
kolecystit, esofagit eller övre GI-blödning
är lika mycket gastroenterologiska diagnoser som cirrhos och inflammatorisk tarmsjukdom. Varför har vi missat att ta tillvara
denna kompetens inom vår specialitet?
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Södertälje Sjukhus
Södertälje

Sebastian Havervall
(ledamot)
Gastromottagningen
Danderyds sjukhus
Stockholm

Vi är äntligen på god väg att införa kolo-

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

Emma Berg
(suppleant)
ST-läkare
Sektionen för gastroenterologi
Skånes Universitetssjukhus
Lund/Malmö
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täcka förstadier till koloncancer men även
tillfälle att behandla detsamma vid screeningtillfället, skulle alltså vara något som
inte går att introduceras eftersom vi har en
eftersatt utbildning av gastroenterologer!
Och vi behöver inte gå så långt som till
överhängande problem vid införandet av
ett screeningprogram: redan nu kan vi inte
ens sköta vårt uppdrag att endoskopera de
patienter som behöver skoperas utanför ett
screeningprogram – just på grund av brist
på kompetens som behöver skoperas utanför
ett screeningprogram på grund av brist på
kompetens.

Jag tror att det är nu vi måste börja ändra

fokus: vi är specialister i medicinsk gastroenterologi och hepatologi; vi är inte akutläkare
och vi är inte bara internmedicinare. Vi kan
inte fortsätta med den snedfördelning som
finns inom sjukhusvården och acceptera
fel sorts task-shifting! Vi gastroenterologer
måste se till att släppa akutmottagningarna
och låta akutsjukvårdens egen specialitet
(akutläkarna) ansvara för den och vi måste
se till att låta avdelningsarbetet på de allmänna sjukhusen sköts av de allmänna
internmedicinarna – så att vi gastroenterologer kan fokusera oss på de diagnoser som

tillhör vår specialitet. Det ska vara acceptabelt att vilja ta vara på vår yrkesroll och vår
specialitet eftersom den behövs i Sveriges
framtida sjukvård.

Rofida Ghazvinian
Vice ordförande, SYG

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.
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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

•
•
•
•

•
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Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

Hej FSGS medlemmar

H

oppas året börjat bra och att ni
njuter när det ljusnar allt mer för
var dag.
I år firar vi att FSGS fyller 10 år. Föreningen har under åren jobbat för att ge medlemmar en gemensam plattform, att stärka
vår yrkesroll och höja kompetensen bland
annat genom utbildningar och möjlighet att
söka stipendier. I styrelsen ser vi fram emot
att du som är medlem vill fira med oss på
det kommande årsmötet!
FSGS olika stipendier ger dig som
medlem möjlighet att förverkliga projekt
och förbättringsarbeten. Att sedan få ta del
av vad projekten resulterat i är en värdefull
återkoppling som sporrar fler sjuksköterskor
att initiera och genomföra projekt. Styrelsen
tar gärna emot och sprider resultaten på vår
hemsida eller här i Gastrokuriren.
Arbete pågår även med att förbättra vår
hemsida. Vi vill att ni lätt ska hitta information som vi vill sprida om vad som är på
gång, såsom framtida utbildningar.

Högaktuellt just nu är utredningen gällande

hur utbildningen av specialistsjuksköterskor
kommer se ut. Hur kommer framtiden se
ut inom vår specialitet? Vi vill att yrket ska
vara attraktivt, evidensbaserat, av hög kvalitet och likvärdigt över landet. Utredningen
föreslår även en ny avancerad yrkesexamen.
Utbildningen föreslås vara tvåårig och ligga
till grund för egen yrkeslegitimation. Läs
mer genom att söka på: Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter.
I år kommer Gastrodagarna hålla hus i Jönköping, mellan 8-10 maj önskar vi er varmt
välkomna till oss.

Styrelsen FSGS 2019
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

Agneta Aasa
Kassör
Spec.sjuksköterska kirurgi
Jönköping

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

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

Jönköping, ljuset vid Vättern. Foto Andrei Nekrassov, Adobe Stock.
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Bristande följsamhet till ordinerad
läkemedelsbehandling hos patienter
med Ulcerös kolit och Crohns sjukdom
– Bakomliggande faktorer till bristande följsamhet och patients behov för god följsamhet
Sara Andersson och Alice Flodin, två
sjuksköterskestudenter på sjuksköterskeprogrammet i Linköping, har i sin grundutbildning skrivit en litteraturstudie om
bristande följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling vid IBD.
Syftet med studien var att se bakomliggande faktorer till bristande följsamhet
samt vad patienter upplever för behov för
att kunna öka sin följsamhet till behandling.
De bakomliggande orsakerna till att de
inte följde sin ordinerade läkemedelsplan
var glömska, försämrat sjukdomstillstånd,
gott allmäntillstånd och att de upplevde sin
läkemedelsplan som svår.
Det finns ett flertal åtgärder vårdpersonal
kan göra för att hjälpa patienter till en bättre
följsamhet till behandling.
För en god följsamhet finns ett behov
av god information och kunskap om sina
läkemedel, en öppen kommunikation med
vårdpersonal, samt stöttning gällande egenvårdstrategier som kan gynna deras följsamhet.

Patienter önskade få information gällande sina läkemedel muntligt och skriftligt
vid upprepade tillfällen.
Flertalet patienter upplevde underhållsmedicinering som oviktigt och svårmotiverat då någon tydlig effekt av läkemedlet
inte visade sig i direkt samband med intag
och patienten kunde uppleva sig som frisk
då denne befann sig i remission.
Genom tydlig information och kommuni-

kation med patienten gällande läkemedlets
effekt och verkan kan patienten få en djupare förståelse och kunskap gällande sina
ordinerade läkemedel vilket kan leda till
bättre följsamhet.
Vid besök är det viktigt att ställa frågan
vilka läkemedel patienten tar och hur de
tar sina läkemedel, att inte fråga kunde leda
till att patienter uppfattade sina läkemedel
som oviktiga. Vid frågor gällande intag av
läkemedel bör dessa ställas öppet och empatiskt för att få ärliga svar från patienterna.

En kortfattad och stängd fråga kunde leda
till att patienter uppgav en bättre följsamhet
än det egentliga intaget för att vara vårdpersonalen till lags.
Många patienter kände sig dömda av
vårdpersonal gällande alternativ medicinering och undanhöll sitt intag av dessa.
Patienter förstod att vårdpersonal inte
kunde rekommendera alternativ medicinering som inte var evidensbaserad men önskade en öppen dialog gällande dessa utan
att bli dömda.
Patienter ville även bli stöttade i sin
egenvård för att underlätta följsamhet till
behandling. Egenvård som kan leda till
bättre följsamhet är att använda dosett för
att få bättre kontroll på sina läkemedel.
Sara Andersson
Alice Flodin

Utdelning av FSGS stipendium
Vi vill härmed gratulera Lina Sanders och Susana Soto
Villagran på Stockholm Gastrocenter till 2018 års FSGS
stipendium på 15 000 kr!
Vår motivering lyder:
Årets FSGS stipendium går till två IBD-sjuksköterskor med starkt
driv för utveckling och patienten i fokus.
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De planerar att göra ett studiebesök på en IBD-klinik i Belgien.
Syftet är att hitta nya idéer och arbetssätt för att förbättra omhändertagandet av IBD-patienten, se hur deras kontaktvägar ser ut samt
att ta del av deras forskningsverksamhet. Vi inom FSGS ser fram
emot resultatet av detta besök. Förhoppningsvis kan detta leda till
förbättringsarbeten även i andra delar av Sverige.
Väl mött, FSGS styrelse.
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ECCO 2018, Wien

J

ag tog emot Tillotts resestipendium via
FSGS. Pengarna användes för att åka
till ECCO i Wien 2018.
Den stora behållningen var N-ECCO
med ett fullspäckat program specifikt för
sjuksköterskor. Jag minns särskilt föreläsningen av Isobel Mason, London. Hon
presenterade sin studie om IBD-sjuksköterskans funktion och betydelse för patienten.
Sjuksköterskor är ovärderliga för patienten!
De uppskattar verkligen att kunna ringa
någon som lyssnar och stöttar. Här bör man
komma ihåg att många IBD-mottagningar
världen över inte har kommit lika långt som
t.ex. vi i Sverige vad gäller sjuksköterskans
roll och omvårdnadens betydelse. Andra
intressanta ämnen var sexuell dysfunktion
vid IBD, fatigue och anemi.
Jag upplevde Fatigue vid IBD som ett
tema inom omvårdnad på kongressen.
Ämnet känner de flesta av oss igen via
beskrivningar från patienter som är trötta
på ett sätt som inte kan vilas bort. Många
beskriver fatigue både vid aktiv sjukdom
och i remission. I N-ECCO research forum,
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efter en hands-on genomgång av hur man
kommer igång med omvårdnadsforskning,
knöts flera kontakter världen över för forskning inom området Fatigue. Flera kliniker
och länder är nu i arbetet med att översätta
och validera instrumentet Fatigue-IBD.
Med glädje tog jag även del av D-ECCOs
innehåll tillsammans med många dietister
och sjuksköterskor. Här presenterades flera
studier om nutrition vid IBD. Bland annat
om nutritionsbedömning, övervikt vid
IBD, kostrelaterade patogeneser och probiotika vid Ulcerös kolit. Många försöker
lägga pusslet som på sikt kanske kan ge oss
mer svar på varför IBD uppstår.
Mitt eget arbete med fokus på vårdkvalitet

ur patientens perspektiv startade som en
D-uppsats när jag gick vidareutbildningen
till Specialistsjuksköterska Medicinsk vård
vid Linköpings universitet. Den från början
nederländska enkäten QUOTE-IBD (Quality out of Patients Eyes) validerdes på
svenska. Enkäten är visserligen valid, men
den svenska översättningen har inte lika

imponerande siffror som några av de andra
översättningarna i Europa. Det resultatet
redovisades på ECCO i form av en poster
och jag presenterade den kort vid en välordnad postervandring.
Jag vill uppmuntra sjuksköterskor som

jobbar med IBD att besöka någon av alla de
kongresser som finns inom området IBD.
Det finns flera stipendier att söka! Har man
inte arbetet länge inom IBD kan man se
över möjligheterna att gå N-ECCO school
som är en utbildning i grundläggande IBD.
I övrigt skiljer ECCO ut sig från många
andra kongresser med sitt program för
sjuksköterskor. Ta chansen att träffa IBDsjuksköterskor från Sverige och världen
och samtidigt fördjupa dina kunskaper
om Inflammatorisk tarmsjukdom! I år är
kongressen i Köpenhamn och jag ser fram
emot att delta även vid den, och fortsätta
året som nationell representant för Sverige
i N-ECCO tillsammans med Katarina Pihl
Lesnovska.
Emelie Ljungström
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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

Ett stort tack till vår sponsor

Hej alla medlemmar i SEGP!
2018 var det många av våra medlemmar

Hygien har blivit ett mycket hett ämne,

som sökte och fick rese/utbildningsbidrag
till olika event och vi har under hösten
fått ta del av deras reseberättelser. I detta
nummer kan vi läsa de två sista från 2018.
Marie Berndtsson från Stockholm besökte
Wien och ESGENA-mötet under UEGweek i oktober och Åsa Blom från Uppsala
var på Svenska gastrodagarna i Falun.
Årets stora event här på hemmaplan
Svenska gastrodagarna hålls i Jönköping den
här gången och mellan den 8 och 10 maj
kommer hela Sveriges ”gastroentusiaster”
att samlas för att lyssna på föredrag, titta på
posters, träffa gamla vänner och titta på vad
nytt industrin har att erbjuda. Den 8 maj
efter programmets slut håller föreningen sitt
årsmöte. I en ruta här bredvid ser ni kallelsen till årsmötet och preliminär agenda,
lokal kommer att meddelas senare. Den
slutgiltiga agendan kommer att mailas ut till
alla medlemmar ca 2 veckor innan mötet.
Valberedningen söker intresserade till
styrelseposter inför årsmötet, om du är
intresserad av ett stimulerande jobb och
vill vara med och påverka utvecklingen av
föreningen, skicka då ett mail eller ring till
Ruth Svedlund
Endoskopienheten Magtarmmedicinska
kliniken US Linköping
ruth.svedlund@regionostergotland.se
tel arbete: 010-1038961
eller
Anna Antfolk
Endoskopiskt Centrum Medicin Södersjukhuset Stockholm
anna.antfolk@sll.se
tel arbete: 08-616 32 48

vilket är väldigt bra. Vi har alla blivit ännu
mer än förr medvetna om hur viktigt det är
med korrekt rengjorda instrument, för att
bland annat inte föra vidare smitta. Detta
givetvis framförallt för patientens säkerhet. Rese/utbildningsbidraget till Getinges
kurs i rengöring och desinfektion av flexibla
instrument är ett bra tillfälle att lära sig mer.
Passa på och sök det nu inför hösten.
Det är dags att söka nya resebidrag och i
en egen ruta ser ni vilka som är aktuella nu.
Medlemsavgiften för 2019 är som vanligt

200 kronor. Det går alldeles utmärkt att
swisha på nr: 123 642 98 07 eller för er som
inte vill det går det lika bra att betala in på
bankgirokonto: 5828-8945.
Glöm inte att skriva ditt namn på meddelanderaden.
Slutligen har styrelsen nöjet att dela ut
resebidraget till Åsa Appelgren-Svärd från
Karolinska Huddinge för studieresa.

Åsa Jirvelius
sekreterare

Styrelsen SEGP 2019
Ordförande:
Ingrid Karström
Endoskopimottagningen
Centralsjukhuset
291 85 Kristianstad
Tel: 044-309 1400

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

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

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

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

Ledamot:
Jenny Pryssander
Jenny Pryssander
Mag-tarmmottagningen
Falköpingssjukhus
jenny.pryssander@vgregion.se
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Annons

Gastrodagarna i Falun

J

ag heter Åsa Blom och jag arbetar som
sjuksköterska på Magtarmmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Innan det arbetade jag på Magtarm- och
njuravdelningen. På Magtarmmottagningen
har vi hand om IBD-patienter och utför
sigmodeoskopier och jag valde därför att
mest fokusera på IBD-föreläsningarna. Jag
har jobbat på Magtarmmottagningen i tre
år och har varit på gastrodagarna två gånger
tidigare. Nytt för i år var att man kunde
ladda ner en app som var väldigt bra. Där
kunde man läsa allt man kunde behöva så
som programmet i sin helhet, deltagarlista,
info inför studiebesöket på Magtarmmottagningen på Falu lasarett och hur och var
transferbussarna gick.
Jag fick möjlighet att åka alla tre dagar
tack vare stipendium från SEGP. Jag och
mina kollegor tåg tåget upp på onsdagsmorgonen och när vi kom fram möttes vi
av strålande solsken och högsommarvärme.
När jag hade checkat in på hotellet gick jag
till Lugnets sporthall som ligger på gångavstånd från hotellet, där årets gastrodagar
hölls. Det var en enorm sportanläggning
med både skidbackar och simbassäng och
en enormt stor gymnastikhall där de hade
gjort både föreläsningssalar och utställningar. Efter registreringen började vi med
en efterlängtad lunch och efter det var första
föreläsningen som var en hedersföreläsning
som handlade om IgG4-relaterad leversjukdom. Efter det gick jag och lyssnade
på fria föredrag av flera olika föreläsare. En
föreläsning handlade om ifall förändrade
avföringsvanor utan samtidig anemi och att
blod i avföringen är av diagnostiskt värde
vid kolorektal cancer. Jag fick också lyssna
på att Obeticholsyra nyligen godkänts som
behandling vid PBC och att Statiner ger
förbättrad prognos för patienter med PSC.
Eftermiddagen fortsatte med föreläsningar av tidigare och nuvarande deltagare
i Bengt Ihres forskarskola som handlade om
prevention av gastrointestinal cancer, läckande tarmvägg som förklaring till IBS samt
en föreläsning om TIPS.
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Kvällen avslutades med ett mycket trevligt mingel i utställningshallen som tyvärr
inte blev så långt eftersom det var så varmt
i lokalen på grund av det fina vädret att jag
inte kunde vara kvar. Trots det hann jag med
att träffa kollegor från andra sjukhus och
utbyta erfarenheter.
Efter en väldigt god hotellfrukost så gick

jag på torsdagen igen till sporthallen. Det
var betydligt kyligare än dagen innan vilket
bara var skönt då det därmed var mycket
behagligare temperatur inne i föreläsningssalarna. Dagens första föreläsningar handlade om biomarkörer och det var mycket
intressant. Till exempel fick vi lyssna på om
man med hjälp av avföringsprov kan förutspå ett skov tre månader innan det bryter
ut och ifall man redan innan man ger antiTNF kan veta om behandlingen kommer
fungera.
Dagen fortsatte med föreläsningar om
hemmonitorering för IBD-patienter och
att vinsterna man sett med detta är att det
uppmuntrar egenvård, sparar patienters
tid, frigör resurser och underlättar proaktiv
vård. Efter detta intressanta ämne bjöds det
på lunch som bestod av en väldigt god lax
med potatis. Eftermiddagen inleddes med
en föreläsning om kostnader i IBD-vård
och då med fokus på direkta kostnader
såsom mottagningsbesök, provtagningar,
undersökningar, operationer, sjukhusvård
och läkemedel. Det jag tog med mig från
denna föreläsning var att Crohns är dyrare
än UC, att slutenvård och kirurgi är det som
kostar mest och att kostnaden är högst det
första året efter diagnos och sedan sjunker
kostnaderna år 2-5.

Eftermiddagen avslutades med ett studiebesök på Magtarmmottagningen på Falu
lasarett. Ett mycket trevligt och lärorikt
besök som bjöd på förslag till förändring
och förbättring.
Efter det gick vi tillbaka till hotellet och
gjorde oss i ordning till gastromiddagen som
var i en stor och rymlig lokal vid tågstationen som heter Magasinet. Vi bjöds på god
mat och rolig underhållning under middagen och efter det var dans till liveband som
bidrog till mycket god stämning.
Fredagen och sista dagen inledde jag med

frukost och föreläsningar varav en handlade om Mastocytos. Mellan föreläsningarna gick jag även denna dag runt bland
utställarna och samlade information om nya
produkter som jag använder i mitt dagliga
arbete. Dagen fortsatte med att ta en sista
runda bland postrarna för att hinna läsa
även dom jag inte hann lyssna på vid posterpresentationerna. Efter lunch fortsatte
de intressanta föreläsningarna och efter det
avslutades gastrodagarna 2018.
Jag är mycket glad över att jag fick åka i
år och är mycket nöjd över allt jag lärt mig.
Jag vill rikta ett stort tack till arrangörerna
och Falun för fantastiska dagar och tack till
SEGP för att ni sponsrade och gjorde min
resa möjlig.
Åsa Blom
Sjuksköterska Magtarmmottagningen,
Akademiska sjukhuset Uppsala
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UEG Week 2018 i Wien

F

örst och främst vill jag tack SEGP för
resebidraget som gav mig möjlighet
att delta i UEG Week 2018 i Wien
och håller med föregående stipendiat SÖK!
Jag heter Marie Berndtsson är undersköterska och jobbar på kirurgensendoskopi på
södersjukhuset.
Fredag 19 oktober en tidig, kall fredag
morgon. Snälla sonen skrapar rutorna på
bilen och skjutsar mig sedan till tåget. Därefter buss och en smidig incheckning och
vidare ombord på ett plan med överfulla
lastutrymmen. Handbagage under passagerarstolen framför mig. Kappan, varma halsduken och handväskan i knät, nu flyger vi.
I Wien är det varmt, 20 grader, skönt! Tar
mig enkelt med flygbussen VAL3 till kongressanläggningen Austria Center Vienna.
Checkar in och får min batch. Efter det mot
hotellet och sista incheckningen för dagen.
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Lördag 20 oktober

Upp tidigt och tar en liten löprunda längs
med Donau i ett grått, dystert Wien som
inte riktigt vaknat ännu. Efter frukost
spricker det upp. Vandrar upp till Spanska
ridskolan. Fantastisk underhållning av ryttare och lipizzanare, kaprioler och gediget
teamarbete. Det blev en fin uppstart inför
föreläsningarna.
Rengöring av flexibla endoskop är temat
för dagen. Syftet med workshopen jag deltar
i handlar om att optimera och att se riskerna
i rengöringsprocessen.
Det flexibla endoskopets design är ett
bekymmer i sig vad det gäller rengöring.
Infektion control expert Paul J Caesar
liknar det flexibla skopet med den trojanska
hästen. Smittohärdar kan enkelt gömma sig
och föra smittan vidare i ett orent flexibelt
endoskop. Det är den mänskliga faktorn

inte instrumentet som utgör faran. Man
konstaterar att den mekaniska rengöringen
är utmaning. Man tänker att dedikerad
personal som endast tar hand om instrument utan konkurrerande uppgifter är en
lösning. Bra arbetsförhållanden med rena
och orena rum och ytor med bra ergonomi
och skyddskläder. Rätt diskutrustning som
engångsbortstar som passar för det aktuella instrumentet och diskmedel som är
kompatibelt med diskmedlet i diskdesinfektor. Instrumenten kräver stor omsorg
även vad det gäller torkning och förvaring.
Torkskåp är att rekommendera helst hängande. Tänker efter första dagen att vi på vår
arbetsplats har mycket gynnsamma förhållanden för den mekaniska rengöringen och
diskdesinfektorer med kompatibla torkskåp
i ett intill liggande rum även om instrumenten placeras i sin korg och torkar liggandes.
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Söndag 21 oktober

Idag är det hygien och till viss del teamarbete på agendan, då kontaminerade duodenoskop med multiresistenta bakterier har
ökat de senaste 5 åren har man ställt frågan
om sterilisering av det flexibla endoskopet
kan vara en lösning. Upphettning skulle
förstöra instrumenten och sterilisering i
låg temperatur är kostsamt och tar för lång
tid. Det finns många faktorer som gör att
den mekaniska rengöringen inte blir korrekt. Stressen att både hinna med arbetet
med patient och rengöring av instrumenten
är ett bekymmer. På ett sjukhus i Schweiz
transporterar man det flexibla endoskopet
i en container direkt efter undersökning till
sterilcentralen. Där tas instrumentet om
hand av personal som rengör instrumentet
på korrekt sätt. Mycket diskussioner handlar om att vara hängiven sin arbetsuppgift.
Lyssnade även på Building a new hospital
– using the chances for endoscopy, som var
väldigt intressant eftersom det just nu byggs
ett nytt operationshus där även endoskopi
kommer att göras.

Safety system in endoscopy – How to prevent
steeling of endoscopes, är också högaktuellt då
flera centra i Sverige har haft stölder av både
instrument och apparater.
Access to nursing care for people with
autism with special emphasis on preparation
for endoscopic examination.
Rundar av söndagen med ett besök på
Hundertwasserhaus en fantastisk vacker
byggnad.
Hemresedag

Checkar ut från hotellet och beger mig
till Kongressområdet för sista gången. Det
råder en helt ny stämning i konferenslokalen idag. Leverantörerna har monterat
upp för sina uppställningar. Tittar på disk
desinfektörer hos steelco. Boston Scientific
visar sin uppgraderade spyglass DSII. Där
får jag fånga in svartpepparkorn med stenextrationskorgen. Efter det en behövlig kopp
kaffe i utbildningsfotöljen.
Kliver på flygbuss VAL3 mot flygplatsen.
Konstaterar att det varit tre intensiva, intressanta och roliga dagar med entusiastiska

föreläsare som gör att arbetet med hygien
och rengöring nu fått en ny god inspirations
källa att utgå ifrån.
Marie Berndtsson
Undersköterska, endoskopin,
Södersjukhuset, Stockholm

Kallelse till SEGP:s årsmöte
Onsdagen 8 maj 2019 kl 16.30
Dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mötet öppnas
Godkännande av kallelsen
Godkännande av dagordning
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två justeringsmän
Genomgång av föregående mötesprotokoll
Genomgång av verksamhetsberättelse
Genomgång av kassörens rapport
Genomgång av revisionsberättelse
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fråga om medlemsavgiften
Inkomna frågor/skrivelser
Val av ny styrelse
Val av två revisorer
Val av valberedning
ESGENA
Övriga frågor
Nästa årsmöte
Mötet avslutas
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Rese/utbildningsbidrag att söka nu är:
Rese/utbildningsbidrag till ESGENA-mötet under UEG-week,10 000 kr.
19-23 oktober 2019 i Barcelona
Sista ansökningsdag 30 april 2019

Getinges kurs Endoskopihygien
Hösten 2019 i Getinge
Sista ansökningsdag 30 april 2019

Sade-mötet januari 2019

16-17 januari 2020, Köpenhamn, Danmark
Sista ansökningsdag 1 augusti
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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driving scientific advancements in digestive health
October 19-23, 2019
Venue: Fira Gran Via, Barcelona
Ahead of UEG Week Barcelona 2019, UEG
President Professor Paul Fockens discusses
why he is looking forward to one of the
world’s premier digestive health meetings.ngs.
UEG Week is the largest
and most prestigious
gastroenterology meeting
of its kind, with more than 12,500
delegates from over 110 countries
worldwide.
The UEG Scientific Committee is
developing a state-of-the-art
scientific programme, featuring the
latest advancements and most exciting
research in digestive health.
This will ensure the delivery of
world-class presentations across a
range of specialties, covering clinical,
translational and basic science. An
inclusive offering is provided for all
attendees, whatever their level of
expertise, featuring a broad variety
of sessions that include symposia,
live endoscopy and abstract-based
sessions. Different interactive formats
allow lively interaction between the
audience, chairs and speakers.
The two-day Postgraduate Teaching
Programme will provide profound
updates on a wide range of
gastrointestinal and hepatology topics
that suit both gastroenterologists
in training as well as established
physicians and general practitioners.
The programme focuses on the
relevance for the clinical day-to-day
business and enables participants
to get perfectly prepared for their

professional career. 2019 marks year 3
of our rolling 3-year curriculum.
UEG Week will once again host the
hugely successful ‘Today’s Science,
Tomorrow’s Medicine’ initiative and
this year’s theme will be ‘Microbiota:
Moving towards clinics’. Here, topclass scientists will be invited to
discuss how current knowledge and
thinking is ready to be used in clinical
practice and establish strategies to
foster further progression in this area.
UEG Week provides an exceptional
opportunity for investigators from
around the globe to submit and
present their latest findings. UEG will
present a number of awards at the
congress, including the Top Abstract
Prizes, the UEG Research Prize and the
UEG Rising Star Awards.
I am anticipating a very exciting
week of scientific advances and
updates from leading digestive health
experts and thoroughly look forward
to welcoming new and returning
delegates to UEG Week Barcelona
2019.
To find out more,
visit www.ueg.eu/week

Early bird fee
s
until May 16,
2019
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Basal endoskopi
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”.

Instruktionsfilmer för dig och dina patienter

medicininstruktioner.se

Beställ kostnadsfria påminnelsekort: info@medicininstruktioner.se

Medicininstruktioner Sverige AB · 070-7913329
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Kurser & Kongresser
2019
MAR

18 -19
2019

MAR

18 -22
2019

MAR

20
2019

MAR

25 -29
2019

MAR

28
2019

MAR

29
2019

APR

3 -5
2019

APR

4
2019

4th Karolinska Live
Stockholm
karolinskalive.com

APR

8 -12
2019

SK-kurs
Neurogastroenterologiska sjukdomar
Huddinge
www.svenskgastroenterologi.se
Västsvenska IBD-mötet
Göteborg
www.svenskgastroenterologi.se
Översiktskurs i gastroenterologi och
hepatologi
Uppsala
www.svenskgastroenterologi.se
Post ECCO
Stockholm
www.svenskgastroenterologi.se
Young Internist Dagarna 2019
Kungälv
www.sim.nu
Endoskopisk hemostaskurs
Örebro
Pia Holmberg (pia@medinet.nu)
EOS, Svenska Eosinofil Esofagitdagen
Uppsala
www.eos2019.se

APR

12
2019

APR

24
2019

MAJ

8 -10
2019

SEP/OKT

30-2
2019

OKT

7-9
2019

NOV

19-22
2019

NOV

28-29
2019

SK-kurs
Inflammatorisk tarmsjukdom
Stockholm
www.svenskgastroenterologi.se
Nätverksträff om kapselendoskopi
Stockholm
www.svenskgastroenterologi.se
Post ECCO
Malmö
www.svenskgastroenterologi.se
Gastrodagarna
Jönköping
www.svenskgastroenterologi.se
Endoskopisk hemostaskurs
Örebro
Pia Holmberg (pia@medinet.nu)
Gastroenterologi i Fokus
Stockholm/Ekerö
www.svenskgastroenterologi.se
Basal endoskopi
Stockholm
www.svenskgastroenterologi.se
IBD Nordic Conference
Malmö
http://ibdnordic.se/

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