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3 års dokumenterad
sjukdomskontroll

Effekt inom:
– CD 4 veckor
– UC 8 veckor

TNF-hämmare för självadministrering med
indikation för både måttlig till svår, aktiv
Crohns sjukdom (CD) och ulcerös kolit (UC)*
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*Behandling med HUMIRA bör initieras och övervakas av specialist. Efter noggrann instruktion i injektionsteknik,
kan patienterna själva injicera HUMIRA om deras läkare beslutar att det är lämpligt och om de kan få medicinsk
uppföljning vid behov.
HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2019-03-01. Indikationsområden: Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som
inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på
konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som
svarat otillfredsställande på konventionell behandling. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg och förfylld injektionspenna/spruta 40 mg och 80 mg. För
fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.
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Henrik Stjernman och kollegan Kalle Landerholm berättar om arbetet på kliniken
och om förberedelserna inför Gastrodagarna. I år har du där chansen att testa
dina specialistkunskaper och även ta del av fria föredrag och angelägna diskussioner på ”Hot Spot”-scenen, en av nyheterna på årets Gastrodagar i Jönköping.
För första gången medverkar även barnläkare som ska diskutera olika perspektiv
av celiaki. Programmet utmärks även av en ökad patientmedverkan, i såväl
satellitsymposier som i paneldebatter.

S. 16: Gastrodagarna 2019
På sidan 16 och framåt hittar ni mycket matnyttigt om Gastrodagarna, där kan ni
se hela programmet och samtliga godkända abstracts presenteras, såväl muntliga
som posters.

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

*Behovet av parenteral nutritionsvolym (vecka 20 och 24) minskade mellan
20-100 % för 62,8 % vuxna patienter (27 av 43) som behandlades med
Revestive vilket var signifikant skilt från andelen patienter, 30,2 % (13 av
43, p= 0,002), som behandlades med placebo och uppnådde motsvarande
reduktion. Medelminsknigen var för Revestive 4,4 L/v (baseline 12,9 L/v)
och för placebo 2,3 L/v (baseline 13,2 L/v).
Revestive är avsett för behandling av patienter i åldern 1 år och äldre med
korttarmssyndrom (SBS, Short Bowel Syndrome). Patienter ska vara
stabila efter en period med tarmadaptation efter operation.1

Illustration made by Shire

Ref: 1. Revestive produktresumé, fass.se

Shire Sverige | Vasagatan 7 | 111 20 Stockholm | Tel: 08-544 964 00 | info.sweden@shire.com | www.shiresverige.se
Shire är nu en del av Takeda
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Revestive (teduglutid) 1,25 mg, 5 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. ATC-kod: A16AX08, övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning. Indikation: Behandling av patienter i åldern 1 år och äldre med korttarmssyndrom (SBS, Short Bowel Syndrome). Patienter ska vara stabila efter en period
med tarmadaptation efter operation. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen, något hjälpämne eller mot tetracyklinrester. Aktiv eller
misstänkt malignitet. Patienter som någon gång under de fem föregående åren haft en malignitet i mag-tarmkanalen inklusive lever och gallvägar och bukspottkörteln. Varningar och försiktighet: Behandling ska sättas in under tillsyn av en läkare med erfarenhet från behandling av SBS. Polyper ska avlägsnas via
koloskopi i samband med att behandlingen med Revestive inleds. Om en malignitet påträffas i mag-tarmkanalen, inklusive lever och gallvägar måste behandlingen sättas ut. Vid symtom relaterade till gallblåsan eller gallgångarna ska behovet av fortsatt behandling med Revestive utvärderas. Vid fall av bukspottkörtelbiverkningar (såsom kronisk och akut pankreatit, stenos i bukspottkörtelgången, infektion i bukspottkörteln och ökat blodamylas och lipas) ska behovet av
fortsatt behandling med Revestive utvärderas. Patienter som behandlas för SBS ska monitoreras noggrant enligt behandlingsriktlinjer. Vid fall av återkommande tarmobstruktion ska behovet av fortsatt behandling med Revestive utvärderas. På grund av ökad vätskeabsorption ska patienter med hjärt-kärlsjukdomar,
såsom hjärtsvikt och hypertoni, övervakas med avseende på vätskeansamling, i synnerhet under behandlingens början. Patienter som samtidigt behandlas
peroralt med läkemedel som kräver titrering eller med ett snävt terapeutiskt index ska övervakas noggrant avseende en potentiellt ökad absorption. Innan
behandling inleds bör test av ockult blod i avföringen utföras hos samtliga barn och ungdomar. Koloskopi/sigmoidoskopi krävs om oförklarligt blod i avföringen
har påvisats. Fortsatta tester av ockult blod i avföringen, (F-Hb), bör utföras hos barn och ungdomar årligen under behandling med Revestive. Koloskopi/sigmoidoskopi rekommenderas för alla barn och ungdomar efter ett års behandling, och minst vart femte år därefter under fortsatt behandling med Revestive,
och om nya eller oförklarliga gastrointestinala blödningar uppstår. Försiktighet krävs vid känd överkänslighet mot tetracykliner. Då humandata saknas bör man
undvika behandling under graviditet och amning. Säkerhet och effekt för Revestive hos barn under 1 års ålder har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.
Revestive har mindre effekt på förmågan att framföra fordon, cykla och använda maskiner. Fall av synkope har dock rapporterats i kliniska studier. Sådana
händelser kan påverka förmågan att framföra fordon, cykla eller använda maskiner. Rx, EF. Datum för senaste översyn av SPC: 1,25 mg: 01/2019, 5 mg: 01/2019.
Förkortad produktinformation. Vid förskrivning och för mer information om varningar och försiktighet, graviditet och amning, biverkningar, förpackningar och
aktuella priser, se www.fass.se. Kontakt: Shire Sweden AB, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm, Telefon: 08-544 964 00, E-post: info.sweden@shire.com.

THE BLOCPARTNERS NORDIC / LINDH & PARTNERS

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera
ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:
Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se

Ledare

Ann-Sofie Backman

Kommunikation – en utmaning
"En klok person har sagt att människans kommunikation
nådde en höjdpunkt i samband med faxen."

D

et är dags för årets höjdpunkt för
alla oss som arbetar i området med
gastroenterologiska och hepatologiska frågeställningar, Gastrodagarna! I år är
det vackra Jönköping som välkomnar oss.
Att träffas och dela erfarenheter och nya
rön är viktigt och ett kitt i att skapa nya
idéer och samarbeten. Allt handlar om att
kommunicera vilket är ett ämne som jag
har anledning att reflektera kring dagligen.
I ljuset av dagens klimatdebatt uppmuntras vi att öka användandet av digitala kommunikationskanaler för att minska onödigt
resande. Även SGF har en miljöpolicy där
vi uppmuntras välja tåg istället för flyg i
samband med möten eller andra åtaganden
och de flesta av våra möten sker per telefon
och mycket löses via email. Naturligtvis
är detta för det bästa, men ibland uppnår
man ändå de bästa resultaten när man ses
i verkligheten.
En klok person (och nej, jag minns inte
referensen) har sagt att människans kommunikation nådde en höjdpunkt i samband
med faxen. Ett meddelande sänt per fax kan
läsas av alla och är därmed ofta koncist och
genomtänkt. Helt enkelt ett mästerverk.
Allt mitt dagliga arbete handlar om att
kommunicera, i möten med patienter, personal, samarbetspartners, samt med vänner
och kollegor i när och fjärran. Kommunikationen sker direkt, per telefon, via facebook
(!), fax (sällan), journalsystemet eller email.
Dessa email.
Sällan har kommunikation kunnat bli så

missförstådd och det är som det kan bli
med email.
Steg 1. Det börjar med adressen. Med
stor säkerhet kan man vara säker på att om
man adresserar något till 10 personer som
borde använda sin Regionsadress så är det
minst två som antingen bara läser sin institutionsmail eller sin hemmamail. Detta
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förutsätter ofta dessa individer att man vet,
även utan att de har satt något automatiskt
meddelande på sin sjukhus/Regionsmail.
Ett par veckor efter det att man skickat det
första mailet får man därför ofta ett svar
där man även informeras om att man borde
använt den andra mailen.
Steg 2. När man väl lyckats skicka ett
mail till korrekt adress är det inte slut med
svårigheterna för det. Här måste man veta
hur man tilltalar vederbörande och det kan
skilja beroende på vilken stad, land eller
humör mottagaren befinner sig i. Ska man
vara formell, ska man använda minst tre
glada smileys för att visa att man inte är en
ond person och ska man inleda med minst
tre meningar om vädret och efterfråga hur
den andra mår, innan man kommer in på
sitt egentliga ärende? Bara detta är i sig värt
en avhandling.
Steg 3 innefattar bilaga. Den ska vara
bifogad. Detta lyckas ofta i två fall av tre,
samt att det även ska vara den korrekta versionen vilket lyckas i fyra fall av fem.
När man kommit så långt ska man även
fundera på hur många som ska få emailet.
Oddsen att man inkluderar en person för
mycket eller en person för lite är lika hög.
Oddsen att någon av mottagarna vidarebefordrar ditt email fast det inte var meningen,
alternativt svarar med ett reply all och inkluderar några fler än vad du tänkt är inte lika
hög.
Med detta i åtanke är det trots allt att vi
får så mycket gjort genom just email. Ett
viktigt arbetsredskap som fungerar lika bra
var du än befinner dig på jordklotet.

en fjärde öppen scen som är till för ämnen
som lämpar sig att diskutera i ett mindre
forum för ökad interaktivitet. Högaktuella
ämnen som t.ex. Nationell nivåstrukturering – vem gör vad?, vilket presenteras
av Socialstyrelsen, den högaktuella frågan
kring en specialistexamens vara eller ickevara, några av årets mest spännande avhandlingar, rapport från Oslercentrum samt
praktiska endoskopiassistentfrågor kommer
presenteras där. Du som är utbildningsintresserad specialist och intresserad av att
handleda och arrangera utbildningar, STchef eller ST-studierektor – anmäl dig till
studierektorslunchen på torsdagen!
Då det är lite färre platser på ”Hot spot”
bör du vara där i tid, och för dig som inte
hinner dit finns det ytterligare tre spännande spår med ett digert program. Jag
kommer själv ha svårt att välja vad jag ska
delta i!
För att underlätta transport till och från
kongressen så är jag glad över att kunna
meddela att Jönköpings kommun bjuder
på kollektivtrafiken genom en gratis applikation som du kan ladda ned i din mobiltelefon.
Allt för bästa möjliga kommunikation!
Jag, styrelsen och Jönköpings lokala kommitté genom Henrik Stjernman ser fram
emot att se just Dig där. Välkommen!

Inte desto mindre ser jag fram emot Gastro-

dagarna som är ett givande och roligt fysiskt
möte där vi har möjligheten att ses, diskutera och umgås och må bra tillsammans.
I år är jag glad att kunna presentera ett
ännu större program då vi har arbetat fram

Ann-Sofie Backman
Vetenskaplig sekreterare SGF
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Årsmöte för SGF

hålls onsdag 8 maj i Jönköping
under Gastrodagarna.
4
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Gastroskolans IBD-kurs

Per Lundblad

Gastroskolans IBD-kurs
SGF ger kurser som i första hand
vänder sig till ST-läkare som behöver
basal utbildning inom olika områden.
Det kallas för Gastroskolan, som finns
i flera ämnen som IBS och tarmsvikt
– samt inflammatorisk tarmsjukdom
(IBD). Under månadsskiftet januari
- februari i år genomfördes Gastroskolans IBD-kurs för andra året i rad
i Malmö. Innehållet hade strukturerats efter vanligt förkommande frågor
som doktorn får av sina patienter.
Överläkare och docent Olof Grip var
ansvarig för kursen.

O

lof berättar för Gastrokuriren att
det var förra året som de i Malmö
för första gången fick uppdraget
av SGF att genomföra IBD-kursen.
– Den fick ett bra utfall i utvärderingarna
som gjordes efteråt, och det fanns ett fortsatt intresse. Så därför fick vi förtroendet att
fortsätta med kursen i år igen, berättar Olof.
Han förklarar att det finns en lång tradition av att arbeta med IBD i Skåne, även
hos kirurger.
– Vi har en stor och mångårig erfarenhet
av biologisk behandling här.
Program baserat på frågor

Utbildningen finansieras delvis av SGF som
får sponsring från industrin.
Olof förklarar att programmet tillkom
genom att programkommittén spånade
baserat kring vanligt förekommande frågor
från patienter som doktorer vill ha svar på,
och utifrån det skapade innehållet i kursen.
– Vi använder oss av interna föreläsare
från Skånes Universitetssjukhus (SUS) rakt
igenom.
Deltagarna sattes ihop till mindre grupper, som innan varje föreläsning fick cirka
en kvart tillsammans för att i förväg läsa
igenom och diskutera olika frågeställningar
och fall.
– De gör det för att komma in i tänkandet kring det föreläsaren kommer att
tala om. Detta tillvägagångssätt var mycket
uppskattat förra året, så det arbetar vi vidare
med i år, fortsätter Olof.
Själv har Olof arbetat på SUS sedan
1997. Han berättar att han haft ett intresse
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för IBD sedan sin tid som ST, och sedan
dess varit sekreterare, och därefter ordförande i SOIBD, (Swedish Organisation
for the study of IBD). Dessutom är Olof
ledamot i det nationella kvalitetsregistret
för IBD, SWIBREG.

eller DT-enterografi – tillkommit under
senare år. Dessa ger lite olika information
– kapseln är bäst för att undersöka slemhinnan och enterografier är bäst på att beskriva
strukturella förändringar i och utanför
tarmen, så de kompletterar varandra.

Förbättrade diagnostiska hjälpmedel

Okänt vad som orsakar IBD

Kursen inleddes med att Olof höll en introduktionsföreläsning om IBD.
– Vi kommer främst att tala om ulcerös
kolit (UC) och Crohns sjukdom (CD), som
är de två stora huvudgrupperna inom IBD.
Vi kommer inte att ta upp mikroskopisk
kolit, sa han.
IBD är ingen ny sjukdom. Olof berättade att den grekiske läkaren Soranos från
Efesos (100-talet) beskrev kronisk diarré,
och att Alfred den store (849 - 899) tros
ha lidit av CD.
– IBD kan inte botas, utan man måste
inrikta sig på att dämpa symptomen, förklarade Olof.
Den medicinska behandlingen består
av kortikosteroider, aminosalicylater, tiopurinanaloger och metotrexat. Dessutom finns de biologiska läkemedlen med
olika verkningsmekanismer: Anti-TNFα,
anti-α4β7 integrin, anti-IL12/IL23 samt
JAK1/3-hämmare.
Det viktigaste för diagnostik av IBD är
koloskopi med biopsier – som bör upprepas
med tid emellan.
– När det handlar om tunntarmen har
bättre tekniker – kapselendoskopi och MR-

IBD är en immunologisk sjukdom med
ett skovartat förlopp. En frisk individ har
homeostas i tarmen utan sår. En sjuk individ
har sår i slemhinnan, och aktiv inflammation.
– Immunsystemet bekämpar agens som
kanske inte finns där. Läkemedlen man ger
ingriper i denna process.
Alla svarar inte på medicinsk behandling, därför är även kirurgisk behandling betydelsefull vid IBD. Olof beskrev
kolektomi, och redogjorde för olika
typer av rekonstruktioner – ileostomi,
bäckenreservoar och ileorektal anastomos.
– Dessa utförs i allmänhet 6-12 månader
efter kolektomin.
Man vet inte vad det är som orsakar sjukdomen. Men det är genetiskt mottagliga
individer som utsätts för en eller flera miljöfaktorer som utgör grunden. Det finns
ett stort antal direkta och indirekta riskfaktorer: Läkemedel – framför allt NSAIDs
– diet, infektioner, tillsatser i livsmedel, var
exempel på sådana som Jan räknade upp.
Man har till dags dato upptäckt mer än 200
risk loci (områden, motsvarar mer än 1500
gener) som är associerade med IBD.
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Nytt läkemedel vid
Irritable Bowel Syndrome (IBS)
Colpermin® (pepparmyntsolja) är ett nytt växtbaserat läkemedel avsett för symtomlindring
vid lindriga kramptillstånd i magtarmkanalen, flatulens och buksmärta, i synnerhet hos
patienter med colon irritabile, IBS.1
Lindring av buksmärta/kramp och flatulens
Varje kapsel innehåller 187 mg pepparmyntsolja.
Mentolen ger smärtlindring genom att blockera
kalciumkanaler och relaxera den glatta
muskulaturen i tarmen.2

Nyhet

Fördröjd frisättning som ger lokal effekt
Colpermin har en magsaftresistent enterodragering
med fördröjd frisättning som ger lokal effekt från
distala ileum genom hela kolon.1

Colpermin (pepparmyntsolja), Rx, EF (fri prissättning). ATC-kod: A03AX, hård enterokapsel. Indikation: Växtbaserat läkemedel avsett för symtomlindring vid lindriga
kramptillstånd i magtarmkanalen, flatulens och buksmärta, i synnerhet hos patienter med colon irritabile, IBS (irritable bowel syndrome). Kontraindikationer:
Överkänslighet mot pepparmyntsolja, mentol eller mot något hjälpämne (se Fass.se). Överkänslighet mot jordnötsolja eller soja. Colpermin kapslar innehåller jordnötsolja och ska inte tas av patienter med känd allergi för jordnötter. Eftersom det finns ett möjligt samband mellan allergi mot jordnötter och allergi mot soja, ska
patienter med allergi mot soja också undvika Colpermin. Patienter med leversjukdom, kolangit, aklorhydri, gallstenar eller annan sjukdom i gallblåsa eller gallgångar.
Kontraindicerat till barn under 8 år på grund av innehållet av pulegon och mentofuran i pepparmyntsolja och på grund av brist på kliniska data i denna åldersgrupp.
För information om dosering, varningar/försiktighet, biverkningar och pris se www.fass.se. Produktresumé 2017-11-29.

Tillotts Pharma AB Gustavslundsv. 135, 167 51 Bromma | Tel: +46 8-704 77 40 | nordicinfo@tillotts.com | www.tillotts.se
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Gastroskolans IBD-kurs

Olof Grip

– Inflammationen sitter inte bara i
tarmen. Patienter kan även drabbas av
extra-intestinala manifestationer (EIMs) i
leder, hud, och ögon mm, avslutade Olof
sin introduktion.
Kosten sannolikt viktigaste miljöfaktorn

Varför får jag sjukdomen? Frågan utgjorde
rubrik för en föreläsning av Jan Marsal,
docent och specialistläkare vid SUS.
– Både arv och miljö påverkar, inledde
han med att slå fast.
Tyvärr har genetiken inte inneburit ett
genombrott för behandlingen av IBD, fortsatte Jan.
– Dock har den lärt oss mycket om patogenesen, så det kommer nog att ge oss hjälp
i kliniken framgent också.
80 - 95 % av IBD-patienter saknar en
släkting med IBD. Om en förälder har UC,
är risken för att barnet ska utveckla UC 2 %.
Vid CD är denna risk 5 %. Oftast utvecklar
barnet samma typ av IBD som förälderns,
men typen (UC/CD) kan skifta från en
generation till en annan.
– Om båda föräldrarna har IBD är risken
för barnet att utveckla IBD 36 %, sa Jan.
Om inte generna förklarar allt, vilka är
då miljöfaktorerna? Incidensen är högst i
västvärlden, men förefaller att här ha nått
en platå. I utvecklingsländer är den däremot ökande. I Sverige är ungefär 100.000
människor drabbade.
– Jag hade tre nyanlända patienter som
varit i Sverige några år. De hade alla IBD.
Kvar i Irak hade de sammanlagt 8 syskon
– ingen av dem hade IBD, påpekade Jan.
Den viktigaste miljöfaktorn är sannolikt
kosten. Kosten medierar sin effekt huvudsakligen via mikrobiotan. Dessa effekter
kan, hos genetiskt predisponerade individer,
orsaka IBD.
Dysbios innebär att floran i tarmen förändras i multipla steg, och till sist passeras
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Jan Marsal

Rita Gustafsson

en tröskel och en barriärdefekt uppstår i
tarmen. Vissa av dessa förändringar kan
vara en orsak till IBD, men andra en effekt
av sjukdomen.
– IBD är inte en klassisk autoimmun
sjukdom – mer en kronisk inflammation
som fylls på med bakterier hela tiden, konstaterade han.
Stress kan öka symptomen

Jan fortsatte som föredragshållare efter
lunch. Kan jag själv som patient påverka
min sjukdom? var nu frågan han hade som
utgångspunkt.
– Det är ett område där det inte finns så
många studier, och med mycket bias i de
som finns, påpekade han.
Först ut bland de IBD-relaterade faktorer
som går att påverka var tobak. Rökning ökar
risken för CD, men verkar skyddande mot
UC. Även nikotinplåster hjälper mot UC.
– Vid CD däremot ökar rökning sjukdomsaktiviteten, behovet av immunsuppression, risken för strikturer och fistlar och
ökar återfallsrisken vid operation. Rökning
försämrar också terapisvaret.
För stress är bevisläget oklart. Erfarenhetsmässigt verkar stress öka risken för skov,
och en studie har visat att stress ökar symptomen – men inte inflammationen. En studie
med antidepressiv medicin (duloxetine) gav
färre skov och mindre kortison användning.
– Här behövs fler studier, konstaterade
Jan.
Ökad risk för trombos

Mindre än 6 timmars sömn/dygn och även
mer än 9 timmars sömn/dygn har visats öka
risken för UC.
– Dålig sömn visade ökad skovrisk i UC
inom 6 månader, samt ökad subklinisk
inflammation i biopsier.
NSAIDs ökar risken för både UC och
CD, och även sjukdomsaktiviteten. Trom-

Erik Hertervig

byl och COX2-hämmare verkar dock ha
mindre påverkan.
– Appendektomi är associerat med skydd
mot UC, men ökad risk för CD. En studie
har visat att blindtarmen behövde ha varit
inflammerad för att ge skydd mot UC. Det
pågår studier gällande eventuell terapeutisk
effekt med elektiv appendektomi, fortsatte
Jan.
P-piller har visat ökad risk för CD och
för ökad risk sjukdomsaktivitet vid CD och
kirurgi, men inte för UC.
– Riskökningen är dock liten, men IBDpatienter har ökad risk för trombos så de bör
undvika östrogen-baserade p-piller.
Kosten är ett område där patienterna
har många frågor, men Jan påpekade att
det finns inte så mycket evidens.
– Har man strikturerande CD, bör man
avråda från svårnedbrytbara livsmedel som
sparris och apelsinklyftor. Plockar man
bort snabba kolhydrater, blir patienten
ofta bättre.
Den bästa evidensen när det gäller kost
finns för total enteral nutrition (TEN), som
har jämförbar antiinflammatorisk effekt
som kortison och anti-TNF. TEN används
framför allt för barn, eftersom det tolereras
dåligt av vuxna.
Extraintestinala manifestationer och
komplikationer

Vilka är riskerna och komplikationerna av
sjukdomen och behandlingarna? Överläkare
och med.dr. Rita Gustafsson tog sig an detta
ämne, och talade om extraintestinala manifestationer (EIM) och komplikationer vid IBD.
– IBD är en systemisk sjukdom som har
stark inverkan på patientens funktionella
status och livskvalitet. Extraintestinala
symptom är vanliga, och kan ske före och
efter IBD-diagnosen, berättade Rita.
Man kan dela upp dessa i två grupper:
extraintestinala manifestationer och extra-
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intestinala komplikationer. Manifestationer
kan uppträda i leder, hud, vara hepatobiliära, drabba ögat, lungor, hjärta, pancreas
och det vaskulära systemet.
– Komplikationer orsakas huvudsakligen
av sjukdomen i sig. Det kan vara malabsorption, anemi, osteoporos, njursten, gallsten
och IBD-läkemedelsbiverkningar, fortsatte
Rita.
Behandla underliggande IBD

Sannolikheten för att drabbas av EIM inom
30 år efter diagnos är upp till 50 %. Denna
sannolikhet ökar med sjukdomsdurationen,
och hos patienter som redan har en EIM.
– Kom ihåg att vissa läkemedelsbiverkningar kan lätt misstas för EIM från IBD.
EIM är vanligare vid perianal CD, kolonengagemang och vid rökning. De påverkar
nästan alla organ, så tidig upptäckt och
adekvat behandling för att förhindra allvarlig sjuklighet och dödlighet är nödvändig.
Behandlingen av EIM beror på vad det
är för EIM.
– EIMs i samband med aktiv tarmsjukdom (erythema nodosum eller typ 1
artropati) svarar ofta på behandling avd
den underliggande IBD-sjukdomen, förklarade Rita.
I sjukdomsoberoende EIM krävs dock
specifika behandlingsmetoder.
– Extraintestinala komplikationer bör
bedömas regelbundet hos patienter med
IBD. Förebyggande och/eller specifik
behandling ger en stor fördel för patienternas livskvalitet.
Riskfaktorer för invalidiserande förlopp

Överläkare och docent Erik Hertervig tog
sig an frågan Hur kommer sjukdomen att
bli framöver? och inledde med att beskriva
naturalförloppet för UC.
– Data från Norge visar att 6 % av patienterna med UC har kroniska, kontinuerliga
symptom under de tio första åren efter
diagnos. Jag tror att det är betydligt fler än
så – patienterna vänjer sig vid milda symptom, och studien baserar sig just på kliniska
symptom, sa Erik.
När det gäller CD har de flesta inflammation redan vid diagnos. Över tid ökar
antalet patienter med strikturer och en
penetrerande sjukdomsbild.
– Sjukdomen orsakar vävnadsskador
som inte kan behandlas medicinskt, utan
det krävs kirurgi.
Riskfaktorer för ett invalidiserande sjukdomsförlopp vid CD är ålder under 40 år
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vid diagnos, perianala lesioner vid diagnos
samt om patienten behöver steroider för
att dämpa det första skovet av sjukdomen.
Om patienten är rökare, är det också en
riskfaktor.
– Hos ex-rökare försvinner överrisken
och de får samma risk som icke-rökare,
påpekade Erik.
Patienter med UC som har CRP högre
än 23 mg/L vid diagnos har en femfaldigt
ökad risk för kolektomi de närmaste åren.
Här löper dock icke-rökarna en större risk
än rökarna.

klinisk och endoskopisk remission och har
normala lab parametrar. Ett beslut att sluta
med behandlingen måste ske i samråd med
patienten. Oftast går det bra att starta med
anti-TNF igen, i händelse av recidiv.
I sin sammanfattning sa Erik att man
ska identifiera riskfaktorer som del av sitt
terapibeslut.
– Behandlingen styrs av målet. Sätt tydliga mål och "treat to target" för att uppnå
svar. Monitorera – ha "tight control" – för
att se om målet uppnåtts, och re-evaluera
om så inte har skett.

Step-up och top-down terapi

Avstå inte från att behandla andra sjukdomsyttringar

Erik beskrev terapitrappan för UC, som
har formen av en pyramid med 5-ASA i
botten. Därefter följer prednisolon, budesonid och budesonid-MMX i nästa steg.
Steget ovanför består av azatioprin, 6-MP
och metotrexat. Samtliga har multipla verkningsmekanismer.
– Den övre delen av pyramiden består
av anti-TNF (infliximab, adalimumab och
golimumab), vedolizumab och ustekinumab som är målinriktad behandling. Här
finner vi även tofacitinib, som inte är så
målinriktad utan bredare.
Följer man trappan, kallas det stepup. Om man "vänder på pyramiden" vid
behandlingssstart kallas det för top-down.
Vid CD talar komplex perianal sjukdom/
rektal CD, djupa sår i kolon, extensiv och/
eller steroidrefraktär sjukdomsbild för topdown.
Frågan om man kan sluta med anti-TNF
behandling ställs ofta av patienter. Erik förklarade att risken för recidiv är väldigt hög
om man gör det.
– 1 av 3 recidiverar inom ett år. Störst
chans att lyckas har man om patienten är i

Vilka är behandlingsmålen vid IBD?
Professor och överläkare Stefan Lindgren
talade med utgångspunkt från frågan. Han
underströk att man vid IBD måste se hela
individen, och inte bara tarmen.
– IBD är en inflammatorisk systemsjukdom, och associerade sjukdomar är i
huvudsak andra immunologiska sjukdomar.
Patienterna har sjukdomsyttringar även
utanför tarmen.
Exempel på IBD-associerade sjukdomar
är hyper-/hypotyreos, blodpropp, autoimmun hepatit, celiaki och amylodios, fortsatte Stefan.
Anemi är en sjukdomsyttring utanför
tarmen, och ska alltid behandlas.
– Även järnbrist utan anemi bör behandlas! Det är ett förstadium till anemi. Intravenöst järn är förstahandsbehandling,
fortsatte han.
Stefan redogjorde för ett antal behandlingsprinciper för IBD. Överst på hans lista
stod inflammationsfrihet i tarmen. Han
påpekade att patienten inte ofta uttrycker
det just på det sättet.
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Om patienten är intolerant mot tiopuriner, kan metotrexat övervägas. Detsamma
gäller vid ledinflammation och vid malignitet. Kom ihåg att metotrexat är teratogent
upp till 3 - 6 månader efter behandling.
Biologiska behandlingsalternativ

Stefan Lindgren

– Behandla sjukdomsyttringen utanför
tarmen på sedvanligt sätt. Låt inte bli för
att patienten har IBD! Sätt in proppförebyggande behandling vid sjukdomsskov hos
patienter med tidigare tromboembolism.
Begränsa användningen av kortison, var
Stefans råd.
– Sträva efter att skapa förutsättningar
för bästa möjliga hälsa – med hjälp av fysisk
aktivitet, hälsosam kost, rökstopp, måttlighet med alkohol, och behandla övriga riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.
Icke-biologiska behandlingsalternativ

Olof Grip ställde sedan frågan Vilken
behandling ska vi välja?
Det handlar om att väga nytta mot risk,
konstaterade han och fortsatte med att systematiskt gå igenom olika läkemedel.
Med mesalazin (5-ASA) bör man kombinera oral- och topikalberedning för remissionsinduktion. Valet av preparat är mindre
viktigt än följsamheten.
– Om patienten tar mindre än 80 % av
föreskrivna dosen, ökar risken för ett skov
mer än femfaldigt!
Försiktighet bör råda hos patienter med
nedsatt njurfunktion. Mesalazin kan ge
huvudvärk och illamående, och i enstaka
fall förvärra koliten.
Budesonid har en rekommenderad dos
av 9 mg/dag i 8 veckor. Systemeffekter av
kortison kan förekomma. För prednisolon
– uteslut infektion och visa försiktighet vid
diabetes, hypertension, allvarlig psykisk
störning, glaukom samt osteopeni/osteoporos.
– Tiopuriner (azatioprin och 6-merkaptopurin) kan sättas in om patienten haft två
eller fler kortisonkurer inom 1 år. Även vid
återfall vid reduktion av kortison. Undvik
levande vaccin, och informera om försiktig
solexponering.
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– Infliximab är förstahands biologiskt preparat. Kombinera med immunmodulerare,
och undvik levande vaccin. Överväg upprepad provtagning för TB efter resa till endemiska områden, fortsatte Olof.
Anafylaxi under infusion är en kontraindikation till fortsatta infusioner. Stegrande levervärden under behandling utan
annan förklaring bör leda till utsättning.
– Adalimumab är också förstahands biologiskt preparat, som kan kombineras med
immunmodulerare. Vaccin och TB-undersökning som för infliximab. Följ blodstatus och leverenzymer var tredje månad, och
kontrollera koncentration och antikroppar
mot adalimumab.
Vedolizumab är en riktad behandling,
som kan övervägas vid infektionskänsliga individer eller vid tidigare malignitet.
Doseskalera vid objektiva tecken på inflammation. Det är möjligt att mäta läkemedelskoncentrationen.
– Ustekinumab innebär generell immunsuppression, så undvik även här levande
vaccin. Behandling med immunomodulerare och/eller kortikosteroider kan fortsätta
under behandling. Läkemedelskoncentrationen kan mätas.
Tofacitinib är godkänt för UC. Det är
en oral behandling som har snabb effekt,
och som har generell immunsuppression.
Även för tofacitinib gäller att behandling
med kortikosteroider kan fortsätta.

– Kontrollera lymfocyter, neutrofila, och
lipidstatus samt blodtrycket, summerade
Olof.
Riktlinjer på SGFs hemsida

Hur stor är risken för kolorektal cancer vid
IBD? Erik Hertervig talade om endoskopisk
surveillance.
– Hur ska man utföra den? Kromoendoskopi med riktade biopsier är förstahandsmetod. Slumpvisa biopsier kan vara
ett komplement i vissa fall, som vid primär
skleroserande kolangit (PSC), s.k. slangkolon och tidigare neoplasi.
Man ska bedöma den endoskopiska
resektabiliteten – resecera "en bloc" och ta
biopsier i omgivande slemhinna.
När och för vem? Erik hänvisade till riktlinjer som finns på SGFs hemsida.
– Det finns tre olika riskgrupper: låg-,
intermediär- och hög risk. Intermediär risk
har utrymme för individuell bedömning.
Histologisk utbredning och aktivitetsbedömning utgör nya faktorer som man
ska ta hänsyn till, sammanfattade Erik.
Rekommendationer för koncentration av
läkemedel

För att svara på frågan Hur optimerar vi
behandlingen? talade Olof Grip om terapeutisk läkemedelsmonitorering (TDM).
– Att mäta läkemedelskoncentrationer –
det har vi gjort länge med tiopuriner, konstaterade han och beskrev själva processen
med TDM.
När det gäller koncentrationer av antiTNF, är det viktigt att man tar dalvärdet
(den koncentration som uppmäts strax
innan administrering) för infliximab, annars
blir det inte rätt, fortsatte Olof.
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Reaktiv läkemedelsmonitorering innebär
att man tar prov när patienten får terapisvikt. Olof sa att tendensen idag går mot
proaktiv TDM – som även kan leda till en
deeskalering av dosen eller ett ökat intervall mellan doser, alternativt ligga kvar eller
kanske sätta ut.
– AGAs rekommendationer för dalvärde
infliximab ligger på 5 mikrogram/ml eller
mer för infliximab, och 7,5 mikrogram/ml
eller mer för adalimumab.
Det finns inga rekommendationer för
dalvärde av vedolizumab men enligt en
studie från 2018, finns en association med
bättre effekt för de som ligger över 30 mikrogram/ml vecka 2 och 24 mikrogram/ml
vecka 6. Vid vecka 14 som kan vara vägledande för underhållsbehandling, såg man
en association till bättre effekt för de som
låg över 14 mikrogram/ml.
– Även för ustekinumab finns möjlighet
att kontrollera dalvärdet. En koncentration
på minst 0,8 - 1,4 mikrogram/ml är associerat med en högre andel i remission. Vid
doseskalering tror jag mer på att minska
intervallet, jämfört med att ge högre dos
med samma intervall, summerade Olof.
Planera tidigt för rescue och kirurgi

Vilka är de akuta situationerna, och hur
handläggs dessa? var temat för överläkare
och docent Klas Sjöberg.
– Incidensen för CD är högst i världen
på Färöarna, berättade han.
En ökad incidens innebär också att de
riktigt allvarliga tillstånden – som i och för
sig är ovanliga – ökar i antal, fortsatte Klas.
Farliga tillstånd i allmänhet är behandlingssvikt – där man har 50 % chans med
rescue anti-TNF hämning, alternativet
är kirurgi. Dessutom räknas sekundära
manifestationer hit – clostridium difficile
infektion och cytomegalovirus var två han
nämnde. Men det finns även specifika faror:
– Vid kolit inbegriper det toxisk megakolon, och vid CD är det fistlar och
abscesser med risk för peritonit, sepsis och
perforation. Ischemisk kolit är en viktig differentialdiagnos.
Ischemi har ofta akut debut, jämfört med
IBD som har långsam debut. Patienten är
påtagligt påverkad vid ischemi, och förbättras inte av steroider och/eller antibiotika.
Lokalisationen kan också skilja sig.
Riskfaktorer vid IBD är en yngre (mindre
än 30 år gammal) patient, steroider redan
vid insjuknande och som har extensiv sjukdom vid debut. För dessa bör man överväga
anti-TNF, var Klas råd.
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– Polyfarmaci är dock ett problem som är
större hos de äldre. En tvärsnittstudie av 128
IBD-patienter över 65 år, visade i genomsnitt 9,5 läkemedel hos var och en av dem.
Step-up ett bättre tillvägagångssätt

Klas Sjöberg

"Uteslut alltid differentialdiagnoser
och odla alltid för clostridium"
– Åtgärder i allmänhet vid skov är total
parenteral nutrition 30 kcal/kg och dag.
Intravenösa kortikosteroider, antibiotika
vid CD (men uteslut clostridium) och håll
ögonen på kolondilation vid kolit, samt
nivåer och fri gas vid CD.
Klas sammanfattande budskap var att
man ska planera vården.
– Bedöm svårighetsgraden, CRP, diarré
och blod och planera tidigt för rescue och
kirurgi. Uteslut alltid differentialdiagnoser
och odla alltid för clostridium. Och se upp
med ischemi – speciellt hos äldre.
Polyfarmaci ett större problem hos äldre

Just de äldre stod i fokus för Rita Gustafsson vars fråga löd: Skiljer sig sjukdomen och
behandlingen hos äldre?
– Den äldre patienten – det är en heterogen grupp, och det måste vi komma ihåg
när vi behandlar dem, sa Rita inledningsvis.
En av 20 patienter med CD, och en av
8 med UC diagnostiseras när de är äldre
än 60 år. Till det ska läggas att den äldre
IBD-populationen ökar, då allt fler IBDpatienter blir äldre.
– För de som är äldre – och då menar jag
över 60 år – har vi fler differentialdiagnoser.
Bl.a. ischemisk kolit, infektiös kolit, läkemedelsutlöst kolit, solitär ulcus och mikroskopisk kolit, fortsatte Rita.
Den IBD-relaterade sjukhusvistelsen är
högre hos de äldre, de har mindre skovfrekvens men svårare – och de opereras oftare.
CD kan bli mer aggressiv – 25 % av patienter har fortfarande aktiv sjukdom 20 år efter
diagnos. Komorbiditeter är ett gemensamt
problem för både de äldre och de yngre.

I sin summering sa Rita att uppkomsten av
IBD i en högre ålder uppträder oftare än
man tidigare trodde.
– IBD i hög ålder har en mindre aggressiv
naturhistoria, och en annan fördelning vid
presentationen.
Komorbiditet och polyfarmaci kan
påverka utfall, sjuklighet och mortalitet.
– Leta efter, och tänk på, profylax för
Clostridium difficile och venös tromboembolism. Och jag tycker att IBD-patienter
över 50 år borde testas för bentäthet.
6MP/azatioprin utgör en signifikant risk
för lymfoproliferativa störningar hos äldre,
så metotrexat kan vara ett bättre alternativ.
Anti-TNF har lägre effekt, och högre risk,
hos äldre. För integrinhämmare finns det
ännu så länge få data.
– Step-up therapy är ett bättre tillvägagångssätt än top-down för äldre. Sträva efter
att behandla symptomen mer än läkning av
mukosan. Och till slut – titta på patienten,
inte på åldern, uppmanade Rita.
Vill gärna se fler kirurger på kursen

Därmed var den andra av de totalt tre kursdagarna till ända. Den tredje dagen började
med att alla deltagare fick vara med på en
multidisciplinär IBD-konferens, och fortsatte sedan med kirurgi och pediatrisk IBD.
Men då kunde tyvärr inte Gastrokuriren vara
med.
Sista punkt den tredje dagen utgjordes
av en sammanfattning och utvärdering av
kursen, och ska man tro de som Gastrokuriren frågade så blev även utfallet i år väldigt
positivt för kursledarna.
Vi frågade Olof Grip om det var något
som skilde sig åt mellan denna kurs och
förra årets dito.
– I år hade vi en bättre lokal, svarade han.
– Annars hade vi exakt samma upplägg i
år som under förra året. Vi ville köra samma
koncept, eftersom utvärderingarna var så
positiva.
Olof avslutar med att hälsa till alla IBDkirurger att de också är hjärtligt välkomna
till kursen nästa år!
Per Lundblad
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Klinikreportage – Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Eva Nordin

Gastrodagarna i Jönköping
– värdkliniken hälsar välkomna
I år har du chansen att testa dina
specialistkunskaper och även ta del
av fria föredrag och angelägna diskussioner på ”Hot Spot”-scenen, en
av nyheterna på årets Gastrodagar i
Jönköping.
För första gången medverkar även
barnläkare som ska diskutera olika
perspektiv av celiaki. Programmet
utmärks även av en ökad patientmedverkan, i såväl satellitsymposier som i
paneldebatter.

D

et är fredag eftermiddag och ovanligt lugnt på Medicinkliniken på
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
Henrik Stjernman, överläkare och chef för
mag-tarmsektionen möter upp i korridoren.
Tillsammans med kollegan, Kalle Landerholm, kolorektalkirurg på Kirurgkliniken,
slår vi oss ned vid ett bord i det kombinerade lunch- och mötesrummet.
Om drygt två månader drar Gastrodagarna i gång och det förberedande arbetet
pågår som mest intensivt.
– Det är många mejl som skickas fram
och tillbaka och en hel del logistik kvar att
lösa. Men samtidigt är det energigivande.
Det är många som ställer upp med stort
engagemang och arbetet med att vara lokal
mötesarrangör har svetsat oss samman ännu
mer. Även om det finns utmaningar och
svårigheter längs vägen, överbryggas dessa
av det fantastiska gensvar vi får av medverkande föreläsare och andra. Vi har också
stor hjälp av en erfaren kongressbyrå, säger
Henrik Stjernman.
Ett stort arbete handlar om att i samarbete med SGF, Svensk Förening för Gastroenterologi, utforma det vetenskapliga
programmet och bjuda in framträdande
föreläsare.
– Vi har ett nära samarbete med SGF
som är ett viktigt bollplank för oss som lokal
arrangör. Föreningen ansvarar för hedersföreläsningarna och hanteringen av abstract,
de fria föredragen och postervandringen. Vi
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tar hand om det sociala programmet, middagarna och minglet och vi ansvarar även
för postgraduate-kursen som äger rum på
tisdagen innan Gastrodagarna startar.
Hot Spot

Nytt för i år är ”Hot Spot”, en mindre och
mer intim scen som är öppen för fria föredrag och diskussioner kring ämnen som
kanske inte alltid får den uppmärksamhet
de förtjänar. Några av ämnen som kommer
att tas upp är: Hur lyckas vi med den komplexa fisteln vid IBD? Mikroskopisk kolit
– vad är nytt? Europeisk gastro-examen –
klarar du frågorna?
På fredagen ges även möjligheten att
pröva på att endoskopera och sista programpunkt på Hot Spot-scenen är en diskussion
om vad som krävs för att öka antalet svenska
centra som bedriver kliniska studier.
– Det har funnits en önskan från såväl
yngre läkare, sjuksköterskor och även specialistläkare, att ha en scen som är öppen för
ämnen och frågor som inte alltid är specifikt
medicinska och som rör exempelvis utbildning, högspecialiserad vård och hur man
kan strukturera vården bättre och ta mer
hänsyn till patienterna och deras medverkan. Därför vill SGF i år prova ett fjärde
spår med en så kallad Hot Spot-scen, säger
Henrik Stjernman.
Från Uppsala och Oslercentrum kommer
även Anders Rönnblom och presenterar tio
års erfarenhet av att behandla patienter med
Mb Osler, internationellt mer känd under
namnen hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT) eller Osler-Weber-Rendu
syndrome. Sjukdomen, som beror på en
nedärvd genetisk defekt, karakteriseras av
arteriovenösa missbildningar i hud, slemhinnor och inre organ och innebär en ökad
risk att drabbas av kolorektal cancer.
Kost och mikrobiota

På Gastrodagarna hålls även ett seminarium
om mikrobiotans betydelse för hälsa och
sjukdom. Ett hett spår inom forskningen

är att IBD orsakas av att samspelet mellan
tarmens immunförsvar och bakterieflora
av någon anledning är rubbad. Bengt Ihres
forskarskola arrangerar ett bench-to bedside
med två internationellt framstående föreläsare. På torsdag morgon håller även professor Magnus Simrén ett satellitsymposien om
tarmflorans roll vid IBS.
– Vi ska även ta upp de nya riktlinjerna
vid IBS och där kommer även kostens betydelse att tas upp.
I år kommer patienterna att finns med i
större utsträckning än vanligt. Hedersföreläsningen till minne av Bengt Ihre handlar
om patientens betydelse i sin egen vård.
Från Sahlgrenska Universitetssjukhuset medverkar Jan Brun som ska berätta om Tarmsviktscentrum, en ny centrumbildning för
patienter med tarmsvikt inom barn- och vuxensjukvården, och i ett panelsamtal mellan
läkare, sjuksköterska och patient kommer
kvalitetsregistret SWIBREG att lyftas fram
som en möjlighet att underlätta det kliniska
arbetet och förbättra vårdkvaliteten.
– En nyhet i år är att vi även har bjudit
in barnläkare som i två seminarier ska diskutera dels celiaki, dels IBD hos barn, säger
Henrik Stjernman.
Utmaning behålla ST-läkare

Mag-tarmsektionen vid Länssjukhuset
Ryhov är en liten enhet som sorterar under
Medicinkliniken. Här arbetar tre specialister
och två ST-läkare. Precis som för många
andra kliniker brottas mag-tarmsektionen
med underbemanning och svårigheter att
rekrytera specialister och ST-läkare. Närheten till Universitetssjukhuset i Linköping
är både en styrka och en utmaning, menar
Henrik Stjernman.
– Vi har tappat flera av våra blivande
specialister som stannat kvar på universitetsorten de senaste åren. Och visst, ibland
kan det kännas tufft att utbilda ST-läkare i
många år och precis när de ska bli färdiga
specialister så väljer de att arbeta på annan
ort. Det är en hel del arbete vi lägger ned
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Eva Nordin

Från vänster: Anette Zachrisson, undersköterska, endoskopienheten, Monica Wåhlin, sjuksköterska, mag-tarmmottagningen, Kalle Landerholm, kolorektalkirurg, kirurgkliniken, Cornelia Hjortås, sjuksköterska, kirurgavdelningen, Henrik Stjernman, överläkare och chef för mag-tarmsektionen, Marie Holmer,
sjuksköterska, endoskopienheten.

och vi skulle behöva vara minst två specialister till på mag-tarmsektionen för att hinna
med vårt uppdrag.
I takt med att organisationen har slimmats, har sjuksköterskorna fått ta ett allt
större ansvar för bland annat IBD- och
leverpatienterna. Mag-tarmsektionen har
2, 7 sjuksköterskor anställda.
– De sköter mycket av läkemedelsbehandling och uppföljning har skapat ett
läkemedelsregister som vi använder lokalt.
De tar ett stort ansvar för patienter med
levercirros och det är ett stort stöd för vår
verksamhet, säger Henrik Stjernman.
Han disputerade 2011 på en avhandling
om hälsorelaterad livskvalitet (HRQL) vid
Crohns sjukdom vid Linköpings universitet. En av delstudierna handlade om att
utvärdera ett mätinstrument, Short Health
Scale (SHS). Det är utvecklat av Henrik
Hjortswang vid Linköpings universitet, för
att förenkla livskvalitetsmätning vid IBD
i klinisk vardag. Instrumentet består av
endast fyra frågor som var och en repre-
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senterar viktiga aspekter av HRQL vid
inflammatorisk tarmsjukdom: symtom,
funktion, oro och välbefinnande. Några av
slutsatserna i avhandlingen är att SHS hade
adekvata mätegenskaper och kunde tydligt
skilja friskare från sjukare patienter.
– Med hjälp av Short Health Scale
kan livskvalitetsmätningar göras mer
överblickbart och lätthanterligt i den kliniska vardagen. Instrumentet var känsligt
för förändringar i patienters hälsotillstånd
och hade det lägsta bortfallet.
Henrik Stjernman skulle gärna vilja se
att det fanns mer utrymme för forskning
vid kliniken. Men underbemanning och en
tuff klinisk vardag med hårda krav på sjukvårdsproduktion är, som för många andra,
en stor utmaning.
– Vi är tungt kliniskt belastade och har
inga egna forskningsprojekt, men vi finns
med på några av de forskningsprojekt som
bedrivs i Linköping, bland annat ett projekt om trötthet vid IBD samt ett annat om
mikroskopisk kolit.

Nära samarbete med kirurger

Sedan drygt 30 år finns ett nära samarbete
mellan mag-tarmsektionen och kirurgkliniken. Gastroenterologer och kirurger arbetar
i nära samverkan och det finns inga vattentäta skott mellan medicinare och kirurger
när det gäller att ta hand om gastropatienterna.
– Mag-tarmsektionen har en vårdavdelning som ligger inhyst på den gastrokirurgiska avdelningen. Vi har ett tätt samarbete
med kolorektalkirurgerna och en nära tillgång till gallvägs- och övre gastrokirurgi.
Det gör vår verksamhet smått unik. Våra
patienter gynnas av att de får träffa samma
sjuksköterskor och att de slipper byta säng.
Kalle Landerholm instämmer. Han är
en av sju specialistläkare i det kolorektala
teamet och ser flera styrkor med att gastroenterologer och kirurger arbetar nära
varandra. På endoskopienheten som organisatoriskt tillhör kirurgkliniken skoperar
kirurger och gastroenterologer tillsammans.
– Vi känner varandra väl och kan snabbt
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och smidigt avhandla viktiga frågor. Vi har
också en gastroenterolog anställd på Kirurgkliniken som endoskoperar på heltid och vi
lär oss hela tiden av varandra. Det skapar en
god stämning och bra rutiner. Vi har också
varje vecka gemensamma videokonferenser
för IBD, tillsammans med gastroenterologer och kirurger i Linköping, där vi tar upp
komplicerade patientfall och kommer överens om vilka patienter som ska behandlas var.
Kalle Landerholm disputerade på en
avhandling 2011 om neuroendokrina tunntarmstumörer och har därefter även fokuserat på IBD-kirurgi och arbetade under
ett år i England, huvudsakligen med IBD,
universitetssjukhuset i Oxford.
På Gastrodagarna kommer han att medverka på del III av serien IBD-terapi. Seminariet handlar om kirurgins möjligheter och
begränsningar och Kalle Landerholm ska
diskutera kirurgi vid IBD: bäckenreservoar
och IRA – ileo rektal anastomos.
– Två av kollegorna på kolorektalteamet
är doktorander vid Linköpings universitet. Elin Moltubak forskar på appendicit
under graviditet och Emma Druvefors Elin

forskar på appendicit under graviditet och
Emma forskar på fertilitet hos kvinnor och
män med IBD. Emma kommer att prata
om detta på Hot Spot-scenen på fredag på
Gastrodagarna, säger Kalle Landerholm.
Nivåstrukturering- het fråga

Förutom Gastrodagarna i maj är det mycket
som är på gång i Region Jönköpings län och
vid Länssjukhuset Ryhov. Sjukhuset fyllde
40 år förra året och är i stora behov av investeringar för att kunna möta kraven på en
bra sjukvård även i framtiden. Omfattande
ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten pågår
och stora satsningar görs på nya byggnader
de närmaste åren.
Just nu pågår nybygget av en större sjukhusbyggnad som bland annat ska inrymma
lokaler för läkarstudenter. Läkarstudenter
från Linköping har länge haft regelbundna
placeringar vid länssjukhuset, men nytt
är att Linköpings universitet bygger upp
ett nytt campus på Ryhov, som en del i en
regionaliserad läkarutbildning. De första 30
studenterna, som började på termin sex, har
just börjat i Jönköping.

Eva Nordin

Även regionen i sin helhet satsar stort. I
Eksjö byggs till stora delar ett nytt sjukhus
och vid sjukhuset i Värnamo pågår omfattande moderniseringar av vårdavdelningar.
Parallellt pågår debatten om nivåstrukturering av vården, på såväl nationellt som på
regionalt plan.
– För oss kirurger har debatten om en
koncentration av kirurgin varit en het
fråga de senaste tio åren. Just nu befinner
vi oss i ett mellanläge. Inom regionen har
debatten varit ganska intensiv om vilken
kirurgi som ska utföras var, i Jönköping,
Eksjö eller Värnamo. Mycket har ändrats
de senaste tio åren, både inom regionen
och nationellt. Det är svårt att hitta den
optimala lösningen, men personligen tror
jag ändå på att det behövs en koncentration
av den specialiserade kirurgin, säger Kalle
Landerholm.
Eva Nordin
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Insändare

Stefan Wilmarsson

Skoperande sköterskor inget hot
mot ST-utbildningen

L

äste Irene Stenfors artikel i
Gastrokuriren 2018 nr: 5 där hon
beskrev ST-läkares oro för brister i
skopistutbildningen och där skoperande
sköterskor utgör ”ett ytterligare hot mot
att ST-läkarna försäkras en välplanerad
och standardiserad skopiutbildning”.
Känner väl igen resonemanget från den
tiden då sköterskor skulle börja med
diabetes och hjärtsvikts mottagningar och
farhågorna kring ST-läkares utbildning.
Vad resulterade dessa mottagningar i?
Jo, ett gott och professionellt patientomhändertagande utan att kvalitén på
ST-läkarnas utbildning försämrats. Efter
att ha arbetat tätt tillsammans i 10 år
med en av de första i Sverige examinerade
skoperande sköterskorna kan jag inte se
annat än att det är ”synnerligen kortsiktigt” att se denna yrkesgrupp som ett
hot. Tack vare att vi fick en skoperande
sjuksköterska hos oss så höjdes kvalitén

på utbildning för ST-läkarna både vad
gäller gastro- och koloskopiutbildningen.
Vi har nu två skoperande sköterskor på
endoskopimottagningen i Karlstad och
båda två deltar i utbildning av ST-läkare
både vad gäller gastro- och koloskopier och
ingen läkare lämnas ensam med patienterna
innan de har blivit godkända för att utföra
skopier på egen hand.
Det som verkar vara det stora hotet ”att

ST-läkarna försäkras en välplanerad och
standardiserad skopiutbildning” är inte
utbildandet av skoperande sköterskor utan
att man av kollegor lämnas vind för våg
med beskedet ”ring om du får problem –
eller hittar nåt konstigt. Patienterna utsätts
dessutom för onödig fara och lidande vid en
dåligt utförd undersökning. Som ST-läkare
skall man kräva en regelrätt handledning och
om man lämnas att utföra undersökningen
själv helt enkelt vägra att göra den. Den

seniora kollegan som väljer att lämna en
outbildad ST-läkare att själv utföra en
undersökning har inte annat än ett föråldrat
synsätt vad gäller dagens endoskopiska
verksamhet och den ST-läkare som utför
undersökningar på dessa premisser visar
prov på dåligt omdöme.
Jag håller absolut med om att vi måste

värna om ST-läkarnas skopiutbildning
men sluta att se skoperande sköterskorna
som ett hot utan se dem som en viktig
tillgång inom endoskopin och efterfråga
i stället deras förmåga att fungera som
välutbildade handledare åt ST-läkare som då
kan få en ”välplanerad och standardiserad
skopiutbildning” för det är en välplanerad
utbildning som de skoperande sköterskorna
gått igenom.
Stefan Wilmarsson,
Centrallasarettet i Karlstad

Endoskopifrågan
Anamnes

30 årig ung man från Serbien som remitterats för ERCP p.g.a.
stenmisstanke i gallvägarna enligt en DT-undersökning som också
påvisat ett antal större cystor i levern. Ingen synlig gulsot men
levervärden var lätt förhöjda för ALP och bilirubin.
Efter sfinkterotomi (se den delade mynningen till höger i bild)
sotas sammanlagt fem mjuka nästan flourescerande gröna romboida
förändringar i storleksklass 12 x 5x 5 mm.
Vad hade denna man drabbats av för sjukdom?
Svaret finns på sidan 61 i tidningen.
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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!

PROGRAM /
Rydberg

Onsdag 8 maj
Bauer

Hammarskjöld

11.00 - 11.15

Öppnande av Svenska
Gastrodagarna 2019
Hans Strid, Ordförande SGF

11.15 - 12.00

Hedersföreläsning till
minne av Bengt Ihre
Om patientens betydelse i sin
egen vård
Dr. Karin Hehenberger, New York

Hot Spot

12:20 Takeda: Hur lyckas vi med
den komplexa fisteln vid IBD?
Mattias Block, Göteborg

13.00 - 14.00

Fria föredrag
Lever-gallvägar-pancreas
Moderatorer: Hanns-Ulrich Marschall,
Björn Lindkvist

Bengt Ihre Research
School - Bench to bedside
Moderatorer: Olle Björkqvist, Jessica
Sjölund

IBD-terapi I - dags att
renovera behandlingstrappan?
Moderatorer: Sven Almer,
Ann Tornberg

The microbiome as a cause and
potential treatment target in the
metabolic syndrome
Dr. Ilias Attaye, Amsterdam

Vad har vi i verktygslådan?
Michael Eberhardson, Stockholm

Analysis of the microbiome in
health and GI disease - how to
make sense of big data
Prof. Jeroen Raes, Leuven
15.15 - 16.00

16.00 - 16:30

Fria föredrag
Endoskopi
Moderatorer: Fredrik Swahn,
Hans Strid

Fria föredrag
Funktionella mag-tarmsjukdomar
Moderatorer: Pontus Karling,
Bodil Ohlsson

Hyperferritinemi bortom klassisk
hemokromatos - en falldiskussion
Mdverkande:
Simone Ignatova, Per Stål,
Mattias Ekstedt, Jenny Öman

Mb Osler: 10 års erfarenhet
av Osler centrum
Anders Rönnblom, Uppsala

Fria föredrag
Luminal Gastroenterologi
Moderatorer: Sven Almer,
Ann-Sofie Backman
Bensträckare

14.00 - 14.15

14.15 - 15.15

12:40 AbbVie: Hur kan
ett modernt strukturerat
omhändertagande bidra till bättre
hälsa för patienter med långvariga
sjukdomstillstånd?
Martin Rejler, Eksjö
Jan Marsal, Lund

Lunch och utställning

12.00 - 13.00

Verktygens verkningsmekanismer
Lena Öhman, Göteborg
Bästa bruk av verktygslådan
Henrik Hjortswang, Linköping

Vilka genetiska avvikelser missar
vi med dagens gendiagnostik?
Kan vi värdera järninlagringen noninvasivt?
Kan venesectio vara av nytta även
vid hyperferritinemi associerad med
leversteatos?

En trygg och säker
endoskopi - kommunikation
och patientdelaktighet
Moderatorer: Ann-Sofie
Backman, Kaisa Fritzell
Hanna Dubois, Stockholm

Posterpresentation, kaffe och utställning
Satellitsymposium: AbbVie
90% av IBD-patienterna i remission
- lärande nätverk gör det möjligt
Martin Rejler, Eksjö, m fl.
Satellitsymposium: Shire - part of
Takeda

16.35 - 17.05

Tarmsviktcentrum (TSC) Sahlgrenska
Universitetssjukhuset Göteborg
– en ny centrumbildning för patienter med
tarmsvikt inom barn- och vuxensjukvården
Jan Brun, Göteborg

17.05 - 18.30
18.30
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Årsmöte SGF

Årsmöte FSGS

Årsmöte SEGP

Välkomstmingel Kulturhuset Spira - Buss avgår från Elmia kl. 18.15
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PROGRAM /

Hammarskjöld

Rydberg

07.45 - 08.15

08.30 - 09.30

Alkoholleversjukdom ett helhetsperspektiv
Moderatorer: Fredrik Rorsman, Maria
Hjorth

IBD-terapi II - balansen mellan
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Infektionsscreening och
vaccinationer
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Klinisk handläggning av
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Daniel Agardh, Klas Sjöberg
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Hur kan vi hjälpa
svårbehandlade MCpatienter?
Andreas Münch, Linköping
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klarar du frågorna?
Moderator: Rofida Ghazvinian
Jan Lillienau, Lund, President i
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Bensträckare
Hedersföreläsning till
minne av Ulrika Broomé:
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Prof. Christoph Schramm, Hamburg
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Lunch och utställning
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venaccess och tarmtransplantation
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Karin Dunér Lindqvist, Socialstyrelsen
Hans Törnblom, Göteborg
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SGF:s vårdprogram om dyspepsi:
Vad är nytt?
Lars Agréus, Stockholm

IBS och svår förstoppning
- nya riktlinjer
Moderatorer: Pontus Karling,
Iris Posserud
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Moderator: Petra Neregård
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Gallvägs- och pankreas-sjukdomar
MP1						

1

Pharmacological fxr activation may increase the risk for
gallstone formation in susceptible patients
S. Al-Dury* 1, A. Wahlström1, K. Panzitt2, A. Thorell3, M. Ståhlman1,
M. Trauner4, P. Fickert2, F. Bäckhed1, L. Fändriks5, M. Wagner2, H.-U.
Marschall1
1
Departments of Molecular and Clinical Medicine/Wallenberg Laboratory,
Sahlgrenska Academy, Gothenburg, Sverige, 2Department of Gastroenterology
and Hepatology , Medical University of Graz, Graz, Österrike, 3Karolinska
Institutet, Department of Clinical Science, Danderyd Hospital and Department of Surgery, Ersta Hospital, Stockholm, Sverige, 4Division of Gastroenterology and Hepatology, Medical University of Vienna, Vienna, Österrike,
5
Departments of Gastrosurgical Research and Education, Sahlgrenska Academy,
Gothenburg, Sverige
Bakgrund
The nuclear farnesoid X receptor (FXR) agonist obeticholic acid (OCA) has
been developed for the treatment of liver diseases. We aimed to determine
whether OCA treatment increases the risk of gallstone formation.
Metod
Twenty patients awaiting laparoscopic cholecystectomy were randomized
to treatment with OCA (25 mg/day) or placebo for three weeks before
surgery. Serum bile acids (BAs), BA synthesis marker C4 (7a-hydroxycholest-4-ene-3-one), and fibroblast growth factor 19 (FGF19) were measured before and after treatment. During surgery, biopsies from the liver
and the whole bile-filled gallbladder were collected for analyses of gene
expression, biliary lipids and FGF19.
Resultat
In serum, OCA significantly increased FGF19 (from 95.0±8.5 to
234.4±35.6 ng/L) and decreased C4 (from 31.4±22.8 to 2.8±4.0 nmol/L)
and endogenous BAs (from 1312.2±236.2 to 517.7±178.9 nmol/L; all
p<0.05). At surgery, BAs in gallbladder bile were lower in OCA patients
than controls (OCA, 77.9±53.6 mmol/L; placebo, 196.4±99.3 mmol/L;
p<0.01), resulting in a higher cholesterol saturation index (OCA, 2.8±1.1;
placebo, 1.8±0.8; p < 0.05); in addition, highly hydrophobic OCA conjugates accounted for 13.6±5.0% of gallbladder BAs after OCA treatment,
resulting in a higher hydrophobicity index (OCA, 0.43±0.09; placebo,
0.34±0.07, p<0.05). Gallbladder FGF19 was three-fold higher in OCA
patients than in controls (OCA, 40.3±16.5 ng/L; placebo, 13.5±13.1
ng/mL; p<0.005). Gene expression analysis confirmed cholangiocellular
origin of FGF19.
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Slutsats
This is the first report showing enrichment of FGF19 in human bile after
OCA treatment. Earlier studies have shown that FGF15, which is the
murine analogue of human FGF19 is responsible for the relaxation and
filling phase of the gallbladder. Therefore, we conclude that such gallbladder relaxation, in combination with increased cholesterol saturation and
BA hydrophobicity, would enhance the risk for gallstone development in
humans. Screening and surveillance for gallstone disease should therefore
be included in future clnical trials with FXR agonists.

2

MP2
Cancerrisk hos patienter med primär skleroserande
kolangit (PSC)

A. Lundberg Båve* 1, A. Bergquist1, E. von Seth1, M. Bottai2, C. Nordenvall1
1
Karolinska Universitetssjukhuset, 2Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
Bakgrund
Primär skleroserande kolangit (PSC) är en kronisk kolestatisk sjukdom
som drabbar gallgångarna och är nära förknippad med inflammatorisk
tarmsjukdom (IBD).
Livstidsrisken för att utveckla kolangiokarcinom vid PSC är 10-20 %.
PSC-patienter löper även en 10-faldigt ökad risk för gallblåsecancer, och
vid samtidig IBD föreligger en liknande 10-faldig risk att utveckla kolorektalcancer.(1) Två mindre tidigare studier har också påvisat en ökad
risk för pankreascancer(2,3). Risken för andra cancerformer vid PSC är
ännu inte kartlagd.
Metod
En retrospektiv kohortstudie utfördes på 1682 svenska PSC-patienter från
sex universitetssjukhus och det nationella IBD-registret (SWIBREG). Alla
patienter diagnostiserades enligt vedertagna kriterier. Länkning utfördes till
cancerregistret, dödsorsaksregistret liksom patientregistret. Från statistiska
centralbyrån erhölls upp till tio kontroller per patient matchade för kön,
ålder och folkbok-föringsadress vid datum för PSC-diagnos.
Patienterna följdes från och med ett år efter PSC-diagnos till tidpunkten
för antingen cancerdiagnos, levertransplantation, död, eller datum för
emigration eller 31:a december 2016.
Fem grupper av cancerdiagnoser utvärderades; hepatobiliär cancer
(kolangiokarcinom, hepatocellulär cancer och gallblåsecancer), pancreascancer, kolorektal cancer, intestinal cancer (esofagus-, ventrikel- och tunntarmscancer) samt övriga cancerformer. Kaplan Meier-metoden användes
för att utvärdera den kumulativa risken för de olika grupperna av cancer
hos PSC-patienter och deras kontroller. Dessutom beräknades subdistributionshasardkvot (SHR) med konkurrerande riskregressionsmodell.
Resultat
Den totala uppföljningstiden för fall och kontroller var 276 004.3 år med
en genomsnittlig individuell uppföljningstid på 15.29 år. 87 % av PSCpatienterna hade IBD.
Vi fann en signifikant ökad risk hos PSC-patienterna för alla de fem cancergrupperna jämfört med deras matchade kontroller.(tabell 1 och figur 1).
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Tabell 1. SHR för patienter med PSC jämfört med matchade kontroller.
All cancer (ICD 7 140-209, ICD9 156)
Hepatobiliär cancer (ICD 7 155, ICD9 156)
Pankreascancer (ICD 7 157)
Kolorektal cancer (ICD 7 153-154)
Intestinal cancer (ICD 7 150-152)
Övrig cancer

SHR
3.58
106.39
7.19
6.03
3.94
1.35

95% CI
3.18 – 4.04
62.55-180.82
3.03-17.09
4.52-8.05
1.87-8.34
1.12-1.63

Figur 1. Kumulativ incidens i PSC gruppen och matchade kontroller.
A. Hepatobiliär cancer B. Pankreascancer C. Kolorektal cancer
D. Intestinal cancer E. Övrig cancer (ljusgrå linjer; fall mörkgrå linjer;
kontroller)
Slutsats
I denna kohort av väldefinierade PSC-patienter fann vi en signifikant
ökad risk för cancer av alla slag. Den redan kända risken för hepatobiliär
och kolorektal cancer bekräftades liksom den förhöjda risken för pankreascancer som två tidigare mindre studier visat. För första gången påvisas
också en ökad risk för annan intestinal cancer än kolorektal cancer samt
för andra cancerformer.
Referenser
1. Karlsen et al Primary Sclerosing Cholangitis - a comprehensive review
Journal of hepatology 2017 Dec;67(6):1298-1323.
2. Bergquist et al Hepatic and extrahepatic malignancies in primary sclerosing cholangitis. Journal of hepatology 36 (2002) 321-327
3. Ananthakrishnan et al Mortality and Extraintestinal cancers in patients
with Primary sclerosing cholangitis and inflammatory bowel disease.
J Crohns Colitis 2014 Sept 1;8(9):956-963
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Risk för primär levercancer vid akut hepatisk porfyri
M. Lissing* 1, D. Vassiliou2, Y. Floderus2, P. Harper2, M. Bottai3, H.
Hagström1, E. Sardh2, S. Wahlin1
1
PF Leversjukdom, PO Övre Buk Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge,
2
Porfyricentrum, CMMS, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 3Unit of
Biostatistics, Institutet för Miljömedicin (IMM) Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
Bakgrund
Porfyrierna är medfödda sjukdomar som orsakas av nedsatt funktion i
något av enzymstegen i hemsyntesen. De är var för sig ovanliga men
drabbar som grupp mer än 2000 individer i Sverige. Inom begreppet
akut hepatisk porfyri (AHP) ryms den i Sverige vanligaste formen, akut
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Metod
Vi har identifierat 1,282 patienter med AHP mellan 1987 och 2015 i det
svenska porfyriregistret och samlat data om genotyp och grad av utsöndring av metaboliten porfobilinogen i urin (U-PBG). U-PBG används vid
diagnostik av porfyri och kan kopplas till grad av biokemisk sjukdomsaktivitet. Tio kontroller per patient har hämtats ur befolkningsregistret
och matchats för kön, ålder, län och diagnostidpunkt. Därefter har vi
undersökt förekomsten av primär levercancer, definierat som C220-C229
(ICD-10) eller 155A-155C (ICD-9) i nationella register. Fall av primär
levercancer har jämförts avseende grad av biokemisk aktivitet, genotyp,
porfyriform och grad av klinisk sjukdomsaktivitet uppskattat utifrån antal
sjukhusinläggningar med porfyri som huvuddiagnos.
Resultat
I vår studiepopulation ingick 1282 patienter med AHP varav 1085 med
AIP, 136 PV och 61 med HCP. Vi fann under studieperioden totalt 127
fall av primär levercancer (fall och kontroller) varav 86 utgjordes av hepatocellulär cancer (HCC), 10 av cholangiocarcinom (CC) och 31 klassats
som blandform eller ospecificerad primär levercancer. Bland patienter med
AHP fann vi 68 fall av HCC under studieperioden (5,3 %). Endast 18
fall (0,14%) noterades hos de matchade kontrollerna. Detta motsvarande
en hazardkvot för utveckling av HCC på 39.7 (95 % konfidensintervall:
23.6–66.7). Av 88 AHP-patienter med primär levercancer hade 86 AIP
och endast 1 patient vardera PV respektive HCP. Av patienterna med AIP
sågs ökad risk för grupperna med högre sjukdomsaktivitet i form av hög
utsöndring av porfyri-metaboliter (U-PBG) eller flera slutenvårdstillfällen
p.g.a. porfyri. Genotyp förefaller däremot inte påverka risken för primär
levercancer vid AIP.
Slutsats
Akut intermittent porfyri medför en påtagligt ökad risk att drabbas av
primär levercancer jämfört med normalbefolkningen. Risken är inte som
annars kopplad till levercirrhos och viral hepatit. Risken förefaller inte
kopplad till någon särskild mutation utan är snarare relaterad till grad
av sjukdomsaktivitet i form av kliniska skov och utsöndring av porfyrimetaboliter.

MP4

4

Hepatit C-behandling med direktverkande antiviraler
behöver inte avbrytas vid levertransplantationen

Leversjukdomar
MP3

intermittent porfyri (AIP) med ca 1100 kända genbärare samt två mindre
vanliga former, porfyria variegata (PV) och hereditär koproporfyri (HCP)
vilka vardera drabbar ett hundratal svenskar. För AIP har en tydligt ökad
risk för levercancer beskrivits i flera mindre kohorter. Risken för levercancer
har varierat mellan studierna och resultaten ifrågasatts då antalet fall av
levercancer i varje studie varit få.

C. Skoglund* 1, M. Lagging2, M. Castedal1
1
Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Institutionen för
kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 2Klinisk
mikrobiologi, Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar, Sahlgrenska akademin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborgs
universitet, Göteborg, Sverige
Bakgrund
Interferonfri behandling med direktverkande antiviraler (DAA) har dramatiskt förbättrat behandlingsresultaten för hepatit C virus infektion
(HCV), både på väntelista inför och efter levertransplantation (LT). Direktverkande antiviraler är generellt vältolererade hos patienter med lätt till
måttligt nedsatt lever- och njurfunktion, men vissa DAA-kombinationer
är kontraindicerade vid gravt nedsatt funktion. Behandling med DAA i
det omedelbara perioperativa skedet är inte tidigare studerat på grund av
oro för svåra biverkningar i samband med operationstraumat hos denna
vulnerabla patientgrupp med vanligen pre-existerande lever- och njur-
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svikt. Man har därför valt att avsluta behandlingen vid LT. I denna studie
utvärderades DAA-behandling given både före, på samt direkt efter transplantationsdagen.
Metod
Totalt 10 patienter med HCV-associerad levercirros med eller utan hepatocellulär cancer behandlades i det perioperativa förloppet utan avbrott.
Behandlingen bestod av sofosbuvir och en NS5A-hämmare med eller utan
ribavirin, eller sofosbuvir och ribavirin enbart. Fördelningen av HCV
genotyper var 40 % genotyp 1, och 60 % genotyp 3. Sex av de 10 patienterna hade tidigare behandlats med interferonbaserad terapi. Eventuella
biverkningar och effekt av DAA-behandlingen övervakades noga med
analys av blodprover och kliniska undersökningar.
Resultat
Samtliga patienter botades från sin HCV-infektion och var HCV-RNA
negativa 12 veckor efter avslutad behandling (SVR 12). Medianåldern var
60 år (range 52-65) och behandlingen pågick i totalt 17,1 veckor (range
12-30 v). Inga allvarliga DAA-relaterade biverkningar noterades och alla
fullföljde planerad behandlingslängd. Vid LT var MELD- (Model For
End-Stage Liver Disease) score i median 16.5 poäng (range 7-21), kreatinin 82.5 µmol/l (range 56-135), bilirubin 33 µmol/l (range 16-79) and
PK-INR 1.5 (range 1.1-1.8). DAA-behandlingen fortsatte efter LT under
i median 54 dagar (range 8-111).
Slutsats
Hepatit C-behandling med DAA givet även i det peri-operativa förloppet
vid levertransplantation är säkert och effektivt med hög HCV-utläkning
(SVR12).
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Processutvärdering är ett viktigt instrument för att förstå
och tolka resultatet av komplexa omvårdnadsinterventioner
Maria Hjorth*1,2, Daniel Sjöberg2, Anncarin Svanberg1, Elenor Kaminsky1, Fredrik Rorsman1
1
Uppsala universitet, 2Centrum för klinisk forskning i Dalarna
Bakgrund
Omvårdnadsforskning inom hepatologi är ett eftersatt område. Betydelsen
av riktade omvårdnadsåtgärder för patientens livskvalitet och vårdkvalitet
samt hälsoekonomi har lett till att sjuksköterskeledd mottagning idag utgör
en etablerad del av omhändertagandet av patienter med t.ex. hjärtsvikt och
KOL. Publicerade omvårdnadsstudier om cirros har hittills huvudsakligen
varit deskriptiva och det saknas evidens för sjuksköterskeledd mottagning
vid cirros och hur sådan skall vara utformad. Vi genomför därför sedan
2016 en randomiserad, kontrollerad multicenterstudie på 6 svenska sjukhus där målet är att förbättra patientens livskvalitet genom strukturerad
sjuksköterskeledd mottagning. Interventionen är personcentrerad och
grundad i Orems teori om egenvård samt samtalsmetodik för att motivera
patienter till egenvård och behandling.
Syfte och metod
Att genomföra sjuksköterskeinterventioner i klinisk miljö är komplext
och det föreligger risk att resultatet påverkas av andra faktorer än själva
interventionen, till exempel introduktion av nya läkemedelsbehandlingar
eller organisatoriska förändringar. Parallellt med interventionen genomförs
därför en processutvärdering. Syftet med en processutvärdering är att:
• tydliggöra interventionen och dess tänkta effekter
• studera kontexten där interventionen bedrivs
• beskriva strategier för implementering samt följsamhet till interventionen
• iaktta mekanismer som underlättar eller försvårar interventionen
Hittills uppnådda resultat
Som steg ett i processutvärderingen har interventionen tydliggjorts i ett
publicerat studieprotokoll. En implementeringsplan finns för införandet
Ga s t r okurire n 2 • 2019

och vidmakthållande av interventionen. Målet är att kontinuerligt rekrytera 500 patienter vid klinikerna till och med december 2020. Relaterat
till personalomsättning och omorganisation har rekryteringen försvårats.
I februari 2019 hade blott 112 patienter rekryterats. För att täcka in
processutvärderingens alla delar kommer intervjuer att genomföras med
sjuksköterskor, läkare och chefer vid de deltagande klinikerna. Syftet med
dessa är att förstå interventionens kontext, påverkansmekanismer samt
inhämta erfarenheter av interventionen. Sjuksköterskornas kunskap inom
motiverande samtal kommer att mätas genom kodning av inspelade samtal
för att studera vilken grad av innehåll av samtalsmetodik spelar för resultatet. Under studietiden sker dessutom dokumentation för att studera hur
interventionen genomfördes.
Betydelse
Projektet kommer att bidra med evidens för sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i öppenvården vid cirros. På sikt kan det också medföra att vården
som erbjuds personer med cirros blir mer jämlik över landet. Att göra en
processutvärdering parallellt med en komplex omvårdnadsintervention är
väsentligt för att efter datainsamlingen kunna förstå och tolka resultaten.
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Lymfovaskulär invasion är en dominerande riskfaktor för
lymfkörtelmetastasering vid T1 cancer i kolon och rektum

C.-F. Rönnow* 1, V. Arthursson1, E. Toth2, I. Syk1, H. Thorlacius1
1
Kirurgi, 2Gastroenterologi, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Sverige
Bakgrund
Tidig kolorektal cancer (T1) kan i vissa fall tas bort endoskopiskt men det
finns risk för lymfkörtelmetastasering vilket gör hanteringen av patienter
med T1 cancer till en stor utmaning. Idag är riskbedömningen för lymfkörtelmetastasering framförallt baserad på grad av submukosal invasion
(Sm1-3) även om det förekommer motstridiga data i litteraturen. Målet
med den här studien var att identifiera riskfaktorer för lymfkörtelmetastasering vid T1 kolorektal cancer.
Metod
Data insamlades från det svenska kolorektal cancerregistret innehållande
samtliga opererade fall (2009-2017) med T1 cancer. Potentiella riskfaktorer inkluderade Sm-grad, ålder, kön, lokalisation, histologisk gradering,
perineural inväxt, lymfovaskulär inväxt och mucinös subtyp.
Resultat
1439 patienter (52 % män) inkluderades med en medianålder på 72 år. 150
patienter (10 %) hade lymfkörtelmetastaser och risken enligt Sm-grad var;
Sm1 8 % (40/439), Sm2 10 % (34/334) och Sm3 12 % (76/615). Sm-grad
visade sig inte vara en oberoende riskfaktor för lymfkörtelmetastasering.
Lymfovaskulär inväxt (OR=7.3, p<0.001), perineural inväxt (OR=9.7,
<0.001), mucinös subtyp (OR=2.5, p=0.006) och ålder (OR=0.98,
p=0.001) var alla oberoende risk faktorer. Risken för lymfkörtelmetastasering var 39 % vid lymfovaskulär inväxt oberoende av de andra riskfaktorerna. Risken för lymfkörtelmetastasering var 6 % när alla signifikanta
riskfaktorerna saknades.
Slutsats
Detta är den största studien av riskfaktorer för lymfkörtelmetastasering
vid T1 kolorektal cancer. Studien visar att Sm-grad inte är en signifikant
oberoende riskfaktor medan lymfovaskulär och perineural invasion samt
mucinös subtyp och låg ålder är faktorer som skall beaktas vid bedömning
av risk för lymfkörtelmetastasering hos patienter med kolorektal T1 cancer.
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Inflammatoriska profiler i kolon slemhinna och serum
skiljer sig mellan tidig och sen aktiv ulcerös kolit
G. Mavroudis* 1, M. Magnusson2, M. Simrén1, L. Öhman2, H. Strid3
1
Medicinkliniken, Sahlgrenska univerisitetssjukhus, 2Avd för mikrobiologi och
immunologi, Institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet, Göteborg,
3
Medicinkliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås, Sverige
Bakgrund
Variationer i immunopatogenesen vid ulcerös kolit (UC) under sjukdoms
förlopp har föreslagits men data saknas hittills. Vårt syfte var att karakterisera immunprofiler i kolon slemhinna och serum vid diagnos (tidig
sjukdom) och efter 10 år (sen sjukdom) hos UC-patienter.
Metod
Serum och kolon biopsier under skov vid diagnos och efter 10 års sjukdom
erhölls från UC patienter. mRNA-genuttryck i biopsier analyserades med
Qiagen RT2 Profiler PCR Arrays Antibacterial response och T Helper
Cell Differentiation, 84 gener per array, 152 unika gener totalt. Serum
analyserades med Olink Proseek Inflammationspanel, 43 proteiner (normalized protein expression (NPX)) relaterade till gastrointestinala kanalen inkluderades. Logaritmiska data analyserades med OPLS-DA för att
identifiera parametrar som diskriminerar mellan tidig och sen sjukdom.
Identifierade parametrar analyserades vidare med univariat och false discovery rate analys. Data presenteras som x-faldig förändring av medelvärde
för mRNA och median (interkvartilintervall) för proteiner.
Resultat
15 UC-patienter (medelålder 48 år, 60 % män) inkluderades, varav 8
hade extensiv, 5 vänstersidig och 2 distal sjukdom. Ingen patient hade
pågående behandling med kortikosteroider eller biologiska (2 hade tidigare
behandlats med Infliximab), 3 använde Azatioprin och 10 5-ASA per os.
mRNA profilerna i biopsier diskriminerade mellan tidig och sen sjukdom med hög förutsägbarhet (R2=0,8, Q2=0,71). Uttrycket av 37 gener
skilde sig signifikant (alla q<0,05). En ökning av de Th2 (T helper) relaterade generna IL5 (2,5, q=0,01), IL13 (2,2, q=0,04) och IL1R1 (2,5,
q=0,008) detekterades vid sen jämfört med tidig sjukdom. Samtidigt en
minskning av de Th1 relaterade generna TNF (0,66, q=0,03) och SOCS1
(0,66, q=0,04) upptäcktes.
Profilen av 17 serum proteiner diskriminerade mellan tidig och sen
sjukdom (R2=0,63, Q2=0,40) och 7 av dessa skilde sig signifikant mellan
grupperna (alla q<0,03). Tillväxtfaktorn för dendritiska celler, Flt3L (8,7
(8,3-9,0) vs 7,9 (7,5-8,7) NPX) och kemokin ligand CCL25 (6,3 (5,8-6,6)
vs. 5,5 (5,0-6,0) NPX), som involveras i intestinal homing av lymfocyter,
ökade under sen jämfört med tidig sjukdom. Samtidigt IL8 (7,4 (6,9-7,9)
vs 8,9 (7,1-14,5) NPX) och MCP3 (2,2 (1,9-2,6) vs 2,8 (2,3-8,0) NPX),
viktiga för rekrytering av neutrofiler och monocyter, och TNFSF14 (6,7
(5,4-7,2) vs 7,6 (6,5-8,3) NPX), CCL20 (4,7 (4,4- 5,4) vs 5,8 (5,5-6,2)
NPX) och CCL28 (1,4 (1,2-1,6) vs. 1,6 (1,5-1,9) NPX), associerade med
lymfocytrekrytering, minskade.
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Cancerincidens hos patienter med kollagen kolit
J. Larsson* 1, P. Höglund2, A. Münch3, J. Bohr4, E. Toth5, G. Wurm
Johansson5, A. Nemeth5, A. Koulaouzidis6, K. Sjöberg1
1
Gastrosektionen SUS Malmö, Instutitionen för kliniska vetenskaper, Lunds
Universitet, Malmö, 2Avdelningen för klinisk kemi och farmakologi, Lunds
Universitet, Lund, 3Mag-tarmmedicinska kliniken, Hälsovetenskapliga fakulteten, Linköpings Universitet, Linköping, 4Gastroenterologiska sektionen,
Örebro Universitetssjukhus, Örebro, 5Gastrosektionen, Endoskopienheten,
SUS Malmö, Instutitionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet, Malmö,
Sverige, 6The Royal Infirmary of Edinburgh, Endoscopy Unit, Edinburgh,
Storbritannien
Bakgrund
Kollagen kolit (KK) är en kronisk tarmsjukdom som karakteriseras av
kronisk oblodig diarré, ibland med buksmärta och viktnedgång. Förutom
kliniska symptom diagnostiseras KK histologiskt där bland annat ett förtjockat kollagenband ses subepitelialt i tjocktarmens slemhinna. Sjukdomen drabbar främst kvinnor över 60 år. Den årliga incidensen i norra
Europa är ca 5/100 000 invånare. Huruvida KK är associerat till cancer är
ännu ej klarlagt, tidigare studier har visat negativ association till koloncancer och ökad risk för lungcancer. 2015 inledde vi med en studie som
inkluderade Sverige och Skottland med totalt 738 KK-patienter där vi
såg ökad incidens av skivepitelcancer i huden. Dock kunde 15 av 16 fall
härledas till Sverige varför forskargruppen valde att gå vidare med ett
större svenskt material.
Metod
I en retrospektiv kohortstudie med KK-patienter diagnostiserade mellan
2000 och 2015 från tre regioner i Sverige (Skåne, Linköping, Örebro)
samlades data på incidenta cancerfall in genom svenska cancerregistret.
För varje region kalkylerades ålders- och könsmatchat Standardized Incident Ratio (SIR) och mid-p-value utifrån förväntade och observerade fall.
Resultat
Totalt följdes 1141 patienter med KK, 878 från Skåne, 130 från Linköping och 133 från Örebro (medianålder 67, 76 % kvinnor). Det sågs en
negativ association till koloncancer (SIR 0,23 p= 0,0087), och en positiv
association till skivepitelcancer i huden (SIR 3,27, p=0,001). Där sågs en
trend för ökad incidens av esofaguscancer och urinblåsecancer (SIR 3,82,
p=0,054 respektive SIR 1,94, p=0,055). I den skånska kohorten sågs även
en association till lungcancer (SIR 1,85, p=0,019).
Bild 1:

Slutsats
Inflammatoriska profiler i slemhinna och serum skiljer sig mellan tidig
och sen aktiv UC, med en förändring från Th1 till Th2 driven sjukdom.
Bättre förståelse av variationer i immunopatogenes under UC förloppet
är viktig för individualiserad behandling.
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Slutsats
Detta är den största studien som hittills genomförts på KK och cancerassociation. Vi kan nu bekräfta den misstänkta riskminskningen för koloncancer hos patienter med kollagen kolit. Vidare observerades en ökad risk
för hudcancer av skivepiteltyp, vilket tidigare inte har beskrivits. Det kan
nu konstateras att hudcancer av icke-melanomtyp är associerat till både
celiaki, IBD och KK. Man kan i framtida studier undersöka huruvida
immunosuppression som konsekvens av kronisk inflammation kan vara
en delorsak till malignitetsutveckling i denna patientgrupp. Ökad uppmärksamhet på hudkostymen rekommenderas vid uppföljning.
Referenser
Vigren L et al. An epidemiological study of collagenous colitis in southern
Sweden from 2001-2010. World J Gasteroenterol 2012.
Chan JL et al. Cancer risk in collagenous colitis. IBD 1999.
Long MD et al. Increased risk for non-melanoma skin cancer in patients
with inflammatory bowel disease. Clin Gast Hepatol 2010.
Ilus T et al. Incidence of malignancies in diagnosed celiac patients: a
population-based estimate. AJG 2014.
cuSCC=skivepitelcancer i huden
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Validering av kirurgiska åtgärdskoder för IBD-relaterad
kirurgi i det svenska nationella patientregistret
A. Forss* 1, P. Myrelid2, O. Olén3, 4, Å. H Everhov3, 5, C. Nordenvall6, 7,
J. Halfvarson8, J. F. Ludvigsson9, 10, 11, 12
1
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, Solna, 2Enheten för klinisk och experimentell medicin, Institutionen
för kirurgi, Linköpings universitet, Linköping, 3Enheten för Klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin, Karolinska institutet, 4Sachsska barnoch ungdomssjukhuset, 5Institutionen för klinisk forskning och utbildning,
Södersjukhuset, 6Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska
institutet, 7Enheten för koloproktologi, Centre for Digestive Disease, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, 8Institutionen för gastroenterologi,
Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet, Örebro, 9Institutionen
för medicinsk biostatistik och epidemiologi, Karolinska institutet, Stockholm,
10
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Örebro universitetssjukhus, Örebro,
Sverige, 11Division of Epidemiology and Public Health, School of Medicine,
University of Nottingham, Nottingham, Storbritannien, 12Department of
Medicine, Columbia University College of Physicians and Surgeons, New
York, New York, USA
Bakgrund
Behandlingen av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) vilar på tre ben:
läkemedel, kostbehandling och kirurgi. Omkring 50 % av patienterna med
Crohns sjukdom och omkring 20 % av de med ulcerös kolit genomgår
tarmkirurgi under sin livstid. Det svenska nationella patientregistret erbjuder unika möjligheter för forskning kring incidens och prevalens men
möjliggör också utvärdering av IBD-kirurgi. Tidigare studier har visat
hög validitet för IBD-diagnoser i Patientregistret men det saknas data om
validiteten för kirurgiska åtgärdskoder vid IBD.
Metod
Åtgärdskoder för IBD-relaterad kirurgi registrerade i Patientregistret mellan
1966 och 2014 validerades hos 262 patienter med minst en IBD-diagnos
i Patientregistret. Koderna validerades mot uppgifter i patientjournalerna
enligt ett standardiserat protokoll. Fyra patienter exkluderades. Av de
återstående 258 patienterna hade 53 tillräckligt med journaldata för att
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validera åtgärdskoderna. För de validerade koderna beräknades positivt prediktivt värde (PPV), sensitivitet och specificitet. Skillnaden i dagar mellan
inskrivningsdatum på sjukhus registrerat i Patientregistret och datum för
efterföljande IBD-kirurgi enligt patientjournalen beräknades också.
Resultat
Totalt 158 åtgärdskoder för 53 patienter var registrerade i Patientregistret. Av dessa validerades 155 koder, varav 153 kunde bekräftas som korrekta vid journalgranskning. De validerade koderna fördelade sig på totalt
60 olika typer av åtgärdskoder. PPV för koderna beräknades till 96,8 %
(95%CI=93,9-99,1). Stratifierat i kategorierna bukkirurgi, perianal kirurgi
och annan IBD-kirurgi beräknades PPV till 94,1 % (95 %CI=88,7-98,6),
100 % (95 %CI=100) respektive 98,1 % (95 %CI=93,1-100). Vid journalgranskning identifierades 164 åtgärdskoder av vilka 155 också var registrerade i Patientregistret. Sensitiviteten i Patientregistret för dessa koder var
94,5 % (95 %CI=89,6-99,3) och specificiteten 98,5 % (95 %CI=97,6100). För 90 % av de validerade åtgärdskoderna där uppgifter om datum
för kirurgin återfanns i patientjournalerna (n=76/84) skedde denna inom
7 och i medeltal 2,1 (SD 3,1) dagar efter det datum som registrerats som
datum för den kirurgiska åtgärden i Patientregistret.
Slutsats
Validiteten för IBD-kirurgi i Patientregistret är hög. Patientregistret visar
även hög sensitivitet och specificitet för IBD-kirurgi. Eftersom intagningsdatum registreras i Patientregistret som datum för genomförd kirurgisk
åtgärd även om denna utförts senare rekommenderas att skillnaden mellan
intagningsdatum och verkligt datum för den kirurgiska åtgärden tas i
beaktande i studier där tidsrelaterade utfallsmått efter IBD-kirurgi studeras.
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Alkaliskt sfingomyelinas, en antiinflammatorisk faktor
som kan motverka colit och colorektal cancer
R.-D. Duan1, E. Hertervig2, Å. Nilsson* 2
1
Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Avdelningen för medicin, gastroenterologi, Gastroenterologi och nutritionslab, BMC, 2Gastroenterologisektionen,
Skånes Universitetssjukhus, Lund, Sverige
Bakgrund
Borstbrämsenzymet alkaliskt sfingomyelinas (alk-SMas) som vi upptäckt,
renat och klonat hydrolyserar sfingomyelin (SM) och den proinflammatoriska glycerofosfolipiden platelet activating factor (PAF). Metaboliter
av SM är anticarcinogena och inaktivering av PAF är antiinflammatorisk.
Alk-SMas nivån är sänkt vid coloncancer (CRC) (1), familjär colonpolypos
och långvarig colit. Rektal administration av rekombinant alk-SMas lindrar
experimentell colit och alk-SMas knockout (KO) möss är känsligare för
induktion av colontumörer i en kombinerad colit/carcinogenmodell (2).
Enzymet secerneras också i human galla och vi fann låga värden i ERCP
galla från patienter med PSC och cholangiocarcinom. Alk-SMas KO möss
utvecklar svårare dextransulfat colit än kontrollmöss (3).
Metod
Vi analyserade PAF, enzymet autotaxin och dess metabolit lysofosfatidinsyra (LPA) i mucosan hos alk-SMas KO och kontrolldjur med colit
inducerad med dextransulfat (3). Både PAF och LPA är trofiska och proinflammatoriska signalsubstanser. Fynden relaterades till colitens svårighetsgrad. Studien gav en mekanistisk bakgrund till alk-SMas anticarcinogena
och antiinflammatoriska effekter. Vi kan därigenom bättre bedöma alkSMas kliniska potential.
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Resultat
Vi fann att alk-SMas KO möss har högre PAF nivåer i mucosan under
colitens induktionsfas och att nivån av autotaxin och LPA är högre i KO
djuren när inflammationen etablerats (3). Bland våra tidigare fynd vill vi
lyfta fram att alk-SMas uttryck kan nedregleras av fettrik kost, och ökas
av lösliga fiber, 5-ASA och ursodeoxycholsyra.

Figur 1:

Slutsats
1. Den anticarcinogena effekten av alk-SMas kan vara sekundär till den
antiinflammatoriska effekten. 2. Reduktionen av PAF och LPA nivåer är
sannolikt viktigare för effekten än bildningen av sfingolipidmetaboliter.
3. Påverkan på alk-SMas nivån bidrar till kända effekter av kost och farmaka på inflammation och carcinogenes i colon. 4. Alk-SMas är proteasresistent och kan analyseras i faeces. 5 Alk SMase kan ges som slow release
eller rektal beredning.
Referenser
1. Hertervig E, Nilsson A, Nyberg L, Duan RD. Alkaline sphingomyelinase activity is decreased in human colorectal carcinoma. Cancer. 1997;
79:448-53.
2. Chen Y, Zhang P, Xu SC, Yang L, Voss U, Ekblad E, Wu Y, Min Y,
Hertervig E, Nilsson Å, Duan RD. Enhanced colonic tumorigenesis in
alkaline sphingomyelinase (NPP7) knockout mice. Mol Cancer Ther.
2015; 14:259-67.
3. Zhang P, Chen Y, Zhang T, Zhu J, Zhao L, Li J, Wang G, Li Y, Xu S,
Nilsson Å, Duan RD. Deficiency of alkaline SMase enhances dextran
sulfate-induced colitis in mice with upregulation of autotaxin. J Lipid
Res. 2018; 59:1841-1850.
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Akut svår UC (asuc/s3), epidemiologi, klinik, behandling
och utfall
A. Rönnblom* 1, U. Karlbom2
1
Specialmedicin, Akademiska sjukhuset, 2Kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige
Bakgrund
Svåra skov av UC utgör en viktig utmaning för gastroenterologer och
kirurger, men aktuella epidemiologiska studier saknas. Tidigare studier (1,
2) har beskrivit situationen 1938-1962 respektive 1950-2007. Syftet med
vår studie var att undersöka dagsläget och jämföra med tidigare rapporter.
Metod
Alla patienter som diagnosticerades med UC i Uppsala län 2005-2009
(n=325) registrerades prospektivt. Dessa individer har tidigare beskrivits
inom ramen för ICURE projektets olika delar. Journalerna granskades
retrospektivt och relevanta data noterades.
Resultat
Patienterna kunde följas med en mediantid på 10,2 år. Under denna tid
insjuknade 49 patienter med ett första svårt skov (15 %) och av dessa
blev 7 kolektomerade (14 %). Demografiska data skilde sig inte mellan
grupperna, men det fanns en tendens att de med extensiv kolit (E3) var
vanligare hos de som utvecklade ett svårt skov (chi2=0.097) Av de 42 som
inte kolektomerades vid sitt första svåra skov drabbades 12 av ännu ett svårt
skov under observationstiden och detta ledde i ett fall till operation. Tre
fick ett tredje svårt skov. 8 av 49 svåra skov behandlades med infliximab,
3 av 7 opererade fick inte ifx innan och i 2 av dessa fall hade pat. hög
ålder. En av dessa var multisjuk och avled i det postoperativa förloppet.
De svåra skoven inträffade som regel tidigt under observationstiden (se
fig). 28 personer var <17 år vid diagnosen UC och av dessa fick 6 ett svårt
skov, 1 av dessa colektomerades.
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Slutsats
Förekomsten av svårt skov vid UC var under observationstiden som vid
äldre studier, men colectomifrekvensen betydligt lägre (14 % vs 40 % (2)).
Av totalt 64 svåra skov ledde 8 till colectomi (12 %). Det fanns ingen
tendens till ökad operationsfrekvens vid upprepade svåra skov, något som
tidigare beskrivits (2). Att äldre multisjuka med svårt skov utgör en särskild
riskgrupp kunde konstateras.
Referenser
1. Edwards FC, Truelove SC. The Course and Prognosis of Ulcerative
Colitis. Gut 1963;4:299-315.
2. Dinesen LC, Walsh AJ, Protic MN, Heap G, Cummings F, Warren BF,
et al. The pattern and outcome of acute severe colitis. J Crohns Colitis
2010;4(4):431-7.
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Anxiety levels associated with the decision to participate
in a Swedish colorectal cancer screening program
J. Wangmar* 1, K. K. Fritzell2, Y. Wengström3, R. Hultcrantz4, A. Jervaeus5
1
Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad, Huddinge, 2Screening of Swedish Colons
(SCREESCO), Karolinska Universitetssjukhuset, 3Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Cancer, 4Screening of Swedish Colons (SCREESCO), Karolinska
Universitetssjukhuse, Stockholm, 5Karolinska Institutet, NVS, Sektionen för
omvårdnad, Huddinge, Sverige
Bakgrund
Colorectal cancer (CRC) screening programs are commonly challenged by
low uptake, limiting their potential to reduce CRC burden [1]. For CRC
screening, the screening procedure itself is more complex than in other
cancer screening programs [2], related to the various screening tests that
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can be used, whereof colonoscopy are invasive and faecal tests fully rely
on the individual’s own performance, adding further potential sources of
anxiety for the invitees [2]. We aimed to investigate anxiety levels related
to the decision to participate or not in CRC screening among screening
participants and non-participants. Further to explore associations between
higher anxiety levels related to the decision and individuals’ characteristics.
Metod
A total of 1409 individuals, 60–62 years, recruited from national randomized controlled CRC screening trial, Screening of Swedish Colons
(SCREESCO) during 2015–2016 participated in the study; 1256 had participated in CRC screening (faecal immunochemical test: n=958; colonoscopy: n=298) and 153 had declined screening participation. Anxiety levels
were assessed with the State-Trait Anxiety Inventory (STAI) S-Anxiety
Scale. Health literacy (HL) was assessed with the Swedish Functional and
Communicative and Critical Health Literacy Scales.
Resultat
Altogether, 79 % of survey participants reported lower anxiety levels regarding their CRC screening decision (STAI S-Anxiety <40). Anxiety levels
did not differ between screening participants and non-participants (mean
STAI S-Anxiety score=34.1 vs 33.9, p=0.859). The odds of reporting higher
anxiety levels increased by female sex (OR=1.37; CI 1.04 to 1.80; p=0.025)
and previous faecal sampling (OR=1.53; CI 1.14 to 2.05; p=0.004), and
decreased if living with partner (OR=0.65; CI 0.48 to 0.88; p=0.005),
working (OR=0.72; CI 0.53 to 0.96; p=0.027) or having sufficient HL
(functional: OR=0.49; CI 0.33 to 0.73, p≤0.001; communicative and
critical: OR=0.55; CI 0.38 to 0.82; p=0.003).

av Barretts esofagus, har den fördelen att det ger en kontrollerad energi
oavsett storleken på ytan.
Metod
Från september 2015 till januari 2019 genomgick tretton patienter med
utbredd strålproktit och rektala blödningar radiofrekvens ablation (RFA)
med 2 x 1 applikationer, 12 joule/cm² över den drabbade slemhinnan.
Vid alla behandlingar användes Barrx Channel katetern som förs igenom
endoskopets arbetskanal.
Resultat
Det här en av de största fallserierna som har publicerats. Sammanlagt har
tretton patienter genomgått totalt tjugosju behandlingsomgångar. Fyra
patienter har behövt fyra behandlingsomgångar för att bli besvärsfria, en
av de patienterna hade en besvärsfri period på 525 dagar efter två behandlingar varefter ytterligare två behandlingar krävdes. En patient behövde tre
behandlingar, två behövde två behandlingar och sex patienter behövde bara
en behandling. Ingen patient har haft några ytterligare blödningssymtom
och inga patienter har fått några komplikationer relaterat till behandlingen.
Bild 1:

Slutsats
Anxiety levels did not differ between screening participants and non-participants. Higher anxiety scores were associated with certain characteristics.
Interventions accounting for these characteristics can be applied to reduce
anxiety and facilitate program acceptance.
Referenser
1. Ponti A, Anttila A, Ronco G, et al. Cancer screening in the European.
Report on the implementation of the Council Recommendation on
cancer screening (second report). Brussels: European Commission, 2017.
2. In: Segnan N, Patrick J, von Karsa L, eds. European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis. first edition.
1st ed. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010.
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Radiofrekvens ablation av strålproktit – ett säkert att
alternativ till argon plasma coagulation
P. Elbe* 1, M. Omae1, M. Vujasinovic1, R. Eldandachi2, S. Haas1, P. Thelin
Schmidt1
1
PO Övre Buk, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 2Medicin kliniken, Södertälje Sjukhus, Södertälje, Sverige
Bakgrund
Strålproktit är en vanlig komplikation efter strålbehandling mot bäckenet.
Ett symtom som ofta kräver behandling är blödning. Den vedertagna
endoskopiska behandlingen för stålproktit är för närvarande argonplasma
koagulation (APC). APC är dock inte alltid en framgångsrik behandling.
Framför allt om det är omfattande protiktit förändringar är det svårt att en
jämn behandling över hela ytan. Det finns också komplikationer beskriva
med APC. Radiofrekvensablation, som bland annat använts för behandling
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Slutsats
RFA är ett bra alternativ till APC vid strålproktit, i synnerhet vid omfattande proktitförändringar.
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Undersökning av koloskopikvalitet i Sverige med hjälp av
ECQI-gruppens validerade online frågeformulär
E. Toth* 1, G. Wurm Johansson1, A. Nemeth1, M. Hall1, I. Stenfors1, C.-F.
Rönnow2, H. Thorlacius2, A. Agrawal3, P. Amaro4, L. Brink5, W. Fischbach6, M. Hünger7, R. Jover8, U. Kinnunen9, A. Koulaouzidis10, A. Ono11,
Á. Patai12, L. Petruzziello13, C. Spada14, B. Amlani15, J. F. Riemann16
1
Gastrosektionen, 2Kirurgkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Sverige, 3Doncaster Royal Infirmary, Doncaster Royal Infirmary, Storbritannien,
4
Coimbra University Hospital, Coimbra, Portugal, 5Herlev Hospital, Herlev,
Danmark, 6Aschaffenburg Hospital, Aschaffenburg, 7Private Practice for
Internal Medicine, Würzburg, Tyskland, 8Hospital General Universitario de
Alicante, Alicante, Spanien, 9Tampere University Hospital, Tampere , Finland,
10
The Royal Infirmary of Edinburgh, Edinburgh, Storbritannien, 11Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, Spanien, 12Markusovszky
University Teaching Hospital, Szombathely, Ungern, 13Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli, Rome, 14Fondazione Poliambulanza, Brescia, Italien,
15
Norgine, Norgine House, Harefield, Storbritannien, 16Klinikum Ludwigshafen, Chairman LebensBlicke Foundation for the Prevention of Colorectal
Cancer, Ludwigshafen, Tyskland
Bakgrund
Nationell kolorektalcancer-screening är planerad i Sverige och dess framgång kommer att bero på kvaliteten av koloskopi.
European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) belyste viktiga
kvalitetsindikatorer i koloskopi1 med slutsatsen att framgång för screeningprogram är relaterad till en tillgänglig och patientcentrerad koloskopiservice med hög kvalitet.
Sedan 2014 med stöd av SGF deltar Sverige i arbetet med European
Colonoscopy Quality Investigation (ECQI)-grupp, ett team av erfarna
koloskopister från 12 EU-länder med målsättning att förbättra koloskopikvaliteten2.
Syftet med denna studie var att bedöma koloskopikvaliteten i Sverige
med hjälp av ECQI-gruppens validerade online frågeformulär.
Metod
Kvalitetsindikatorer baserade på ESGEs riktlinjer registrerades med hjälp
av ECQI-gruppens validerade online frågeformulär3. Data insamlades
från 539 koloskopier utförda av 24 koloskopister på 13 endoskopienheter
i Sverige mellan 2/6/2016 och 12/9/2017 och resultaten jämfördes med
ESGEs rekommenderade kvalitetsindikatorer.
Resultat
Detektionsfrekvens av adenom, den viktigaste kvalitetsindikatorn, registrerades endast 4 av 24 (17 %) koloskopister.
Tarmrenhet bedömdes med Boston-skala ≥6 uppnåddes vid 85 % av
koloskopier jämfört med ESGEs minimumstandard ≥90 % och målstandard ≥95 %.
Cekal intubationsfrekvens rapporterades av 11 av 24 (46 %) koloskopister. Vid alla diagnostiska och screeningskoloskopier var den 93 % (ESGE
minimumstandard ≥90 % och målstandard ≥95 %), men i endast 81 %
av fallen var cekum fotodokumenterad.
Patienttillfredsställelse registrerades vid 3/13 (23 %) endoskopienheter
och retraktionstid (ESGE minimumstandard ≥6 minuter) noterades av
14/24 (58 %) koloskopister.
Övriga kvalitetsindikatorer som komplikationer samt polyp-detektionsoch uthämtningsrekvens för PAD registrerades endast av minoriteten av
koloskopister (Bild 1 och 2).
Slutsats
Studien visar betydelsen av ECQIs online enkät, som möjliggör insamling
av data för bedömning av koloskopikvaliteten hos individuella koloskopister, på endoskopienheter och på nationell nivå. Vår undersökning indikerar
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att viktiga kvalitetsindikatorer för koloskopi som rekommenderas av ESGE
uppnås för närvarande inte i klinisk praxis i Sverige.
Bild 1:

Bild 2:

Referenser
1. Kaminski MF et al. Endoscopy 2017; 49: 378-397.
2. Riemann JF et al. United Eur Gastroenterol J, 2018; Vol. 6(7) 1106–
1107
3. Riemann JF et al. United Eur Gastroenterol J, 2015 ; Vol. 3 Suppl. 1,
A191

MP15

15

Dränage av pankreatiska pseudocystor under vägledning
av EUS – hur går det för patienterna?
Q. Almashhadi* 1, R. Sadik1, P. Hedenström1
1
Gastrosektionen, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige
Bakgrund
Pankreatiska pseudocystor är en inte ovanlig komplikation sekundärt svår
akut pankreatit eller pankreaskirurgi. Interventionell behandling är indicerat vid uppkomst av symptom såsom buksmärta, infektion, ikterus och/
eller illamående. Traditionella metoder har varit öppen kirurgi eller externa
dränage via bukväggen. Internt dränage med plast- eller metallstent till
magsäcken under vägledning av EUS (EUS-GD) är en relativt ny metod
som är bristfälligt studerad. Målsättningen med den aktuella studien var
att studera teknisk genomförbarhet, patientsäkerhet och kliniskt utfall
av EUS-GD.
Metod
Studien genomfördes i form av en prospektiv, observationsstudie på Sahlgrenska Universitessjukhuset under åren 2006-2018. Inklusionkriterium
var förekomst av en symptomgivande pseudocysta i behov av dränage.
Exklusionkriterier var fynd vid EUS tydande på spontan regress av pseudocystan eller punktion av pseudocystan via EUS utan inläggning av
stent (plaststent eller metallstent). Utfallsparametrar var teknisk framgång
(definierat som stent i adekvat läge), komplikationsfrekvens (lindrig resp
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svår komplikation i form av blödning/perforation), mortalitet samt klinisk framgång i tidigt och sent skede (definierat som inga cystrelaterade
symptom inkl. infektionsymptom och/eller inget behov av sjukhusvård
och/eller inget behov av förnyat dränage via EUS).
Resultat
64 patienter inkluderades i studien – plaststent (n=48) och metallstent
(n=16). Teknisk genomförbarhet av EUS-GD med stentinläggning var
62/64 (97 %); perforation (n=1), blödning och dålig sikt (n=1). Komplikationsfrekvensen relaterad till EUS-GD var 9/64 (14 %) varav lindrig
5/64 (8 %) och svår 4/64 (6 %). Mortaliteten sekundärt EUS-GD var 0/64
(0 %). Klinisk framgång efter EUS-GD var i tidigt skede (<14 dagar) 31/64
(48 %) och vid slutgiltig uppföljning (~12-18 månader) 48/60 (80 %). Av
de återstående 12 patienter hade 8 patienter kvarvarande besvär relaterat
pseudocystan och 4 patienter hade avlidit i sjukdom ej orsakad av pseudocystan. Det noterades inga signifikanta skillnader i det kliniska utfallet
av EUS-GD utfört med plaststent jämfört med metallstent.
Slutsats
Dränage av pankreatiska pseudocystor under vägledning av EUS är tekniskt genomförbart och patientsäkert både när plaststent och metallstent
används. Klinisk förbättring uppnås i jämförbar utsträckning oavsett vilket
typ av stent som används. Icke desto mindre är de drabbade patienternas
tillfrisknande långsamt och kvarliggande dränage är behövligt under lång
tid för att erhålla komplett symptomfrihet.
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Biopsier är inte tillförlitliga i utredningen av stora polyper
i kolon och rektum
C.-F. Rönnow* 1, N. Uedo 2, I. Stenfors3, E. Toth3, H. Thorlacius1
1
Kirurgi, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Sverige, 2Department of Gastrointestinal Oncology, Osaka International Cancer Institute, Osaka, Japan,
3
Gastroenterologi, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Sverige
Bakgrund
Det är välkänt att cancer i kolon och rektum utvecklas från polyper och
polypektomi har visats minska både incidensen och mortaliteten för kolorektal cancer. Utvecklingen av polypektomi-tekniker (EMR, undervattens
EMR och ESD) har medfört att stora och avancerade polyper, såväl som
vissa fall av ytlig cancer, kan tas bort endoskopiskt. Avancerade polyper
biopseras rutinmässigt innan de remitteras för endoskopisk polypektomi,
men biopsiernas tillförlitlighet i att avspegla polypers histopatologi är
dåligt kartlagd.
Metod
Patienter som genomgått polypektomi av stora och avancerade polyper
på endoskopienheten, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, mellan januari
2014 och December 2016 identifierades. 485 fall med biopsier tagna högst
ett år innan resektion inkluderades. Patologiutlåtandet på biopsierna jämfördes med det slutgiltiga utlåtandet efter resektion och klassificerades som
överensstämmande, eller icke överensstämmande. Vidare klassificerades
de icke överensstämmande fallen som uppgradering, om biopsin visat
mildare patologi jämfört med resektatet och nedgradering om tvärtom.
Vi undersökte även om följande parametrar påverkade biopsiernas pålitlighet; polypstorlek, tid från biopsi till polypektomi, antal biopsier, polyp
lokalisation samt typ av polyp enl. Paris klassifikationen.
Resultat
Totalt inkluderades 485 fall, median ålder var 72 år och median storleken
på polyperna var 3 cm (range 1-11cm). Polyperna var bredbasiga eller
flacka i 460 fall och stjälkade i 25 fall. Biopsierna överensstämde med
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det definitive patologiutlåtandet i 296 fall (61 %) gällande histologisk
grad. Således var 189 (39 %) av biopsierna missvisande, varav 143 fall
(29 %) uppgraderades och 46 fall (9 %) nedgraderades i förhållande till
den slutliga patologin (Tabell 1). I 33 fall uppgraderades den histologiska
graden dubbelt, således från ingen dysplasi till höggradig dysplasi eller från
låggradig dysplasi till cancer. Enligt våra resultat är det 8 % (30/387) risk
att det finns invasiv cancer i en polyp där biopsier visat låggradig dysplasi
och 22 % (13/58) risk för invasiv cancer när biopsierna visat höggradig
dysplasi. Polypstorlek var den enda variabeln som korrelerade med biopsiernas tillförlitlighet (Spearman correlation test, P<0.001). Polyper >4cm
uppgraderades i 53 av 128 fall (41 %) och 1-2 cm stora polyper uppgraderades i 34 av 156 fall (22 %) (P=0.014).
Tabell 1. Överensstämmighet mellan biopsi och endoskopiskt resektat.

Slutsats
Våra resultat visar att biopsier inte är tillförlitliga i utredningen av stora
polyper i kolon och rektum. I ljuset av att tidig kolorektal cancer i visa
fall kan behandlas med endoskopisk resektion, förordar vi att polyper som
planeras för endoskopisk polypektomi inte biopseras.
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Effekter av humana mjölkoligosackarider på bifidobakterier och gastrointestinala symtom hos patienter med IBS:
en parallell, dubbelblind, randomiserad, placebo-kontrollerad studie
C. Iribarren* 1, 2, H. Törnblom2, 3, I. Izaz2, M. K. Magnusson1, J. Sundin2,
L. K. Vigsnæs4, I. Dybdrodt Amundsen5, B. Mcconnell6, D. Seitzberg5,
L. Öhman1, M. Simrén2, 7
1
Departament of Microbiology and Immunology, Institute of Biomedicine,
2
Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition, Institute of Medicine, 3Centre for Person-Centred Care (GPCC), University of Gothenburg,
Göteborg, Sverige, 4Departament of Preclinical Development, 5Department of
Clinical Development, 6Department of Business Development, Glycom A/S,
Hørsholm, Danmark, 7University of North Carolina School of Medicine,
Chapel Hill, USA
Bakgrund
Modulering av tarmens mikrobiota med hjälp av prebiotika, såsom humana
mjölkoligosackarider (HMO), kan påverka gastrointestinala (GI) symtom
hos patienter med irritable bowel syndrome (IBS). Syftet med denna studie
var därför att bestämma vilken dos av en HMO produkt, bestående av
2'-O-fukosyllactos (2'FL) och Lacto-N-neotetraos (LNnT), som ökar
förekomsten av fekala bifidobakterier med potentiellt gynnsamma effekter,
utan att förvärra GI-symtomen hos IBS-patienter.
Metod
Vi genomförde en parallell, dubbelblind, randomiserad placebokontrollerad studie med IBS-patienter, diagnostiserade enligt Rom IV-kriterierna.
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Abstracts

Patienterna intog oralt 5g respektive 10g av en blandning av 2'FL och
LNnT (4: 1), eller placebo (pulvriserad glukos). GI symtom registrerades
(GSRS-IBS) och avföringsprover insamlades före och efter fyra veckors
intervention. Förekomsten av fekala bifidobakterier analyserades med
GA-mapTM teknologi.
Resultat
Totalt inkluderades 61 IBS-patienter, (41 kvinnor, medianålder 45 (1973) år); 27 med diarré, 14 med förstoppning och 20 med mixed IBS. Två
patienter avbröt studien under interventionsfasen, en i placebogruppen
och en i 10g-gruppen, på grund av förvärrade symtom.
Efter interventionen var förekomsten av Bifidobakterier i 10g-gruppen
högre jämfört med de andra två grupperna (p<0,05) (Tabell 1). Vid jämförelser inom grupperna visade endast i 10g-gruppen en ökad förekomst av
Bifidobakterier efter interventionen (p=0,018), men det fanns ingen skillnad mellan grupperna efter interventionen. Svårighetsgrad av GI symtom
skiljde sig inte åt mellan grupperna efter interventionen (Tabell 1). Dock
tenderade GI symtomen att förbättras inom grupperna efter interventionen. Inom 10g-gruppen noterades en tendens till minskning av den totala
GI symtombördan (p=0,1), medan placebogruppen uppvisade minskning
av den totala GI symtombördan, men även uppblåsthet och diarré (p
<0,05 för alla). Ingen av grupperna uppvisade försämring av GI symtom.
Tabell 1:

Karolinska Institutet, 8Avdelningen för pediatrisk gastroenterologi och nutrition, Sachsska barnsjukhuset, Stockholm, Sverige
Bakgrund
Återkommande buksmärta i barndomen är vanligt och associerat med
lidande och omfattande samhälls- och sjukvårdskostnader, men naturalförloppet i befolkningen är bristfälligt undersökt.
Metod
Från en prospektiv, befolkningsbaserad, födelsekohort-studie (BAMSE)
på 4089 barn inkluderande vi 2455 barn (49,4 % pojkar) med komplett
uppföljning vid 1, 2, 12 och 16 års ålder utan någon föräldrarapporterad
inflammatorisk tarmsjukdom eller celiaki vid 12 eller 16 år. En subpopulation på 2374 barn som vid 16-årsuppföljningen besvarat frågor baserade
på diagnostiska enkäter baserat på Rome III-kriterierna identifierades.
Återkommande buksmärta definierades vid 1 och 2 år (slogs samman till
”tidig barndom”) som föräldrarapporterade återkommande kolikattacker,
och vid 12 och 16 år som självrapporterad buksmärta veckovis. Funktionella mag-tarmsjukdomar (FGID) vid 16 års ålder definierades enligt Rome
III-kriterierna och inkluderade irritabel tarm (IBS), funktionell dyspepsi
och funktionell buksmärta (FAP). Könskorrigerade associationer undersöktes i binomial generaliserade linjära modeller med log-länk och presenterades som relativ risk (RR) med 95-procentiga konfidensintervall (KI).
Resultat
Återkommande buksmärta rapporterades av 26,2 % (60,6 % flickor) vid
åtminstone en mätpunkt. Prevalensen var som högst vid 16 år. Prevalensen
var högre bland flickor än pojkar vid 12 och 16 års ålder, men inte i tidig
barndom. Prevalensen av FGID enligt Rome III-kriterierna vid 16 år var
11,5 % och IBS var den vanligaste fenotypen. Se Tabell 1 för detaljer.
Av barn som rapporterade återkommande buksmärta vid minst ett
tillfälle, rapporterade 11,3 % symtom vid två eller tre tillfällen (2,8 % respektive 0,2 % av hela populationen). Barn med återkommande buksmärta
i tidig barndom och vid 12 års ålder hade persisterande symtom vid nästföljande mätpunkt i 6,7 % respektive 44,9 % av fallen. Det var vanligare
för flickor än pojkar att rapportera persisterande symtom mellan tidig
barndom och 12 år (11,7 % vs 1,4 %; p=0,01), men inte mellan 12 och
16 år (47,9 % vs 36,0 %; p=0,30).
Figur1:

Slutsats
En dos av 10 g HMO, innehållande en blandning av 2'FL och LNnT, inducerar tillväxt av Bifidobakterier hos patienter med IBS, utan att förvärra
GI symtom. Att ge tillskott av HMO med kosten kan vara fördelaktigt för
IBS-patienter, t.ex. vid långvariga diet- eller läkemedelsbehandlingar med
potentiellt negativa effekter på sammansättningen av tarmens mikrobiota.

MP18

Samband mellan återkommande buksmärta i tidig barndom (1-2 år) respektive 12
års ålder och återkommande buksmärta vid 12 och 16 års ålder samt funktionella
mag-tarm-sjukdomar enligt Rome III-kriterierna vid 16 års ålder.
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Återkommande buksmärta från tidig barndom till tonår –
en svensk, prospektiv, födelsekohort-studie
J. Sjölund* 1, A. Uusijärvi2, 3, N. Thind Tornkvist1, I. Kull3, 4, A. Bergström5, 6, J. Alm3, H. Törnblom1, O. Olén7, 8, M. Simrén1
1
Avdelningen för internmedicin och klinisk nutrition, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg, 2Astrid Lindgrens
barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, 3Institutionen för
klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 4Sachsska barnsjukhuset, 5Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns
landsting, 6Institutionen för miljömedicin, 7Avdelningen för medicin Solna,

32

Associationer utforskade i binomial generaliserade linjära modeller med log-länk. Korrigerade
för kön. Felmarginaler representerar 95-procentigt konfidensintervall. Förkortningar: IBS;
irritable bowel syndrome.
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Tabell 1:

Återkommande buksmärta i tidig barndom var inte associerat med
återkommande buksmärta vid 12 eller 16 år, eller med FGID enligt Rome
III-kriterierna vid 16 år (Figur 1). Barn med återkommande buksmärta
vid 12 år hade en ökad risk för återkommande buksmärta (RR 2,2; 95 %
KI 1,7-2,8), såväl som för FGID (RR 2,6; 95 % KI 1,9-3,6) och IBS (RR
3,2; 95 % KI 2,0-5,1) enligt Rome III-kriterierna vid 16 år.
Slutsats
Återkommande buksmärta drabbar många barn mellan tidig barndom
och 16 års ålder, men de flesta har inte persisterande symtom genom
barndomen. Återkommande buksmärta vid 12 år är dock en riskfaktor för
fortsatta besvär samt för FGID, inklusive IBS, enligt Rome III-kriterierna
vid 16 års ålder.

MP19
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Patientutbildning i grupp jämfört med patientutbildning
via internet för patienter med irritable bowel syndrome
– en randomiserad, kontrollerad studie
P. Lindfors* 1, M. Simrén2, H. Törnblom3, G. Ringström2, S. Störsrud3,
P. Jerlstad3, K. Engstrand3, B. Ljótsson1
1
Department of clinical neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, 2Dept
of internal medicine and clinical nutrition, 3department of internal medicine
and clinical nutrition, Sahlgrenska University hospital, Göteborg, Sverige

gruppbehandlingen. Patienterna i internet-gruppen hade möjlighet att
kommunicera reflektioner och frågor med kursledarna i behandlingsplattformen, de uppmuntrades att delta i ett stängt internetforum för att
diskutera och reflektera kring informationsmaterialet med övriga studiedeltagare i internetgruppen. Samtliga patienter fyllde i validerade frågeformulär avseende grad av IBS-symtom (IBS-SSS, GSRS-IBS), självskattad
kunskap om IBS (VAS 1-100), Mag-tarm relaterad ångest (VSI) samt
ångest och depression (HAD) före, direkt efter samt 6 månader efter
avslutat behandling.
Resultat
Gällande vår primära endpoint, IBS-SSS lämnade 112 (93 %) respektive 91
(76 %) patienter uppföljningsformulär direkt efter behandling och efter 6
månader. I båda grupperna sågs en signifikant minskning av IBS symtom
vid båda uppföljningstillfällena mätt såväl med IBS-SSS (ps<.0001) som
GSRS-IBS (ps<0.001) och det fanns ingen signifikant skillnad mellan
grupperna ( ps>0.24 respektive ps> 0.82). Båda grupperna förbättrades
signifikant gällande mag-tarm relaterad ångest (VSI; ps< 0.001) och självskattad kunskap om IBS (ps< 0.001) vid båda uppföljningstillfällena och det
sågs ingen skillnad mellan grupperna (ps> 0.36). Vi såg ingen förbättring
gällande ångest i någon av grupperna vid mätning direkt efter behandling
(p=0.27) men en signifikant minskning av ångest sågs i båda grupperna vid
6-månaders uppföljning (p=0.002), det fanns ingen signifikant skillnad
mellan grupperna (ps> 0.53) vid någon av mätpunkterna.
Bild 1:

Bakgrund
Patientutbildning i grupp (IBS-skola) har tidigare utvärderats vetenskapligt
med positiva effekter på IBS-symtom (Ringström et al). I denna randomiserade, kontrollerade studie jämför vi effekterna mellan patientutbildning
levererad i grupp eller via internet. Vår hypotes var att patientutbildning
via internet är lika effektiv som i gruppformat.
Metod
120 patienter med IBS randomiserades till IBS-skola i grupp eller via
internet. IBS skolan i grupp bestod av tre, två-timmar långa utbildningstillfällen under 3veckor med 8-10 deltagare i varje grupp. En sjuksköterska och en dietist ledde skolan. Vid den första träffen diskuterades
IBS generellt med fokus på patofysiologi och behandlingsstrategier.
Vid den andra träffen diskuterades kostens inverkan på IBS-symtom
och vid den tredje träffen diskuterades inverkan på IBS av andra livsstilsfaktorer såsom stress, avslappning och fysisk aktivitet. Deltagarna
i den internetförmedlade IBS-skolan erhöll under de tre veckorna stegvis informationstexter med motsvarande innehåll som diskuterats i
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Bild 2:

samt Orthogonal Projections to Latent Structures diskriminantanalys
(OPLS-DA)(R²Y=0,86, Q²=0,77), och identifierade caspase 8 (q=2x1023), axin 1 (q=5x10-23), sulfotransferase 1A1 (q=9x10-23) och tumor
necrosis factor superfamily 14 (q=2x10-22) som de viktigaste variablerna
för separationen. Endast mindre skillnader fanns mellan UCR+IBS och
UCR-IBS i OPLS-DA (R²Y=0,52, Q²=0,26) medan SIP profilerna tydligt
diskriminerade UCA från UCR där interleukin (IL)-17C, IL-17A, chemokine ligand 9 och transforming growth factor-α var variablerna som bäst
klassificerade aktiv inflammation. SIP profilerna visade mindre skillnader
mellan IBS och HS (R²Y=0,52, Q²=0,13), dock hade patienter med IBS
betydligt högre nivåer än HS av fibroblast growth factor-21 (p=0,0009)
och IL-6 (p=0,001).
Valideringskohorten, som bestod av 38 patienter (UCA, n=15;
UCR+IBS, n=9; IBS, n=14), bekräftade modellerna och 97 % av IBS och
UCA patienterna, 100 % av IBS och UCR+IBS patienterna och 71 % av
UCA och UCR+IBS patienterna kunde klassificeras korrekt i sina respektive modeller skapade från den explorativa kohorten.

Slutsats
Denna studie visar att patientutbildning för IBS både kan levereras i
traditionellt gruppformat och via internet med signifikanta effekter på
IBS-symtom, mag-tarm relaterad ångest och kunskapsnivå om IBS utan
skillnad på effekt mellan behandlingsformaten.

Slutsats
SIP profiler skiljer mellan UC-patienter, oavsett pågående inflammation
eller funktionella symptom, och IBS-patienter vilket indikerar att olika
underliggande mekanismer driver de funktionella symptomen för de två
sjukdomarna.

Inflammatoriska tarmsjukdomar

Funktionella mag-tarmsjukdomar

20
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Systemiska inflammatoriska protein profiler skiljer sig
mellan patienter med inflammatoriska och funktionella
tarmsjukdomar
L. Moraes Holst , M. Magnusson , G. Mavroudis , A. Polster , B. Jonefjäll3, J. Sundin2, H. Törblom2, M. Simrén2, H. Strid4, L. Öhman1
1
Mikrobiologi och Immunologi, Göteborgs Universitet, 2Avdelning för Invärtesmedicin och Klinisk Nutrition, Sahlgrenska Akademin, Göteborg, 3Medicinkliniken, Södra Älvsborg Sjukhus, Borås, 4Medicinkliniken, Kungälv sjukhus,
Kungälv, Sverige
*1

1

2
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Bakgrund
Inflammatoriska mekanismer hos patienter med ulcerös kolit (UC) och
irritabel tarm (IBS) kan överlappa eller vara en del av samma spektrum.
Potentiella kopplingar mellan inflammation och funktionella symptom hos
dessa patientgrupper är dock oklara. Den här studien syftade därför till att
fastställa huruvida systemiska inflammatoriska protein-(SIP-)profiler skiljer
sig åt samt kan kopplas till inflammation och/eller funktionella symptom
hos patienter med UC och IBS.
Metod
En explorativ kohort bestående av patienter med aktiv UC (UCA), UC
patienter i remission med eller utan IBS-liknande symptom (UCR+IBS,
UCR-IBS), IBS-patienter (IBS) och friska studiekontroller (HS) inkluderades. Serumprover analyserades med Proseek Multiplex Inflammation
panel (OLink Proteomics, Uppsala) vilken detekterar 92 olika proteiner.
Resultaten bekräftades i en valideringskohort bestående av IBS, UCA och
UCR+IBS patienter.
Resultat
Den explorativa kohorten bestod av 166 patienter (UCA, n=40; UCR-IBS,
n=45; UCR+IBS, n=20; IBS, n=40; HS, n=21). SIP profilerna diskriminerade patienter med UC från icke-UC i principalkomponentanalys (PCA)
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Sjukvårdskonsumtion vid irritable bowel syndrome
– en multinationell befolkningsbaserad enkätstudie

N. Tornkvist* 1, H. Törnblom1, M. Simrén1, I. Aziz1, O. Palsson2, W.
Whitehead2, A. Sperber3
1
Invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Gothenburg, Sverige, 2Center for Functional Gastrointestinal and Motility
Disorders, University of North Carolina, Chapel Hill, USA, 3Faculty of Health
Sciences, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel
Bakgrund
Det finns ingen tidigare befolkningsbaserad studie som undersökt symtombörda och sjukvårdskonsumtion hos individer som uppfyller Rome IVkriterierna för Irritable Bowel Syndrome (IBS). Syftet med denna studie
var att bedöma dessa variabler hos individer med IBS i befolkningen.
Metod
En internetbaserad enkät besvarades av 6300 individer, jämnt fördelat
mellan USA, Storbritannien och Kanada. För att säkerställa att fördelningen avseende ålder, kön och utbildningsnivå var densamma i alla länder
användes ett kvotbaserat urval. Enkäten innehöll frågor avseende demografi, Rome IV diagnosenkät, Patient Health Questionnaire (PHQ)-12,
Short Form (SF)-8 livskvalitetsformulär, sjukvårdskonsumtion och läkardefinierade mag-tarm-diagnoser. Individer som rapporterat en organisk
mag-tarmdiagnos exkluderades från IBS-populationen.
Resultat
Efter exklusion av 369 individer på grund av inkonsekventa svar kunde
5931 inkluderas i dataanalysen (49,2 % kvinnor, medelålder 47,4±17,1
år), med jämn fördelning i de tre länderna (USA n=1949, Storbritannien
n=1994, Kanada n=1988, p=0,88). Av dessa uppfyllde 305 (5,1 %) individer kriterierna för IBS enligt Rome IV, efter att 36 individer exkluderats
på grund av organisk mag-tarmsjukdom. IBS-populationen var yngre
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(medelålder 44,7 ± 14,5 år, p= 0,004), och dominerad av kvinnor (66 %,
p< 0,001) i jämförelse med övrig befolkning.
Utöver att IBS-populationen hade mer frekventa mag-tarmsymtom; 103
(34 %) hade buksmärta minst 3 tillfällen/vecka, 232 (76 %) rapporterade
uppblåsthet minst 3 tillfällen/månad, hade 232 (76 %) PHQ-12 ≥7, vilket
indikerar hög förekomst av andra kroppsliga symtom än mag-tarmbesvären
(p<0.001 för samtliga). IBS-populationen hade också sämre självskattad
hälsa, mer smärta, och mer hälsorelaterad påverkan på sociala aktiviteter
(p<0,001 för samtliga). Se tabell 1 för detaljer.
Vidare rapporterades fler läkarbesök i IBS-populationen jämfört med
icke IBS-populationen för både mag-tarmbesvär och av andra orsaker;
241 (79 %) jmf. med 3133 (56 %) uppgav att de besökte läkare minst 1
gång/år för något hälsoproblem och 195 (63 %) jmf. med 1144 (20.5 %)
hade besökt läkare för mag-tarmbesvär (p< 0,001 för båda). Utöver det
uppgav individer med IBS i högre utsträckning att de besökt specialistläkare (gastroenterolog, gynekolog eller kirurg) eller genomgått bukkirurgi
(p<0,001 för båda), bortsett från appendektomi. Se tabell 2 för detaljer.
Tabell 1:
Symtom och hälsorelaterad livskvalitet

Abstracts

ST-kvalitetsarbete eller Vetenskapligt
ST-arbete
MP22
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Kalprotektin hos IBS-patienter: behöver provtagningen
standardiseras?
T. Symreng* 1, P.-D. Sundvall2, 3, A. Lasson4
Närhälsan, Gråbo, 2Närhälsan, Sandared, 3Närhälsan FoU-centrum Södra
Älvsborg, 4Medicinkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, Sverige
1

Bakgrund
Analys av fekalt kalprotektin utförs i primärvården vid utredning av
patienter med oklara tarmsymtom. Avsikten är att få beslutsstöd för vilka
som behöver ytterligare utredning på misstanke om fr.a. inflammatorisk
tarmsjukdom och vilka som inte behöver utredas vidare. Vid klinisk misstanke om IBS (irritable bowel syndrom) bekräftar ett normalt värde på
f-kalprotektin med stor sannolikhet denna diagnos. Trots att testet använts
under flera år saknas kunskap huruvida provtagningsmetoden påverkar
variabiliteten för resultatet hos patienter med IBS. Syftet med studien var
att klarlägga om variabiliteten och nivån av kalprotektin påverkades hos
patienter med IBS, då ett standardiserat provtagningsförfarande med ett
speciellt uppsamlingspapper användes.
Metod
Patienter med IBS, 18-50 år, som genomgått koloskopi under de senaste 5
åren och uppfyllde Rom-III kriterierna för IBS inkluderades. Forskningspersonerna samlade avföringsprover under två 5-dagarsperioder, under
första perioden med basala provtagningsinstruktioner och under andra
perioden efter noggranna instruktioner avseende användning av ett uppsamlingspapper. Variationskoefficienten (CV) beräknades för att undersöka
om den standard-iserade provtagningsmetoden påverkade variabiliteten
och nivån av kalprotektin jämfördes mellan de två provtagningsperioderna.

Tabell 2:
Sjukvårdskonsumtion

Resultat
Totalt ingick 22 patienter (medianålder 33 år; 77 % kvinnor) i den slutliga
analysen. Från period 1, dvs provtagning med enbart basal information,
analyserades 166 faecesprover och från period 2, dvs standardiserad provtagning med detaljerad information, analyserades 142 faecesprover. Det
gick inte att påvisa statistiskt signifikanta skillnader i variabilitet (median
CV:1,0 rep 0,9; p=0,8) eller nivå av f-kalprotektin (median 9,5 resp 10,6;
medel 15,5 resp 16,0; p=0,6) mellan perioderna.
Slutsats
För patienter med IBS påvisades ingen skillnad i variabilitet eller nivå av
kalprotektin mellan de två jämförda provtagningsperioderna, dvs med
eller utan speciellt uppsamlingspapper samt detaljerad information till
patienten om detta. Denna nya kunskap förenklar provtagningsförfarandet
för denna patientgrupp, som dominerar gruppen av patienter som söker
för mag-tarm relaterade symptom i primärvården.

Slutsats
Individer som uppfyller Rome IV-kriterierna för IBS i befolkningen har en
större sjukvårdskonsumtion både för mag-tarmbesvär och av andra orsaker
både i primärvård och specialistsjukvård. De har även ökad symtombörda
generellt, samt försämrad livskvalitet.
[Studien stöds av The Rome Foundation]
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av beredningsform och ändringar i doseringsregimen bör bara ske under noggrann övervakning av
transplantationsspecialist.
ADVAGRAF rekommenderas inte för behandling av barn under 18 år, på grund av att säkerhets- och
effektdata är begränsade. För behandling av transplantatavstötning hos vuxna, som är resistent
mot behandling med andra immunsuppressiva läkemedel finns det ännu inte några kliniska data för
depotberedningen ADVAGRAF. För profylax mot transplantatavstötning hos vuxna hjärttransplantationspatienter finns det ännu inte några kliniska data för ADVAGRAF. Regelbundna kontroller skall
göras av följande variabler under den tidiga postoperativa perioden: blodtryck, EKG, neurologisk
status och synstatus, fasteblodsockernivåer, elektrolyter (speciellt kalium), lever- och njurfunktionstester, hematologiska parametrar, koagulationsvärden samt plasmaproteinbestämningar. Vid kliniskt
relevanta avvikelser skall justering av den immunsuppressiva terapin övervägas. När läkemedelssubstanser med interaktionspotential, särskilt kraftiga CYP3A4-inhibitorer (såsom telaprevir, boceprevir, ritonavir, ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, telitromycin och klaritromycin) eller CYP3A4inducerare (såsom rifampicin och rifabutin), kombineras med takrolimus, bör takrolimushalten i
blodet övervakas för att vid behov justera takrolimusdosen så att en likvärdig takrolimusexponering
bibehålls. Växtbaserade produkter som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) eller andra
växtbaserade produkter skall undvikas under behandling med ADVAGRAF på grund av risken för
interaktioner som kan leda till antingen minskade blodkoncentrationer av takrolimus och minskad
klinisk effekt av takrolimus eller en ökning av blodkoncentrationer för takrolimus och risk för
takrolimus toxicitet.
Samtidig behandling med ciklosporin och takrolimus bör undvikas och försiktighet bör iakttas när
takrolimus ges till patienter som tidigare behandlats med ciklosporin. Högt intag av kalium eller
kaliumsparande diuretika bör undvikas. Vid vissa kombinationer av takrolimus med läkemedel som
är kända för att vara nefrotoxiska eller neurotoxiska, kan dessa effekter förstärkas. Immunsuppressiva
medel kan påverka svaret på vaccination, och vaccinationer under takrolimusbehandling kan vara
mindre effektiva. Användning av levande försvagade vacciner bör undvikas.
Gastrointestinal sjukdom: Gastrointestinal perforation har rapporterats hos patienter som behandlats med takromilus. Då gastrointestinal perforation är en medicinsk nödsituation som kan leda
till allvarligt eller livshotande tillstånd, bör lämpliga behandlingar övervägas omedelbart efter att
misstänkta symtom eller tecken uppstår. Eftersom takrolimusnivåerna i blodet kan förändras signifikant vid diarré, rekommenderas extra uppföljning av takrolimuskoncentrationerna under episoder
av diarré.
Hjärtsjukdom: Kammarhypertrofi och/eller septumhypertrofi, vilket rapporterats som kardiomyopati, har rapporterats i sällsynta fall hos patienter som behandlats med PROGRAF™ och kan även
uppträda med ADVAGRAF. I flertalet fall har tillståndet varit reversibelt och har förekommit då
dalvärdena för takrolimus i blodet varit långt över rekommenderade maximala värden. Andra faktorer
som observerats öka risken för dessa kliniska tillstånd inkluderar existerande hjärtsjukdom, bruk av
kortikosteroider, hypertoni, nedsatt njur- eller leverfunktion, infektioner, vätskeretention och ödem.
Således bör högriskpatienter, som får avsevärd immunsuppression kontrolleras t.ex. med ekokardiografi eller EKG före och efter transplantation (t.ex. initialt vid 3 månader och sedan 9-12 månader
efter transplantation). Om förändringar uppstår bör reduktion av ADVAGRAF dosen eller byte av
behandling till annat immunsuppressivt medel övervägas. Takrolimus kan förlänga QT-intervallet och
kan orsaka Torsades de Pointes. Försiktighet bör iakttas hos patienter med riskfaktorer för QT
förlängning, hos patienter med historik av eller misstänkt medfödd QT-förlängning, kronisk hjärtinsufficiens, bradyarytmier och elektrolytrubbningar. Försiktighet skall också iakttas hos patienter
som diagnostiserats med eller misstänks ha medfödd långt QT- syndrom eller förvärvad QT-förlängning eller hos patienter som samtidigt behandlas med andra läkemedel kända för att orsaka förlängning av QT-intervallet, orsaka elektrolytrubbningar eller kända för att öka takrolimusexponeringen.
Lymfoproliferativa sjukdomar och maligniteter: Epstein-Barr-virus (EBV)-associerade lymfoproliferativa sjukdomar har rapporterats hos patienter i samband med behandling med takrolimus.
Samtidig behandling med immunsuppressiva läkemedel såsom antilymfocytantikroppar (t.ex. basiliximab, daclizumab) ökar risken för EBV-associerade lymfoproliferativa sjukdomar. EBV-Viral Capsid
Antigen (VCA)-negativa patienter har rapporterats ha ökad risk för utveckling av lymfoproliferativa
sjukdomar. EBV-VCA-serologin bör därför kontrolleras hos denna patientgrupp innan behandling
med ADVAGRAF påbörjas. Under behandlingen rekommenderas noggrann kontroll med EBV-PCR.
Positivt EBV-PCR kan kvarstå under månader och är i sig inte indikativt för lymfoproliferativ sjukdom
eller lymfom. Liksom för andra potenta immunsuppressiva substanser är risken för sekundär cancer
okänd. Liksom vid behandling med andra immunsuppressiva läkemedel bör exponeringen för solljus
och UV-ljus begränsas genom användning av täckande klädsel och solskyddsmedel med hög
skyddsfaktor, på grund av den möjliga risken för maligna hudförändringar.
Infektioner inklusive opportunistiska infektioner: Patienter som behandlas med immunsuppressiva läkemedel, inklusive ADVAGRAF, löper ökad risk för infektioner inklusive opportunistiska
infektioner (orsakade av bakterier, svampar, virus och protozoer) t.ex. nefropati orsakad av BK-virus
och progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) i samband med JC-virusinfektion. Patienter
har också ökad risk för infektioner med virushepatit (t.ex. reaktivering av hepatit B och C och ny
infektion samt hepatit E, som kan bli kronisk). Dessa infektioner förekommer ofta i samband med
stark immunsuppression och kan leda till allvarliga eller fatala tillstånd som läkaren bör överväga i
differentialdiagnostiken hos immunsupprimerade patienter med progressiv försämring av lever- eller
njurfunktionen eller neurologiska symtom. Förebyggande och hantering bör ske i enlighet med
lämplig klinisk vägledning.
Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES): Patienter som behandlas med takrolimus
har rapporterats utveckla posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES). Om patienter som
tar takrolimus får symtom som tyder på PRES, t.ex. huvudvärk, ändrad mental status, epileptiska
anfall och synstörningar, bör en röntgenundersökning (t.ex. MR) göras. Om PRES diagnostiseras,
rekommenderas adekvat blodtrycks- och epilepsikontroll samt omedelbar utsättning av systemisk
takrolimusbehandling. De flesta patienterna tillfrisknar fullständigt efter att lämpliga åtgärder har
vidtagits.
Ögonsjukdom: Ögonsjukdom, i vissa fall progredierande till synförlust, har rapporterats hos
patienter som behandlats med takrolimus. I vissa fall har tillbakagång rapporterats efter byte till
annan immunosuppression. Patienten skall uppmanas att rapportera förändringar i synskärpa eller
färgseende, vid dimsyn eller synfältsdefekt, och i sådana fall rekommenderas en snabb utvärdering
med remiss till en ögonläkare vid behov.
Ren erytrocytaplasi: Fall av ren erytrocytaplasi (PRCA) har rapporterats hos patienter som behandlats med takrolimus. Hos alla patienterna rapporterades riskfaktorer för PRCA såsom parvovirus
B19-infektion, underliggande sjukdom eller samtidiga läkemedel som associerats med PRCA.
Särskilda patientgrupper: Erfarenheterna från behandling av icke-kaukasiska patienter och
patienter med förhöjd immunologisk risk (t.ex. omtransplantation, påvisade panelreaktiva antikroppar,
PRA) är begränsade. Dosreduktion kan krävas hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion.
Hjälpämnen: ADVAGRAF kapslar innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga
tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption. Tryckbläcket som används för att märka ADVAGRAF kapslar innehåller
sojalecitin. För patienter som är överkänsliga mot jordnötter eller soja, bör risken för och graden av
överkänslighet vägas mot fördelen av att använda ADVAGRAF.
Biverkningar: Biverkningsprofilen vid användning av immunsuppressiva medel är ofta svår att
fastställa beroende på den bakomliggande sjukdomen och samtidigt bruk av andra läkemedel. De
vanligaste rapporterade biverkningarna (förekommer hos > 10 % av patienterna) är tremor, nedsatt
njurfunktion, hyperglykemiska tillstånd, diabetes mellitus, hyperkalemi, infektioner, hypertoni och
sömnsvårigheter.

Biverkningsfrekvenserna definieras enligt följande: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, <1/10);
mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000); mycket sällsynta (< 1/10 000),
ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje
frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.
Infektioner och infestationer: Såsom välkänt vid behandling med andra potenta immunsuppressiva läkemedel föreligger ökad risk för infektioner (virala, bakteriella, svampinfektioner, infektioner
orsakade av protozoer) hos patienter som behandlas med takrolimus. Redan existerande infektioner
kan förvärras. Både generaliserade och lokala infektioner kan förekomma.
Nefropati orsakad av BK-virus och progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) i samband med
JC-virusinfektion, har rapporterats hos patienter som behandlats med immunsuppressiva läkemedel, inklusive ADVAGRAF.
Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade: Hos patienter som behandlas med immunsuppressiva läkemedel föreligger ökad risk för utveckling av tumörer. Både benigna och maligna
tumörer inklusive EBV-associerade lymfoproliferativa sjukdomar och hudtumörer har rapporterats i
samband med takrolimusbehandling.
Blodet och lymfsystemet
vanliga: anemi, trombocytopeni, leukopeni, onormala analyser av röda blodkroppar, leukocytos,
mindre vanliga: koagulationsrubbningar, pancytopeni, neutropeni, onormala koagulations- och
blödningsanalyser, sällsynta: trombotisk trombocytopen purpura, hypoprotrombinemi, trombotisk
mikroangiopati, ingen känd frekvens: sällsynt erytrocytaplasi, agranulocytos, hemolytisk anemi.
Immunsystemet
Allergiska och anafylaktoida reaktioner har observerats hos patienter som behandlats med
takrolimus.
Endokrina systemet
sällsynta: hirsutism.
Metabolism och nutrition
mycket vanliga: diabetes mellitus, hyperglykemiska tillstånd, hyperkalemi, vanliga: metabolisk
acidos, andra elektrolytrubbningar, hyponatremi, vätskeretention, hyperurikemi, hypomagnesemi,
hypokalemi, hypokalcemi, minskad aptit, hyperkolesterolemi, hyperlipidemi, hypertriglyceridemi,
hypofosfatemi, mindre vanliga: dehydrering, hypoglykemi, hypoproteinemi, hyperfosfatemi.
Psykiska störningar
mycket vanliga: sömnsvårigheter, vanliga: förvirring och desorientering, depression, ångestsymtom,
hallucinationer, psykiska sjukdomar, nedstämdhet, humörpåverkan och humörstörningar, mardrömmar, mindre vanliga: psykotiska sjukdomar.
Centrala och perifera nervsystemet
mycket vanliga: huvudvärk, tremor, vanliga: nervsjukdomar, kramper, medvetandestörningar, perifera
neuropatier, yrsel, parestesier och dysestesier, nedsatt skrivförmåga, mindre vanliga: encefalopati,
CNS-blödningar och cerebrovaskulära incidenter, koma, tal- och språkavvikelser, förlamning och
pares, amnesi, sällsynta: hypertoni, mycket sällsynta: myasteni.
Ögon
vanliga: ögonsjukdomar, dimsyn, fotofobi, mindre vanliga: katarakt, sällsynta: blindhet, ingen känd
frekvens: optisk neuropati.
Öron och balansorgan
vanliga: tinnitus, mindre vanliga: hypoacusis, sällsynta: neurosensorisk dövhet, mycket sällsynta:
nedsatt hörsel.
Hjärtat
vanliga: ischemiska kransartärsjukdomar, takykardi, mindre vanliga: hjärtsvikt, ventrikulära arytmier
och hjärtstillestånd, supraventrikulära arytmier, kardiomyopatier, kammarhypertrofi, hjärtklappning
sällsynta: perikardiell effusion, mycket sällsynta: Torsades de Pointes.
Blodkärl
mycket vanliga: hypertoni, vanliga: tromboemboliska och ischemiska tillstånd, vaskulär hypotoni,
blödning, perifera blodkärlsjukdomar, mindre vanliga: djupa ventromboser i ben eller armar, chock,
infarkt.
Andningsvägar bröstkorg och mediastinum
vanliga: sjukdomar i lungparenkym, dyspné, pleuraexudat, hosta, faryngit, nästäppa och inflammationer, mindre vanliga: andningssvikt, sjukdomar i andningsvägarna, astma, sällsynta: andnödssyndrom (ARDS)
Magtarmkanalen
mycket vanliga: diarré, illamående, vanliga: gastrointestinala tecken och symtom, kräkningar,
mag- och buksmärtor, inflammatoriska sjukdomar i magtarmkanalen, gastrointestinala blödningar,
gastrointestinala sår och perforation, ascites, stomatit och sårbildning, förstoppning, tecken och
symtom på dyspepsi, flatulens, uppsvälldhet och svullnad, lös avföring, mindre vanliga: akut och
kronisk pankreatit, paralytisk ileus, gastroesofageal refluxsjukdom, försämrad tömning av
magsäcken, sällsynta: pseudocystor i pankreas, subileus.
Lever och gallvägar
vanliga: gallgångssjukdom, hepatocellulär skada och hepatit, kolestas och gulsot, sällsynta: venös
ocklusiv leversjukdom, leverartärtrombos, mycket sällsynta: leversvikt.
Hud och subkutan vävnad
vanliga: utslag, klåda, alopeci, akne, ökad svettning, mindre vanliga: dermatit, fotosensitivitet,
sällsynta: toxisk epidermal nekrolys (Lyells syndrom), mycket sällsynta: Stevens-Johnsons syndrom.
Muskuloskeletala systemet och bindväv
vanliga: artralgi, ryggsmärta, muskelspasmer, smärta i extremitet, mindre vanliga: ledsjukdomar,
sällsynta: minskad rörelseförmåga.
Njurar och urinvägar
mycket vanliga: nedsatt njurfunktion, vanliga: njursvikt, akut njursvikt, toxisk nefropati, nekros i
njurkanalerna, rubbningar i urinvägarna, oliguri, symtom i urinblåsa eller urinrör, mindre vanliga:
hemolytiskt uremiskt syndrom, anuri, mycket sällsynta: nefropati, hemorragisk cystit.
Reproduktionsorgan och bröstkörtel
mindre vanliga: dysmenorré och livmoderblödningar.
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
vanliga: febersjukdomar, smärta och obehag, tillstånd med asteni, ödem, störd uppfattning om
kroppstemperaturen, mindre vanliga: influensaliknande sjukdom, nervositet, onormal känsla,
multiorgansvikt, tryck över bröstet, temperaturintolerans, sällsynta: fall, sår, tryck över bröstet,
törst, mycket sällsynta: ökad fettvävnad.
Undersökningar
mycket vanliga: onormala leverfunktionstester, vanliga: ökade alkaliska fosfataser i blodet, viktökning, mindre vanliga: ökat blodamylas, onormalt EKG, onormal hjärtfrekvens och onormal puls,
viktnedgång, ökat laktatdehydrogenas i blodet, mycket sällsynta: onormalt ekokardiogram, QT
förlängd elektrokardiogram.
Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer
vanliga: nedsatt funktion hos primärt transplantat
Felmedicinering, inklusive ovarsamt, oavsiktligt eller oövervakat byte mellan takrolimusberedningar
med direkt respektive fördröjd frisättning, har setts. Ett antal avstötningsfall, som kan härledas till
sådan felmedicinering, har rapporterats (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data).
Beskrivning av speciella biverkningar
Smärta i extremiteter har beskrivits i ett antal publicerade rapporter som en del av CalcineurinInhibitor Induced Pain Syndrome (CIPS). Detta visar sig vanligtvis som en bilateral, symmetrisk, svår,
uppåtstigande smärta i nedre extremiteterna. Tillståndet kan vara associerat med supra-terapeutiska
nivåer av takrolimus och kan förbättras av minskad takrolimusdos. I vissa publicerade fall var det
nödvändigt att byta till annan immunosuppression.
Rapporter om misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det
möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-risk förhållande. Hälso och sjukvårdspersonal
uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala,
webbplats: www.lakemedelsverket.se
Recept- och förmånsstatus: Receptbelagt. Ingår i Läkemedelsförmånen.
Svensk representant: Astellas Pharma AB, Box 21046, 200 21 Malmö.
Texten är baserad på produktresumé daterad 18-02-2019.
För ytterligare information, förpackningar och priser se www.fass.se
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Is progress
always radical?

Over time, even subtle changes can add up to real progress.
Compared with tacrolimus BID, Advagraf reduces intra patient
variability in tacrolimus exposure1,2 and improves adherence.3,4
Is that progress to you?
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Icke-invasiva fibros system kan prediktera framtida metabola sjukdomar och mortalitet vid non-alcoholic fatty liver
disease (NAFLD)
K. Önnerhag* 1, H. Hartman1, P. M. Nilsson2, S. Lindgren1
1
VE Gastroenterologi, SUS Malmö, 2Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö, Lunds Universitet, Malmö, Sverige
Bakgrund
Fibros-utveckling vid NAFLD är associerat med dekompenserad leversjukdom, total mortalitet, och möjligen metabola sjukdomar. Vilka som
progredierar är inte helt känt. Enkla icke-invasiva system baserade på
rutinblodprover kan användas för att utesluta avancerad fibros. Målet var
om dessa system tidigt kan risk-stratifiera NAFLD-patienter avseende
framtida metabola sjukdomar (diabetes mellitus, T2DM; kardiovaskulär
sjukdom, CVD; kronisk njurfunktionsnedsättning, CKD), lever-relaterade
komplikationer (ascites, encefalopati, blödande esofagusvaricer) och total
mortalitet.
Metod
Patienter med biopsiverifierad NAFLD 1978-2006 i Malmö inkluderades.
Genomgång av journaler från inklusion (biopsin) till end-point (död
eller 2016-12-31) gjordes. Icke-invasiva system (NAFLD fibrosis score
(NFS), FIB-4-index, APRI och BARD) beräknades med blodprover tagna
vid inklusion. Resultaten grupperades i ”låg”, ”medelhög” och ”hög” risk
för avancerad fibros, enligt tidigare publikationer. Njurfunktion beräknades med formeln CKD-EPI, där CKD 3-5 (estimerat GFR <60 ml/
min/1.73m2) bedöms som CKD. Patienter med minst ett års uppföljning
inkluderades.
Resultat
Totalt 144 NAFLD-patienter inkluderades. Medelåldern var 53.2 år och
medeluppföljning 18.8 år. Vid inklusion hade 18.1 % avancerad fibros (stadium 3-4). Vid uppföljning hade 16.7 % utvecklat cirros, 53.5 % T2DM,
53.5 % CVD och 32.6 % CKD. Lever-relaterade komplikationer uppstod
hos 13.9 %. ROC-kurvor för NFS predikterade signifikant samtliga utfall
med måttlig precision (AUROC±SE, 0.61-0.82±0.04-0.06, p<0.01-0.03).
ROC-kurvor för FIB-4 predikterade signifikant samtliga utfall, utom
T2DM (0.64-0.82±0.04-0.06, p<0.01-0.01). ROC-kurvor för APRI och
BARD predikterade färre utfall. Multivariat-analys (justerad för ålder,
kön, metabola variabler och fibros-stadium, med ”låg” risk för avancerad
fibros som referens) visade att både ”medelhög” och ”hög”-riskgruppen” för
NFS och FIB-4, men enbart ”hög”-riskgruppen för APRI, hade signifikant
högre hazard ratios (HR) för metabola sjukdomar och total mortalitet.
För lever-relaterade komplikationer hade enbart ”hög”-riskgruppen för
NFS, FIB-4 och APRI signifikant högre HR. Inga signifikanta skillnader
sågs för BARD.
Slutsats
Icke-invasiva fibros system kan användas till att tidigt identifiera riskindivider med NAFLD, avseende framtida dekompenserad leversjukdom,
total mortalitet, och även metabola sjukdomar.
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A. Molinaro* 1, H. Wu1, U. Huber Schoenauer2, C. Datz2, G. Bergström1,
H.-U. Marschall1, H. Tilg3, V. Tremaroli1, F. Bäckhed1
1
Wallenberg Laboratory, University of Gothenburg, Goteborg, Sverige,
2
Department of Internal Medicine, Private University of Salzburg, Oberndorf, 3Department of Internal Medicine I, Medical University Innsbruck,
Innsbruck, Österrike
Bakgrund
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a heterogeneous disease characterized by ectopic fat accumulation in the liver ranging from simple
steatosis to steatohepatitis (NASH) and cirrhosis. Increasing evidences
have suggested the gut microbiota as an environmental factor that may
contribute to NAFLD. Several datasets are available on microbiota composition in subjects with NAFLD; however, only few have applied shotgun
metagenomics.
Metod
We evaluated the microbiota composition and function in subjects with
simple steatosis without any signs of liver inflammation by performing a
metagenomics analysis of two independent cohorts diagnosed with steatosis.
Resultat
We observe a common shift in microbiota composition in presence of steatosis in both cohorts characterized by increased abundance of bacteria from
the oral cavity, linked to periodontal disease, and with ethanol-producing
bacteria. In contrast, the abundance of butyrate-producing bacteria were
reduced. The corresponding shifts in potential functions reveled that subjects with steatosis are enriched in functions related to metabolic functions
as well as production of lipopolysaccharides (LPS).
Slutsats
Our data further demonstrate that the microbiota and their products may
contribute to the pathogenesis of steatosis.
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Kolinfosfolipider, en nyttig kostkomponent vid alkoholfettlever, NAFLD och NASH?
Å. Nilsson* 1, R.-D. Duan2
1
Gastroenterologisektionen, Skånes Universitetssjukhus, 2Institutionen för
kliniska vetenskaper, medicin, gastroenterologi, Gastroenterologi och Nutritionslab, BMC, Lund, Sverige
Bakgrund
Kolin (trimetyletanolamin) ingår i fosfatidylkolin (PC) och sfingomyelin (SM) som finns i alla cellmembraner och i plasmalipoproteiner, och
i acetylkolin. Även om levern bildar en del kolin klassas kolin som ett
essentiellt näringsämne. Kolinbrist ger bl.a. fettlever, muskelsymptom
och njurskada. Experimentellt påverkar kolintillförsel graden av fettlever
vid alkoholtillförsel eller övergödning. Det mesta av kostens kolin finns i
PC och SM och i gallan secerneras i snitt 11 g PC per dygn. Digestionen
av PC och SM är nödvändig för absorptionen av kolin, och är central
för kroppens kolinhomeostas. Det absorberade kolinet fördelas mellan
chylomikronfosfolipider, och fritt kolin som via portablodet tas upp av
levern och nyttjas för syntes av gall- och VLDL PC. Vissa tarmbakterier
metaboliserar kolin till trimetylamin (TMA), som absorberas och bildar
trimetylaminoxid (TMAO) som hävdats vara atherogen (1,2).
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Metod
Utgående från egna studier av kolinfosfolipidernas digestion, och en
omfattande litteraturgenomgång, har vi gjort en modell för hur pankreas
och mucosaenzymer digererar kolinfosfolipider, för hur absorberat kolin
återutnyttjas för gall-PC och VLDL-PC syntes, och för hur kolinåterflödet påverkar VLDL-sekretion och fettackumulering i levern. Mot den
bakgrunden har vi bedömt beläggen för att tillförsel av kolinfosfolipider
motverkar fettlever och dess progression (1).
Resultat
Pankreas fosfolipas A2, och borstbrämsenzymerna fosfolipas B, alkaliskt
sfingomyelinas, alkaliskt fosfatas och intracellulära enzymer samverkar
så, att fördelningen till chylomikronfosfolipider ökar med fettintag och
mängden fritt kolin, som preferentiellt återutnyttjas för leverns syntes
av gall- och VLDL PC, minskar (1). Vid högt energi- och fettintag ökar
behovet av kolin pga ökad gall- och VLDL-PC sekretion, vilket kan ge
en hepatisk kolinbrist som aggraverar fettinlagringen. I linje med detta
visar humanstudier att kolinfosfolipider kan ge positiva effekter vid ALD,
NAFLD och NASH.
Slutsats
Kolinbehovet vid leversjukdom på övervikts eller alkoholbas är troligen
ökat, och abstinens och kalorirestriktion bör kombineras med ett högt
kolin-och proteininnehåll i kosten. Ägg som del i en sund kost är en bra
protein-, kolin- och vitaminkälla kan rekommenderas utan rädsla för
kolesterolinnehållet eller för skadlig TMAO-bildning, och soja- och ägglecitin (mest PC) finns sedan länge i hälsokostbutikerna.
Referenser
1. Å. Nilsson, RD Duan. Pancreatic and mucosal enzymes in choline
phospholipid digestion. Amer J Physiol Gastroint Liver, dec 21 2018.
e-pub ahead of print.
2. JL Sherriff et al. Choline, its potential in nonalcholic fatty liver disease,
and the case for human and bacterial genes. Adv Nutr 2016; 7:5-13.
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Prognosen för patienter med primär biliär kolangit har
förbättrats i Sverige men kan bli ännu bättre
I. Henriksson* 1, H.-U. Marschall2, S. Wahlin3, M. Werner4, F. Rorsman5,
M. Ekstedt6, S. Kechagias7, E. Nilsson8, K. Önnerhag9, N. Nyhlin1
1
Örebro Universitetssjukhus, Örebro, 2Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg, 3Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 4Norr-lands Universitetssjukhus, Umeå, 5Akademiska sjukhuset, Uppsala, 6Universitetsjukhuset
Linköping, 7Universitetssjukhuset Linköping, Linköping, 8Skånes Universitetssjukhus, Lund, 9Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Sverige
Bakgrund
Primär biliär kolangit (PBC) är en kronisk inflammatorisk autoimmun
kolestatisk leversjukdom som obehandlad leder till levercirros och leverrelaterad död. Det har rapporterats en ökad incidens och prevalens på
senare år, vilket delvis förklarats med ökad kännedom om sjukdomen och
tidigare diagnostik. Från Sverige har epidemiologiska studier presenterats
på 80- och 90-talen där andel asymtomatiska patienter angavs till mellan
50-70 %. SILK (Svensk internmedicinsk leverklubb) samlade under tidigt
90-tal en kohort på 559 svenska patienter diagnosticerade mellan 1958
och 1988 där medelåldern vid insjuknande var 54 år och andel kvinnor
89%. 26 % av patienterna dog under uppföljningstiden på i snitt 9 år varav
63 % till följd av leverrelaterad sjukdom och 12 % av cancer.
Syftet med denna studie var att i en ny svensk PBC kohort beskriva
symtombörda, cirrosutveckling och respons på behandling.
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Metod
Retrospektiv studie med patientdata inhämtad ur journaler från samtliga
sju svenska universitetssjukhus på patienter som följts med PBC-diagnos
mellan 2005-2015.
Resultat
689 patienter identifierades. Medelåldern vid diagnos var 57,5 år (range
49-67), 568 (86 %) var kvinnor. 87% var AMA-positiva. Medel uppföljningstid var 19 år. 11 % hade overlap mot AIH. 22 % uppgav klåda vid
diagnos och vid uppföljningen hade 10 % gallsaltsbindare eller annan
behandling mot klådan. 27 % hade cirros varav 10 % ascites, 13,5 % varicer
och 4,6 % minst en episod med encefalopati. 4,6 % levertransplanterades
och 18,5 % dog under uppföljningstiden. 25 patienter (4 %) diagnosticerades med levercancer. 86 % behandlades med ursodeoxycholsyra (UDCA).
26 % var nonresponders på UDCA enligt Paris II kriterier. Endast ett fåtal
(2 %) fick second line behandling och då i första hand med budesonid.
Slutsats
Genomsnittsålder vid diagnos, könsfördelning och andel asymtomatiska
patienter är likartade i denna moderna PBC-kohort jämfört med tidigare
beskrivna svenska patientkohorter. Däremot ser prognosen ut att vara
bättre trots att mer än en fjärdedel hade cirros, sannolikt på grund av att
flertalet patienter idag behandlas med UDCA. Det är viktigt att identifiera
de som inte svarar på behandling och fler borde erbjudas second-line terapi.
Referenser
1 Löfgren J, Järnerot G, Danielsson D, Hemdal I. Incidence and prevalence of primary biliary cirrhosis in a defined population in Sweden.
Scand J Gastroenterol. 1985 Jun;20(5):647-50.
3 Danielsson A, Boqvist L, Uddenfeldt P. Epidemiology of primary biliary
cirrhosis in a defined rural population in the northern part of Sweden.
Hepatology. 1990 Mar;11(3):458-64.
4 Lööf L, Adami HO, Sparén P, Danielsson A, Eriksson LS, Hultcrantz
R, Lindgren S, Olsson R, Prytz H, et al. Cancer risk in primary biliary
cirrhosis: a population-based study from Sweden. Hepatology. 1994
Jul;20(1 Pt 1):101-4.
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Varaktig respons i markörer på kolestas under en 36
månader lång öppen förlängningsstudie av obeticholsyra
vid primär biliär kolangit
M. Trauner1, M. Shiffman2, J. Drenth3, C. Bowlus4, V. Vargas5, P. Andreone6, H.-U. Marschall* 7, R. Pencek8, E. Smoot Malecha8, L. MacConell8,
D. Shapiro8
1
Division of Gastroenterology and Hepatology Department of Medicine III,
Medical University of Vienna, Vienna, Österrike, 2Bon Secours Liver Institute
of Hampton Roads, Newport News, Virginia, USA, 3Department of Digestive
Diseases, Radboud Institute for Molecular Life Sciences, Nijmegen, Nederländerna, 4Gastroenterology and Internal Medicine, UC Davis Medical Group,
Sacramento, California, USA, 5Liver Unit, Universidad Autónoma, Barcelona, Spanien, 6Department of Medical and Surgical Sciences, University of
Bologna, Bologna, Italien, 7Magtarmlab, SU Sahlgrenska, Göteborg, Sverige,
8
Clinical Development, Intercept Pharmaceuticals, San Diego, California,
USA
Bakgrund
Obeticholsyra (OCA) är en selektiv och potent farnesoid X-receptoragonist, indicerad för behandling av primär biliär kolangit (PBC). POISE är
en 12 månader lång, dubbelblind (DB), placebokontrollerad (PBO) fas
3 PBC-studie som inkluderar en öppen förlängningsstudie (OLE). Syftet
med den öppna förlängningsstudien är att utvärdera säkerheten och varaktigheten av OCA-effekten på serummarkörer på kolestas.
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Metod
Viktiga inklusionskriterier för POISE: PBC-diagnos, ALP ≥ 1,67 x övre
normalvärdet och/eller totalbilirubin (TB) > övre normalvärdet till < 2x
övre normalvärdet, stabil UDCA-dos eller tolererar inte UDCA. Under
den dubbelblinda fasen randomiserades 216 patienter och fick följande
doser: placebo dagligen PBO, n=73; OCA 5–10 mg (titrering efter 6
månader baserat på svar och tolerabilitet), n=70; eller OCA 10 mg, n=73.
I den öppna förlängningsstudien behandlades samtliga patienter initialt
med OCA 5 mg oavsett behandlingen under den dubbelblinda fasen, med
möjlighet till ökning efter tre månader baserat på svar och tolerabilitet.
Resultat
193 av 198 (97 %) patienter som genomförde den dubbelblinda fasen
av studien gick med i den öppna förlängningsstudien; 165 uppnådde 36
månader i den öppna förlängningsstudien: Placebo, n=49; OCA 5‑10 mg,
n=59; OCA 10 mg, n=57. I slutet av den dubbelblinda fasen uppvisade
patienterna på OCA signifikanta minskningar av ALP, medan patienter på
placebo inte gjorde det (Tabell 1). ALP-minskningen som observerades hos
de OCA-behandlade patienterna varade under 36 månader i den öppna
förlängningsstudien. De placebobehandlade patienterna uppvisade en
signifikant minskning av ALP efter övergång till OCA, vilken varade under
36 månader i den öppna förlängningsstudien. Liknande varaktiga förbättringar sågs för GGT, ALAT och ASAT (data visas ej). För de OCA-behandlade patienterna bibehölls ett genomsnittligt totalbilirubin på under
baslinjevärdet under 36 månader i den öppna förlängningsstudien. För
de placebobehandlade patienterna var det genomsnittliga totalbilirubinet
ökat efter 12 månader i den dubbelblinda studien, men uppvisade en trend
tillbaka till baslinjevärdet efter 36 månaders OCA-behandling under den
öppna förlängningsstudien. Under den öppna förlängningsstudien avbröt
28 (15 %) patienter behandlingen, 7 (4 %) patienter på grund av klåda.
Tabell 1: Genomsnittlig förändring av ALP och totalbilirubin från
baslinjen under 36 månaders öppen förlängningsstudie (OLE)
Dubbelblind fas (DB),
Placebo
behandlingsgrupp

OCA 5–10 mg

OCA 10 mg

ALP (ukat/L)
DB, baslinje

327(115)

326 (116)

316 (104)

∆ DB 12 må†

-8 (88)

-104 (87)***

-118 (73)***

-121 (97)***

-103 (79)***

-101 (110)***

-85 (137)***

∆ OLE 24 må‡
∆ OLE 36 må‡

-101
(87)***
-113
(90)***

TB (µmol/L)
DB, baslinje

11,8 (7,2)

10,2 (5,5)

11,3 (6,6)

∆ DB 12 må†

1,5 (4,1)

-0,5 (3,4)**

-1,2 (4,3)***

∆ OLE 24 må‡

1,9 (7,6)

-0,4 (3,6)

-0,6 (4,8)

∆ OLE 36 må‡

0,5 (3,6)

-0,5 (3,4)

-0,9 (4,1)

*p<0.05, **p<0,01, ***p<0,0001. Värdena är medelvärden (SD).
†P-värdet för jämförelse av aktiva behandlingar med placebo har
erhållits med användning av en ANCOVA-modell med baslinjevärdet som kovariat och fasta effekter för behandling och strata för
randomisering.
‡P-värdet för jämförelser inom behandling har erhållits med användning av Students t-test.
Slutsats
OCA-behandling resulterade i förbättrade levervärden; denna förbättring
har i denna analys visats vara varaktig. För patienter som initialt behandlats med placebo är övergång till OCA också associerad med en varaktig
respons vad gäller levervärden. Liksom under den dubbelblinda fasen var
klåda den vanligaste biverkningen av OCA, men avbrott på grund av
klåda är fortsatt ovanligt.
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Zinc deficiency in patients with chronic pancreatitis
M. Vujasinovic* 1, A. Hedström1, P. Maisonneuve2, R. Valente1,

H. von Horn3, J.-M. Löhr1, S. L. Haas1
1
PO Övre buk, Karolinska Universitetetssjukhuset, Stockholm, Sverige, 2Division of Epidemiology and Biostatistics, European Institute of Oncology, Milano,
Italien, 3Klinisk kemi, Karolinska Universitetetssjukhuset, Stockholm, Sverige
Bakgrund
Zinc is a key element in numerous proteins and plays a pivotal role in
several essential cell functions such as cell proliferation and apoptosis,
defense against free radicals, and DNA damage repair. Chronic pancreatitis is a chronic inflammation of the pancreas with a progressive fibrosis
ultimately resulting in pancreatic exocrine insufficiency (PEI), which is
associated with malnutrition. Studies analyzing zinc levels in patients
with CP are sparse and lead to conflicting results. We are presenting data
from the largest study so far investigating serum zinc levels in relation to
different etiological groups of CP.
Metod
Between October 2015 and March 2018, patients with a diagnosis of CP
were identified and recruited from the Pancreatic Outpatient Clinic at
the Karolinska University Hospital in Stockholm, Sweden. Demographic,
clinical and laboratory data were analyzed. Pancreatic exocrine function was
defined as normal (fecal elastase 1 >200 μg/g), mildly reduced (100-200
μg/g) and severely reduced (fecal elastase 1<100 μg/g).
Resultat
A total of 150 patients were included in the analysis. Zinc deficiency (<11
µmol/L) was present in 39 (26.0 %) of patients: 22 females and 17 males.
In the group of patients with zinc deficiency, 76.7 % of patients had an exocrine pancreatic insufficiency (FE-1<200μg/g). Older age was significantly
associated with low zinc levels. Following a univariate analysis, patients
aged 60-69 and patients ≥70 years of age had a significantly higher prevalence of zinc deficiencies compared to patients <40 years of age (OR: 3.8,
[95CI (1.08-13.4); p=0.04]); (OR 6.26, [95CI (1.94-20.2)], p>0.002).
Smoking and number of pack-years were additionally associated with
low zinc levels. The risk of zinc deficiency in current smokers and smokers
with ≥20 pack-years was approximately three times higher compared to
those who had never smoked. Gender, body mass index (BMI), etiology
of CP, presence of diabetes mellitus (DM), levels of glycated hemoglobin
(HbA1c), bone mineral density, alcohol intake and presence of PEI were
not associated with low zinc levels.
Slutsats
This is the first study to analyze the prevalence and risk factors of zinc
deficiency in a large number of patients with different etiologies of CP.
According to our data, zinc deficiency is relatively common in patients
with CP and is significantly associated with higher age, smoking and the
number of pack-years, and is present in patients with and without pancreatic exocrine insufficiency.
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Pancreatic heterospecies heterospheroids in cancer/
stroma crosstalk investigation

R. Heuchel1, X. Liu* 1, G. Arvidsson2, A. Wright2, M. Löhr1
1
Pancreas Cancer Research Lab, 2Clinical Research Center, Department of
Laboratory Medicine, Karolinska Institutet, Huddinge, Sverige
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Bakgrund
ancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) has by far the poorest outcome
amongst solid cancers. This dire situation is attributable to late diagnosis,
lack of diagnostic biomarkers and almost complete resistance to conventional chemo- and radiation therapy The stroma amounting up to 90 %
of a PDAC is well known to play a major role in tumor biology and
treatment response. We developed a 3D in vitro cell culture model based
on monospheroids/MS and heterospheroids/HS made up from murine
pancreatic stellate cells (mPSC) and human pancreatic cancer cells (Panc1)
in order to better understand the crosstalk between these two cell types.
This allows us to harvest RNA from intact spheroids, perform RNAseq and
then use different softwares to virtually separate transcripts in a speciesspecific manner. By comparing the transcriptomes from MS and HS we
can draw conclusions on their crosstalk.

fibrogenesis through canonic Smad signalling but also affects the phenotype of macrophages. The role of the main TGF-β signaling inhibitor
Smad7 has not been investigated during macrophage-mediated chronic
pancreatitis development yet.

Metod
Mouse PSCs and Panc1 cells were grown in DMEM-F12 medium supplemented with 10 % FCS and antibiotics. Cells were trypsinized and grown
either as monospheroids/MS (2500 mPSC or Panc1 cells) or heterospheroids/HS (2000 PSCs plus 500 Panc1 cells) in the same medium supplemented with 0.24 % methyl cellulose in non-coated 96-well plates. Five
days after seeding spheroids were collected and mRNA was extracted for
RNA-sequencing.

Resultat
S7KO unpolarised BMDM exerted a mixed M1/M2 phenotype, and
S7KO M1-polarised BMDM showed a reduced M1 profile compared to
control BMDM. Moreover, deletion of Smad7 in the murine myeloid lineage significantly reduced the number of macrophages as well as fibroblasts,
the latter coinciding with reduced fibronectin expression in experimental
CP. However, this reduction did not result in a decrease of the collagenbased fibrotic index. In vitro experiments S7KO macrophages were able
to activate PSCs equally well, but were less efficient in supporting PSCs
survival.

Resultat
We performed virtual sorting of sequenced mRNAs by using softwares
such as Xenome, STAR, Feature Counts, DESeq2. We identified a total of
532 (694) differentially expressed genes with logFC >1 or logFC <-1 and
FDR<0.01, consisting of 345 (224) downregulated and 187 (470) upregulated genes for the cancer cells (mPSCs) as a consequence to coculture
with the stromal PSCs (Panc1 cancer cells). Gene set enrichment analyses
based on these genes highlighted enriched functions and pathways (FDR
<0.01) including proliferation, extracellular matrix organization, protein
phosphorylation, response to hypoxia, inflammatory response and cholesterol homeostasis in Panc1 cells and cell adhesion, extracellular matrix
adhesion, proliferation and cholesterol biosynthesis in mPSCs, respectively.
Slutsats
By virtual sorting of mRNAs in a species-specific manner we were able
interrogate tumor-stromal crosstalk in PDAC, setting the stage for looking
into PDAC vulnerabilities.
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Macrophage-specific deletion of Smad7 does not exacerbate fibrosis after experimental chronic pancreatitis
X. Li1, T. Wallmann2, S. Nania1, L. Hornung1, I. Kleiter3, M. Löhr1,
C. Rolny2, R. Heuchel* 1
1
Pancreas Cancer Research (PaCaRes) Lab, Department of Clinical Science,
Intervention and Technology, Karolinska Institutet, 14186, 2Department of
Oncology-Pathology, Cancer Center Karolinska, Karolinska Institutet, 17176,
Sverige, 3Department of Neurology, Ruhr-Universität Bochum, 44780, Tyskland
Bakgrund
Macrophages are highly involved in different pathogenic phases during
chronic pancreatitis (CP) development, including the trypsinogen activation, apoptotic cells phagocytosis, inflammation initiation and resolution, tissue repair and regeneration. However, the underlying mechanism
networks remain elusive due to the dynamic and flexible nature of macrophages, which can be modulated by specific microenvironments. Transforming growth factor beta (TGF-β), mainly produced by macrophages
during chronic pancreatitis, not only plays a crucial role in pancreatic
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Metod
LysM-Cre;Smad7fl/fl (S7KO) mice were used to generate a macrophagespecific Smad7 deletion. Repeated cerulein injection was used to induce
chronic pancreatitis. Immunofluorescence staining and RT-PCR were
preformed to evaluate severity of pancreatitis. Primary pancreatic stellate
cells (PSCs) were isolated from Col1a2-CreERT-tdTomato mice, and bone
marrow-derived macrophages (BMDM) were isolated from LysM-Cre;
Smad7fl/fl and Smad7fl/fl mice; co-culture experiments of these two cell types
were performed to investigate interactions in vitro.

Slutsats
Targeting Smad7 in macrophages resulted in a mild protective effect during
chronic pancreatitis development.

PO31

31

Kidney involvement in patients with type 1 autoimmune
pancreatitis
M. Vujasinovic* 1, R. M. Pozzi Mucelli2, R. Valente1, C. S. Verbeke3,
S. L. Haas1, J.-M. Löhr1
1
PO Övre buk, 2BoF, FO buk, FE övre buk, Karolinska Universitetetssjukhuset,
Stockholm, Sverige, 3Patologi, Dept of Pathology, Oslo, Norge
Bakgrund
Autoimmune pancreatitis (AIP) type 1 is a special form of chronic pancreatitis with a strong lymphocytic infiltration as the pathological hallmark and other organ involvement (OOI). IgG4-related kidney disease
(IgG4-RKD) was first reported as a complication or an extra pancreatic
manifestation of AIP in 2004. The aim of the present study was to determine the frequency and the clinical impact of kidney lesions observed in
patients with AIP type 1.
Metod
We performed a single-centre retrospective study on a prospectively collected cohort of patients with histologically proven or highly probable
diagnosis of AIP according to the ICDC classification.
Resultat
Seventy-one patients with AIP were evaluated. AIP type 1 was diagnosed
in 62 (87 %) patients. Kidney involvement was present in 17 (27.4 %)
patients with AIP type 1; 15 (88.2 %) males and 2 (11.8 %) females. Laboratory and/or imaging signs of kidney involvement were presented at the
time of AIP diagnosis in 8 (47.1 %) patients. In other patients, the onset
of kidney involvement occurred between 4 months and 8 years following
diagnosis. At the time of the diagnosis of kidney involvement, 8 (47.1 %)
patients showed elevated creatinine, and 9 (52.9 %) patients showed normal
serum creatinine. None of the patients were treated with dialysis.
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Slutsats
IgG4-RKD is present in 27.4 % of patients with AIP type 1 with male
gender predominance. In cases of early diagnosis and cortisone treatment,
the clinical course is mild in most of the cases. Regular laboratory control of
renal function should be a part of the follow-up of patients with AIP type 1.
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Malnutrition in patients with chronic pancreatitis of various etiologies
M. Vujasinovic , A. Hedström , P. Maisonneuve , R. Valente , M. Liu ,
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1
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Bakgrund
Malnutrition with deficiencies of fat-soluble vitamins, minerals and
trace elements are well-known consequences of maldigestion and poor
absorption of nutrients, and malnutrition has been frequently identified
in patients with CP and pancreatic exocrine insufficiency (PEI). The prevalence of abnormal laboratory nutritional markers in chronic pancreatitis
(CP) has been investigated in several studies, but most of them were restricted to patients with alcoholic chronic pancreatitis and had limitations
due to the small number of studied patients.
Metod
We performed a retrospective analysis of medical records of patients with
various etiologies of CP. The following parameters were analyzed: age,
gender, smoking, consumption of alcohol, fecal elastase-1 (FE1), albumin,
calcium, magnesium, iron, triglyceride, cholesterol, hemoglobin, vitamin
A, vitamin E and vitamin D. Etiology of CP was determined according to
the M-ANNHEIM classification system into the following subcategories:
alcohol consumption, nicotine consumption, hereditary factors, efferent
pancreatic duct factors and immunological factors.
Resultat
In overall, 226 patients were included in the analysis: 131 (58.0 %) male
and 95 (42.0 %) female, mean age 51.8±17.9 years. The different etiologies of CP comprised: autoimmune (n=69; 30.5 %), alcohol (n=65;
28.8 %), efferent duct factors (n=19; 8.4 %), hereditary (n=26; 11.5 %),
smoking (n=20; 8.8 %) and idiopathic (n=27; 12.0 %). FE1 was normal
(> 200mg/g) in 83 (41.7 %) patients. Mild to moderate PEI (FE1: 100200mg/g) was found in 22 (11.1 %) of patients and severe PEI (FE1<
100mg/g) in 94 (47.2 %) of patients. Prevalence of deficiencies according
to our serum nutritional panel was as follows: vitamin D 51.3 %, albumin 34.2 %, hemoglobin 15.8 %, cholesterol 14.1 %, cobalamin 11.0 %,
iron 10.5 %, vitamin A 8.3 %, vitamin E 6.9 %, magnesium 5.7 %, folate
4.4 %, triglycerides 1.1 % and calcium 0 %, with no statistically significant
differences between nutritional deficiencies and different etiologies of CP.
Slutsats
To the best of our knowledge, this is the largest study characterizing the
prevalence of malnutrition in chronic pancreatitis on the basis of all key
CP etiologies. A large number of CP patients exhibit signs of malnutrition
with vitamin deficiencies. Deficiencies of fat-soluble vitamins, minerals
and trace elements appear not to be related to CP etiology. The results
from the present study suggest that clinicians dealing with CP should be
aware of the clinical importance of vitamin and trace element deficiencies
that represent an important risk factor for potential comorbidities and
mortality in this group of patients, regardless of etiology.
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Atrofi av bukspottkörteln och diabetes mellitus i patienter
med AIP
V. von Beckerath* 1, P. Maier1, N. Panić 1, R. Valente1, S. Haas1, R. Pozzi2,
M. Vujasinovic1, M. Löhr3
1
Gastrocentrum, 2Radiologi, 3CLINTEC, Karolinska Huddinge, Sverige
Bakgrund
Autoimmun pancreatits (AIP) är en inflammation av bukspottkörtlen som
för första gången beskrevs 1961 men inte fick sitt nuvarande namn förrän
1995. Sedan dess upptäckt har flera olika diagnostiska kriterier för AIP
lagts fram, varav de ”International Consensus Diagnostic Criteria (ICDC)
for AIP”, som las fram i 2011, är de mest aktuella. Förstahandsvalet i
behandlingen av AIP är steroider och en respons på steroidbehandlingen
ingår i de diagnsotiska kriterierna.
En atrofi av bukspottkörtlen har observerats i flera patienter med AIP
och det har diskuterats huruvida denna atrofi förvärras av en behandling
med steroider.
En anan sjukdom som förknippas med AIP är diabetes mellitus (DM),
med en prevalens mellan 12 %>83.3 %.
Fastän AIP kan betraktas som en form av kronsik pankreatit (CP) och
patienter med AIP också kan utveckla tecken på CP, har endast ett litet
antal studier gjorts som har jämfört förloppet av dessa två sjukdomar
med varandra.
Syftet med denna retrospektiva studie var att jämföra dessa två grupper
med varandra gällande takten varmed dessa patienter utvecklade en atrofi
av bukspottkörtlen och DM.
Metod
Data samlades från patienter med som hade kommit till Karolisnka sjukhusets Gastrocentrum i Huddinge för diagnos/behandling av antingen
CP eller AIP och som under loppets tid hade utvecklat en atrofi av bukspottkörteln.
Den bilddiagnostik som tidsmässigt bäst överensstämde med diagnosställningen definerades som månad noll och all follow-up bilddiagnostik
evaluerades för att fastställa när patineten utvecklade en pankreatisk atrofi
som klassificerades som grad ett eller två.
Dessutom bestämdes om och när patienten hade utvecklat en DM
och togs en titt på fecal elastase 1 (FE-1) som parameter för den exokrina
funktionen av bukspottkörteln.
Resultat
Resultaten visar att patienter med AIP utvecklar en atrofi av bukspottkörtlen signifikant fortare än patienter med CP. Dessutom utvecklade patienter
med AIP och steroidbehandling en atrofi av grad två signifikant snabbare
än patienter som inte hade behandlats med steroider.
Även utveklingen av DM var signifikant kortare hos patienter med AIP
i jämförelse med patienter med CP.
Den exokrina funktionen/FE-1 värdet var signifikant lägre hos patienter
med AIP vid diagnosställningen men normaliserades sedan igen.
Slutsats
Patienter med AIP utvecklar atrofi av bukspottkörtlen och DM snabbare
än patienter med CP.
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Behandlingstid för anti-TNF läkemedel hos patienter
med IBD: jämförelse i verkliga livet mellan olika anti-TNF
läkemedel baserat på svenska kvalitetsregistret för IBD
(SWIBREG)
I. Visuri* 1, C. Eriksson1, E. Mårdberg1, O. Grip2, A. Gustavsson3,
H. Hjortswang4, 5, P. Karling6, S. Montgomery7, 8, 9, P. Myrelid4, 10,
O. Olén9, 11, 12, J. F. Ludvigsson13, 14, J. Halfvarson1
1
Sektionen för Gastroenterologi, Fakulteten för Medicin och Hälsa, Örebro
Universitet, Örebro, 2Sektionen för Gastroenterologi, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, 3Medicinkliniken, Centralsjukhuset i Karlstad, Karlstad,
4
Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin, 5Sektionen för Gastroenterologi, Linköpings Universitet, Linköping, 6Institutionen för Folkhälsa
och Klinisk Medicin, Umeå Universitet, Umeå, 7Klinisk Epidemiologi och
Biostatistik, Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Örebro Universitet,
Örebro, Sverige, 8Department of Epidemiology and Public Health, University
College London, London, Storbritannien, 9Klinisk Epidemiologi, Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet, Stockholm, 10Kirurgiska
kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping, 11Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, 12Institutionen för Klinisk Forskning och
Utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm, 13Barn- och
ungdomskliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro, 14Institutionen för
Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet, Stockholm,
Sverige

Figur 1B:

Bakgrund
Studier som jämför behandlingstid av olika så kallade anti-tumour necrosis
factor (TNF) läkemedel för IBD-patienter är få, särskilt för andra linjens
behandling med anti-TNF. Vår studie syftade till att A) undersöka behandlingstid och prediktorer för behandlingssvar samt biverkningar vid första
linjens anti-TNF behandling och B) undersöka behandlingstid för individuella anti-TNF läkemedel när de används som andra linjens behandling.
Metod
Välkaraktäriserade patienter med IBD (n=955) som påbörjade första linjens
anti-TNF behandling mellan 2006 och 2016 (tabell 1) identifierades från
svenska kvalitetsregistret för IBD (SWIBREG). Behandlingstiden studerades, uppdelat på utsättningsorsak, det vill säga uteblivit/tappat behandlingssvar eller biverkan. Multivariabel COX regressionsanalys användes för
att identifiera prediktorer för behandlingstid. Behandlingstiden för andra
anti-TNF behandlingen undersöktes utifrån preparat av första anti-TNF
läkemedel.
Resultat
Riskfaktorer för kortare behandlingstid vid start av den första anti-TNF
behandlingen hos patienter med Crohns sjukdom var behandling med
infliximab (jämfört med adalimumab, justerat HR = 1.95, 95 % CI:
1.19‒3.18) (figur 1A) och kolisk lokalisation (L2) (jämfört med ileal
lokalisation (L1) och ileokolisk lokalisation (L3), justerat HR = 2.16, 95 %
CI: 1.25‒3.74). På motsvarande sätt hade patienter med Crohns sjukdom
som bytt från första linjens behandling med adalimumab till andra linjens
behandling med infliximab kortare behandlingstid, än de som bytt från
infliximab till adalimumab (figur 1B). Normalisering av CRP-värdet vid
tre månader var associerat med lägre risk för behandlingsavbrott vid både
Crohns sjukdom (justerat HR = 0.40, 95 % CI: 0.19‒0.81) och ulcerös
kolit (justerat HR = 0.40, 95 % CI: 0.19‒0.86). Vid Crohns sjukdom,
men inte vid ulcerös kolit, var immunomodulerare associerade med en
lägre risk för avslutad behandling på grund av biverkningar (justerat HR
= 0.50, 95 % CI: 0.31‒0.82), vilket delvis verkade vara beroende av infusionsreaktioner.
44

Slutsats
Behandlingstiden var längre för adalimumab jämfört med infliximab, både
när läkemedlet användes som första anti-TNF behandling och när det
användes som andra linjens behandling. Detta återkommande mönster
indikerar att dessa skillnader inte bara förklaras av olika förskrivningsmönster.
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Klinisk effekt av vedolizumab hos patienter med Crohn’s
sjukdom: interimsanalys av sveah-studien
S. Rundquist* 1, C. Eriksson1, B. Lykiardopoulos2, P. Karlén3, O. Grip4,
C. Söderman5, S. Almer6, E. Hertervig7, J. Gunnarsson8, C. Malmgren9,
J. Delin10, H. Strid11, M. Sjöberg12, D. Öberg13, D. Bergemalm1, R.
Udumyan14, H. Hjortswang2, T. S. Sveah Study Group2, J. Halfvarson1
1
Universitetssjukhuset Örebro, Örebro, 2Universitetssjukhuset Linköping, Linköping, 3Danderyds sjukhus, Stockholm, 4Skånes Universitetssjukhus, Malmö,
5
Sankt Görans sjukhus, 6Karolinska institutet, Stockholm, 7Skånes Universitetssjukhus, Lund, 8Kungsbacka Sjukhus, Kungsbacka, 9Takeda Pharma
AB, Solna, 10Ersta sjukhus, Stockholm, 11Södra Älvsborgs sjukhus, Borås,
12
Skaraborgs sjukhus, Lidköping, 13Sunderby sjukhus, Sunderbyn, 14Örebro
universitet, Örebro, Sverige
Bakgrund
Kliniska prövningar reflekterar inte alltid klinisk praxis. Vi ämnade kartlägga den kliniska effekten av vedolizumab i en svensk kohort med patienter
med Crohn’s sjukdom (CD).
Metod
Det här är en prospektiv, multi-center, observationsstudie. Inkluderade
patienter hade aktiv CD bekräftat med koloskopi, kontrastförstärkning,
förtjockad tarm eller så kallat ”combs sign” på magnetkameraundersökning, C-reaktivt protein (CRP) > övre normalgränsen, Hs-CRP >2,87 mg/l
eller f-calprotectin >200µg/g vid insättning av vedolizumab samt startade
behandling efter 1 juni 2015. Data på kliniska karakteristiska, behandling, sjukdomsaktivitet, short health scale (SHS) samlades in vid start av
behandling och efter 12 respektive 52 veckor, genom ett elektroniskt så
kallat ”Case Record Form”, integrerat med det nationella kvalitetsregistret
för inflammatorisk tarmsjukdom (SWIBREG). Data som presenteras
inkluderar endast de patienter som vid tidpunkten för interim analys hade
avslutat 52 veckors uppföljning. Primära utfallet var klinisk remission vid
vecka 52, definierat som Harvey Bradshaw Index (HBI) <5. Kontinuerlig
data presenteras som median (kvartilavstånd). Skillnader mellan start av
behandling och vecka 52 jämfördes med Wilcoxons teckenrangtest.
Bild 1:

Resultat
Den 19 september 2017 hade 169 patienter med CD inkluderats. Kliniska
karakteristiska hos patienterna (n = 104) som fullföljt 52 veckors uppföljning presenteras i tabell 1. Vid vecka 52 hade 71/104 (68 %) fortfarande
behandling med vedolizumab och 45/104 (43 %) hade uppnått klinisk
remission. Bland de 71 patienter som fortsatt behandling med vedolizumab sågs en minsk-ning i HBI [6 (3-10) vs. 3 (2-5,5); n=68; p<0,001],
CRP [4,0 (2,0-10) g/L vs. 3,0 (1,4-5,0) g/L; n=67; p=0,01] och f-calprotektin [561 (139,5-830) vs. 232,5 (77,5-464) µg/g; n=36; p=0,09] från
behandlingsstart till vecka 52. Likaledes förbättrades livskvalitén, noterat
i en signifikant minskning av den totala SHS-poängen (n=68; p<0,001).
Slutsats
Patienter med Crohn’s sjukdom som behandlades med vedolizumab
representerade en behandlingsrefraktär grupp. Signifikanta minskningar
i klinisk- och inflammatorisk aktivitet samt livskvalité observerades hos
patienter som fortsatte behandling till vecka 52.
Studien fick ekonomiskt stöd av Takeda.
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Validering av ICD-koder och åtgärdskoder för Montreal
klassifikationsbaserade undergrupper av IBD i det
svenska patientregistret
S. Shrestha* 1, O. Olén2, S. Montgomery3, 4, 5, I. Schoultz6, Å. Hallqvist
Everhov7, The Swibreg Study Group8, P. Myrelid8, J. Ludvigsson9,
M. Sachs10, J. Halfvarson11
1
Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet, Örebro, Örebro,
2
Enheten för Klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin, Karolinska
institutet, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Institutionen för klinisk
epidemiologi, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Stockholm,
Sverige, Stockholm, 3Clinical Epidemiology and Biostatistics, School of Medical
Sciences, Örebro University, Örebro, 4Clinical Epidemiology Division, Department of Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, 5Department
of Epidemiology and Public Health, University College London, London,
Storbritannien, 6Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro University,
Örebro, Örebro, 7Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, Clinical Epidemiology Unit,
Department of Medicine Solna, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden,
Stockholm, 8Department of Clinical and Experimental Medicine , Linköping
University , Linköping, Sweden, Department of Surgery , Linköping University Hospital , Linköping, Sweden. , Linköping, 9Division of Epidemiology
and Public Health, School of Medicine, University of Nottingham, Nottingham, Storbritannien, Department of Medicine, Columbia University
College of Physicians and Surgeons, New York, New York, USA, Institutionen
för medicinsk biostatistik och epidemiologi, Karolinska institutet, Stockholm,
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Örebro universitetssjukhus, Örebro,
Sverige, Örebro, 10Enheten för Klinisk epidemiologi, Institutionen för medicin,
Karolinska institutet, Stockholm, 11Department of Gastroenterology, Faculty of
Medicine and Health, Örebro University, Örebro, Sweden., Örebro, Sverige
Bakgrund
I allmänhet används Montreal klassifikationen för att definiera undergrupper av Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Det svenska patientregistret utgör
en viktig källa för forskning och tidigare studier har visat hög validitet för
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)-diagnos i registret. Huruvida information om ICD-koder från patientregistret kan nyttjas för att prediktera
undergrupper av sjukdomarna är okänt.
Metod
Montreal klassifikationsassocierade ICD-koder och åtgärdskoder som
registrerats i Patientregistret validerades hos 1373 IBD patienter registrerade i Svenska kvalitetsregistret för IBD (SWIBREG) och med minst
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en IBD-diagnos i Patientregistret. För att prediktera olika undergrupper
utifrån Montreal klassifikationen nyttjades en tidigare föreslagen algoritm
(tabell1).1Följande predikterade kategorier validerades mot uppgifter i
patientjournal: ålder för diagnos (A1, ≤16 år; A2, 17-40 år; A3>40 år),
lokalisation av Crohns sjukdom (L1, ileum/L3 ileokolon/Lx okänd lokalisation; L2 kolon), karaktär av Crohns sjukdom (B1, inflammatorisk; B2
strikturerande/B3 fistulerande) inklusive perianal sjukdom samt utbredning av ulcerös kolit (E1, proktit/E2, vänster-sidig kolit; E3, extensiv
kolit). Journaldata inhämtades utifrån ett standardiserat protokoll. Positivt
prediktivt värde (PPV) med 95 % konfidensintervall (KI), sensitivitet och
specificitet beräknades.
Resultat
Utifrån journaldata var 854 patienter diagnostiserade med Crohns sjukdom och 519 med ulcerös kolit. Stratifierat i kategorierna A1, A2 och A3
beräknades PPV för ICD-koderna avseende ålder för diagnos till 95 %
(95 %KI=93–98), 96 % (95 %KI=95–97) respektive 90 % (95 %KI=86–
94).
Hos patienter med Crohns sjukdom beräknades PPV för ICD koderna
avseende maximal lokalisation till 27 % (95 %CI=22–32) för kolon sjukdom (L2) och 80 % (95 %CI=75–85) för ileum engagemang/okänd lokalisation (L1/L3/Lx). På motsvarande sätt beräknades PPV för inflammatorisk
sjukdom (B1) till 56 % (95 %KI=50–61) och 77 % (95 %KI=71–82) för
komplicerad sjukdom (B2/B3). Vid journalgranskning identifierades 309
patienter med komplicerad Crohns sjukdom, varav 181 predikterades som
komplicerad sjukdom utifrån information i Patientregistret. Sensitiviteten
i Patientregistret för dessa koder var 59 % och specificiteten 76 %. PPV för
koderna avseende perianal Crohn beräknades till 86 % (95 %KI=81–91),
sensitivitet var 76 % och specificitet 93 %.
För patienter med ulcerös kolit beräknades PPV för ICD koderna avseende maximal utbredning till 73 % (95 % KI=72–73) för proktit/vänstersidig kolit (E1/E2) och 80 % (95 % KI=75-84) för extensiv kolit (E3).
Bild 1:
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Tissue factor-uttryck vid ulcerös colit, med och utan samtidig primär skleroserande cholangit – jämförande analys
och kliniska implikationer.
J. Vessby* 1, 2, M. Lampinen2, M. Åberg2, F. Rorsman1, 2, A. Siegbahn2,
A. Wanders3, M. Carlson1, 2
1
Gastroenterologi och hepatologi, Akademiska sjukhuset, 2Inst för medicinska
vetenskaper, Uppsala universitet, Uppsala, 3Inst för biomedicinska vetenskaper,
Umeå universitet, Umeå, Sverige
Bakgrund
Ulcerös colit (UC) hos patienter med samtidig primär scleroserande cholangit (PSC) utgör en egen klinisk fenotyp (PSC-UC) med en ännu okänd
patogenes. Tissue Factor (TF), som initierar koagulationsprocessen, är tätt
förknippat med inflammation och har visat sig ha diagnostisk potential vid
inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Målsättningen med det här arbetet
var att utvärdera TF-uttrycket i colon hos en IBD-kohort, och samtidigt
identifiera skillnader mellan UC och PSC-UC-patienter.
Metod
I samband med elektiv coloscopi togs colonbiopsier (ascen-dens + sigmoideum) från UC-patienter (n=23), PSC-UC-patienter (n=24) samt kontroller utan IBD (n=11). Immunhistokemisk färgning (IHC) för TF gjordes
på paraffinerade snitt. En systematisk histopatologisk beskrivning gjordes
av TF-färgningen, och uttrycket jämfördes mellan patientgrupperna. De
mononukleära cellernas (MNC) bidrag till TF-uttrycket undersöktes även
med flödescytometri.
Resultat
IHC visade tre distinkta färgningsmönster för TF: 1) på s.k. pericryptal
sheath cells (omedelbart under epitelet), 2) på MNC i lamina propria,
och 3) som ett stromalt uttyck i (endast) de fall som samtidigt uppfyllde
histopatologiska kriterier för akut inflammation. Aktiv UC uppvisade
överlag ett intensivt TF-uttryck, medan aktiv PSC-UC hade TF-nivåer
jämförbara med inaktiv UC och kontroller. Endast en minoritet av de
intestinala makrofagerna – identifierade med IHC resp flödescytometri
– uttryckte TF.
Slutsats
Våra studier ger ytterligare stöd för en avvikande patogenes bakom PSCUC, med en inflammatorisk miljö som skiljer sig från ”klassisk” UC.
Stromalt TF är en potentiellt ny markör för colon-inflammation, och vore
intressant att utvärdera i ett bredare kliniskt sammanhang.
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Quantum blue® adalimumab: utveckling av det första
patientnära testet för terapeutisk monitorering av adalimumab nivåer i serum
Slutsats
Validiteten för ålder för diagnos av IBD är hög i Patientregistret. Valideten
för vissa andra undergrupper av sjukdomarna är lägre, vilket bör beaktas
vid framtida studier.
Referenser
1.Everhov ÅH et al. Gastroenterology. 2018:518-28.
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A. Havelka* 1, F. I. Bantleon2, S. Kräuchi2, T. B. Schuster2, M. Schneider2,
A. P. Abel2
1
Gentian Diagnostics AB, Stockholm, Sverige, 2Bühlmann Laboratories AG,
Schönenbuch, Schweiz
Bakgrund
Adalimumab är human monoklonal antikropp riktad mot tumörnekrosfaktor alfa (TNF α) som används för behandling av inflammatoriska sjukdomar som Crohns sjukdom (CD) och ulcerös kolit (UC). För effektiv
behandling behöver nivåerna av adalimumab justeras inom ett terapeutiskt intervall och dalnivåerna mätas strax inför administrering av ny dos.
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Idag skickas provet till ett centralt laboratorium där analys utförs med
tidskrävande ELISA metod, vilket resulterar i långa svarstider. Ett patientnära test möjliggör en mycket snabbare koncentrationsbestämning av
läkemedlet och kan utföras på plats, i samband med patientbesök inför
ny behandling. Vi redovisar här resultat från valideringen av snabbtestet,
Quantum Blue® Adalimumab.
Metod
Serumprover från 40 patienter behandlade med adalimumab användes för
jämförelse mellan Quantum Blue® Adalimumab snabbtest från BÜHLMANN Laboratories AG, Schönenbuch, Switzerland och ELISA metod
från RIDASCREEN® R-Biopharm, Darmstadt, Germany.
Resultat
Metodjämförelsen visar en bra korrelation mellan metoderna med en
lutning på 1,12 och en regressionskoefficient (r2) på 0,90 (Passing-Bablok). En Bland-Altman-analys ger en bias på 1,88 % som bekräftar den
utmärkta korrelationen mellan metoderna. Quantum Blue® Adalimumab
snabbtest har ett mätområde mellan 1- och 35 μg/mL, kräver 80 μl serum
och levererar ett provsvar inom 15 minuter.
Slutsats
Quantum Blue® Adalimumab möjliggör snabb och effektiv monitorering
av adalimumab koncentrationen i serum. Med kort svarstid på enbart 15
minuter och enkelt utförande är testet ett värdefullt bidrag i den kliniska
vardagen.
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Hereditär neuropatisk intestinal pseudo-obstruktion
kopplad till duplikation i kromosom 9
H. Abrahamsson* 1, F. Ahlfors2, H. Linander3, T. Martinsson2
1
Medicinkliniken, 2Klinisk Genetik, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, 3Medicinkliniken, Helsingborgs lasarett, Helsingborg, Sverige
Bakgrund
Kronisk intestinal pseudo-obstruktion (CIP) förekommer i neuropatisk
och myopatisk form. Hereditär intestinal degenerativ neuropati med CIP
utan extra-intestinalt engagemang är en ofta letal sjukdom där den kromosomala orsaken är okänd. Vi har därför studerat en släkt med autosomal
dominant sjukdom och flera fall av svår CIP i tre generationer.
Metod
Vi undersökte 33 medlemmar från en svensk släkt som initialt uppfattats
som två familjer men hade en gemensam anfader1. Alla var förstagradssläktingar till personer med CIP med påvisad degenerativ neuropati eller
hade själva CIP . Kroniska tarmsymtom inkluderande diarré fanns hos
11 personer varav fyra hade invalidiserande CIP. DNA analyserades med
SNP-microarray (Affymetrix), kopplingsanalys (Allegro Software) och
gendosmätning (CNAG 3.0).
Resultat
I den korta armen av kromosom 9 påvisades en region (9,5Mb) med 49
gener varav 26 gener var duplicerade (1.2Mb duplikation)(dup(9)(p21.3)
med brytpunkt i FOCAD-genen. LOD-score för regionen visade signifikant koppling med Z=3.4. 14 individer var duplikationsbärare inkluderande samtliga 11 med CIP och/eller svåra symtom. 19 individer hade
inte duplikationen. Tarmbesvär förekom hos 79 % av duplikationsbärarna
jämfört med 16 % hos duplikationsfria (P=0.005). Samtliga duplikati-
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Slutsats
I denna svenska släkt med autosomal dominant intestinal neuropati och
hereditär pseudo-obstruktion är sjukdomen kopplad till en region i kromosom 9 innehållande en 1.2Mb duplikation. Mellan släktgrenarna finns en
signifikant skillnad i expressivitet och troligen även i penetrans, relaterat till
olika anmödrar. Släktmedlemmar utan duplikation har inte ökad förekomst
av tarmsjukdom jämfört med allmänna populationen. Resultaten öppnar
för ökad kunskap om enteriska nervsystemet och är praktiskt viktiga, inte
minst för släktmedlemmar som hittills avstått från att skaffa barn p.g.a.
risken att vara anlagsbärare.
Referenser
Ahlfors et al. Neurogastroenterol Motil. 2011. 23:347-55
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Ångest och depression vid IBS: multivariatanalys för att
kartlägga interaktion med andra symtom och patofysiologi

Funktionella mag-tarmsjukdomar
PO39

onsbärare med besvär hade sökt vård och utretts (”consulters”) medan
de utan duplikation hade lindrigare besvär utan diarré och hade inte sökt
vård (”non-consulters”). Anfadern hade barn med två olika kvinnor, resulterande i släktgrenarna A och B. Givet att duplikationen överförts till de
studerade individerna via anfaderns sjuka barn/barnbarn och med uppgifter
om tidigare generation1 kunde förekomst av svår tarmsjukdom (svår CIP
och/eller död i tarmsvikt) beräknas till 100 % (5/5) av duplikationsbärarna
i gren A jämfört med 21 % (3/16) i gren B (P=0.005). I familjegren B var
dessutom symtomdebuten senare (median 38 vs. 24 år) och tre duplikationsbärare i gren B var symtomfria.

I. Midenfjord* 1, A. Polster1, H. Törnblom1, M. Simrén1
1
Invärtesmedicin och Klinisk Nutritution, Mag- och tarmlaboratorium, Göteborg, Sverige
Bakgrund
Psykiatrisk samsjuklighet i form av ångest och depression är vanligt
hos patienter med irritable bowel syndrome (IBS), men interaktionen
med patofysiologiska faktorer och andra symtom är oklar hos denna
patientgrupp.
Metod
Vi inkluderade patienter med IBS (Rome III-kriterier), som var noggrant
karaktäriserade med avseende på patofysiologi (kolontransit [röntgentäta
markörer], visceral känslighet [rektal barostat och provokationstest med
laktulos] och det autonoma nervsystemets (ANS) funktion [hjärtfrekvensvariabilitet]) och symtom/andra faktorer (svårighetsgrad av IBS symtom
[GSRS, IBS-SSS], andra kroppsliga symtom/somatisering [PHQ-12],
mag-tarmspecifik ångest [VSI], arbetsförmåga [WPAI] och trötthet [MFI],
livskvalitet [IBS-QOL]). Multivariatanalys avseende skillnader i patofysiologi och symtom mellan patienter med och utan ångest eller depression
(Hospital Anxiety and Depression scale subskala ≥8) undersöktes med
principal component analysis med Hotelling´s T2 (PCA) och orthogonal
partial least squares-discriminant analysis (OPLS-DA).
Resultat
Vi inkluderade 769 patienter med IBS; av dessa hade 345 (44,9 %) ångest
och 198 (25,7 %) depression (HAD≥8). I uni- och bivariata analyser uppvisade patienter med ångest och/eller depression svårare mag-tarm-symtom,
andra kroppsliga symtom, trötthet, mag-tarm-specifik ångest och nedsatt
livskvalitet, samt skillnader i några av de patofysiologiska mätningarna.
Signifikanta skillnader mellan multivariata medelvärden (PCA) sågs för
symtom mellan IBS-patienter med och utan ångest och med och utan
depression (p<0.001 för båda), och i patofysiologiska mätvärden mellan
patienter med och utan ångest (p=0.018), se Bild 1. Visceral känslighet,

47

Gastrodagarna 2019

Abstracts

mag-tarmspecifik ångest, ANS-funktion, trötthet och somatisering var de
faktorer som starkast separerade patienter med ångest eller depression från
patienter utan psykisk ohälsa (OPLS-DA).
Bild 1:

Scoring System (IBS-SSS). Respons definierades som en minskning av IBSSSS med ≥50 poäng. Fekalprover, insamlade före och vid behandlingens
slut, analyserades för mikrobiota med GA-map™ dysbiostest och metaboliter med gaskromatografi/ masspektrometri. Multivariata analyser utfördes
med “Orthogonal Projections to Latent Structures Discriminatory Analysis” (OPLS-DA). Statistisk analys utfördes med icke parametriska test.
Resultat
160 patienter av 173 avslutade studien. IBS-symtomen förbättrades både
i Aloegruppen (n=84; 242 (199–291) vs. 218 (138–281), P<0.001) och
kontrollgruppen (n=76; 236 (171–289) vs. 197 (126–258), P<0.001),
utan skillnad mellan grupperna (P = 0.61). En minskning av IBS-symtom
registrerades hos patienter med diarré (IBS-D) som fick Aloe behandling
(n = 21; 273 (196–331) vs. 274 (107–309), P = 0.005) men inte hos
IBS-D i kontrollgruppen (n = 22; 229 (138-259) vs 196 (118-238), P
= 0.08), utan skillnad mellan grupperna (P = 0.21). Avföringsvanorna
förbättrades i Aloegruppen (70 (52-88) vs. 60 (41-81), P = 0.001) men
inte i kontrollgruppen (70 (46-85) vs. 66 (46-80), P = 0.17 ), utan skillnad
mellan grupperna (P = 0.43). Det fanns ingen skillnad i antal responders
mellan Aloegruppen (n = 27, 32 %) och kontrollgruppen (n = 31, 41 %)
(P = 0.26).
Multivariat analys visade att mikrobiotaprofilerna skiljde sig mellan
responders (n = 10) och icke-responders (n = 14) både före (R2 = 0.92,
Q2 = 0.83) och efter Aloe behandling (R2 = 0.86, Q2 = 0.62). Dessutom
visade metabolitprofiler skillnader mellan responders och icke-responders
både före (R2 = 0.70, Q2 = 0.43) och efter (R2 = 0.74, Q2 = 0.56) Aloe
behandling. Inga skillnader fanns i mikrobiota eller metabolitprofiler
mellan responders (n = 12) och icke-responders (n = 16) före eller efter
behandling hos kontrollgruppen.

Slutsats
Ångest och depression är vanligt förekommande hos IBS-patienter och
associerade med patofysiologiska faktorer och symtom. Ångest och depression är invävda i den komplexa patofysiologiska och kliniska bilden av IBS.
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Slutsats
Behandling med Aloe kan ha symptomreducerande effekter hos IBS-D
patienter. Potentiellt kan fekal mikrobiota- och metabolitprofil prediktera
Aloe respons hos IBS-patienter.
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Histopathologiska tecken på neurondegeneration kan ses
i konventionell färgning i både submukösa och myenteriska nerver hos individer med gastrointestinala symtom

Effekter av Aloe Barbadensis Mill. På symtom samt fekal
mikrobiota- och metabolitprofil hos patienter med
irritable bowel syndrome

B. Ohlsson* 1, E. Englund2
1
VO akutsjukvård och internmedicin, SUS, Malmö, 2Avelningen för Patologi,
SUS, Lund, Sverige

B. Ahluwalia* 1, 2, M. K Magnusson1, L. Böhn2, 3, S. Störsrud3, F. Larsson2,
O. Savolainen4, A. Ross4, 5, M. Simrén3, L. Öhman1, 3
1
Institutet för Biomedicin, Göteborg Universitet, 2Calmino Group AB, 3Institutet för Medicin, Göteborg Universitet, 4Biologi and Biotektik, Chalmers
Tekniska Högskola, Göteborg, Sverige, 5Proteins and Metabolites Team, AgResearch, Lincoln, Nya Zeeland

Bakgrund
Gastrointestinala symtom utan känd orsak är vanliga i populationen.
Tidigare forskning har visat att enterisk neurondegeneration kan vara en
etiologisk faktor. Parkinsonism är en sjukdom som ofta presenterar sig själv
med magtarmbesvär, i synnerhet förstoppning. Studier av det enteriska
nervsystemet har oftast utförts i det myenteriska plexat, med användande
av fullväggsbiopsi och immunfärgning. Då detta är komplicerade metoder,
blir ofta patienterna utan undersökning och diagnos.
Syftet med denna studie var att undersöka om patologiska förändringar
kunde ses även i det submukösa plexat med hjälp av vanlig hematoxylin
& eosin (HE) färgning.

Bakgrund
Aloe Barbadensis Mill. (Aloe), med potentiellt prebiotiska effekter, har
visats kunna bidra till minskade symtom hos patienter med irritable bowel
syndrome (IBS). Vi har därför studerat effekterna av ett Aloe-extrakt, på
symtom samt fekal mikrobiota- och metabolitprofil hos patienter med IBS
i en randomiserad, dubbel-blind, kontrollstudie.
Metod
Patienter med IBS, diagnosticerade enligt Rom III, randomiserades till
daglig behandling med Aloe (500 mg Aloe och 780 mg Inulin) eller kontrollpreparat (1 280 mg Inulin) under 4 veckor. Effekten på mag-tarm
symptom värderades vid start och vid behandlingens slut med IBS Severity
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Metod
Tjugo avlidna patienter med Parkinsons sjukdom/ Parkinsonism och
gastrointestinala symtom undersöktes avseende potentiell neurodegenerativesjukdom i tarmen. Tio fall utan Parkinsons sjukdom och avsaknad
av magtarmbesvär användes som kontroller. Prov togs från jejunum och
colon i samband med obduktion. Materialet behandlades enligt standardiserad histopatologisk procedur med fixering i formaldehyd, dehydrering,
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inbäddning i paraffin, snittning i 4 µmeters tjocklek och färgning med HE
och immunfärgning för alpha-synuclein.
Resultat
Hos 15 patienter med Parkinsons sjukdom fanns atrofiska/pyknotiska celler
i submukösa och/eller myenteriska plexa, oftast i båda. I en del fall var de
degenerativa förändringarna milda, men sammanföll med infärgning av
alpha-synuclein. I de resterande 5 fallen saknades tecken på degeneration
i HE färgning, men immunfärgning avslöjade minimala alpha-synuclein
depåer i 3 av fallen. Ingen av kontrollerna visade något tecken på ganglionär degeneration.

gare, men signifikanta, korrelationer noterades mellan resultat från några
av de olika neurofysiologiska mätningarna, se Tabell 1. Svårighetsgraden
av GI symtom korrelerade med rektal känslighet, psykologisk ohälsa och
kolontransit, medan ålder var associerad med rektal känslighet och baroreceptorkänslighet.
Tabell 1:

Slutsats
Morfologiska tecken på neurodegeneration vid Parkinsons sjukdom i enteriska nervsystemet ses i både submukösa och myenteriska plexa. Patologiska
förändringar i det mera lättillgängliga submukösa plexat som kan nås
endoskopiskt underlättar diagnostisering. Histopatologiska förändringar
måste undersökas parallellt med skattning av gastrointestinala symtom och
autonom dysfunktion, inte bara vid Parkinsons sjukdom, utan också vid
idiopatiska gastrointestinala symtom och dysfunktion.
Referenser
Ohlsson B, Gustafsson R, Swahn F, Toth E, Veress B, Thorlacius H. Endoscopic full-thickness biopsy, a novel method in the work-up of complicated abdominal symptoms. Ther Adv Gastroenterol 2018;11:1-4.
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Neurofysiologi vid IBS: interaktioner och relevans för
symtom.
I. Midenfjord* 1, A. Polster1, H. Sjövall2, P. Friberg3, H. Törnblom1,
M. Simrén1
1
Invärtesmedicin och Klinisk Nutritution, Mag- och tarmlaboratorium, 2Sahlgrenska sjukhuset, HTA-centrum, 3Molekylär och Klinisk Medicin, Wallenberglaboratoriet, Göteborg, Sverige
Bakgrund
I den komplexa patofysiologin vid irritable bowel syndrome (IBS) har
avvikande gastrointestinal (GI) sensorimotorisk funktion, förändrad GI
sekretion och avvikande funktion hos det autonoma nervsystemet (ANS)
beskrivits hos grupper av IBS-patienter, men fortfarande är sambandet
mellan dessa neurofysiologiska faktorer och deras association med IBSsymtom oklar.

Slutsats
Neurofysiologiska mätvärden som analyserades i denna studie uppvisade
svaga korrelationer med varandra. Några av dessa mått var associerade
med symtombild och svårighetsgrad hos patienter med IBS, men om en
kombination av dessa parametrar korrelerar starkare med IBS-symtom
återstår att undersökas.

Metod
Patienter med IBS genomgick mätningar av olika faktorer av betydelse
inom patofysiologin vid IBS, inkluderande undersökning av rektal sensorimotorisk funktion (rektal barostat; rektal eftergivlighet (”compliance”), rektalt tonus-svar efter måltid, känslighet i form av sensoriska
tröskelvärden), tunntarmssekretion (transmural sekretion (transmural
potentialdifferens, PD), tunntarmsmotilitet (manometri; faste- och födokontraktionsfrekvens, fas III-tid), ANS-funktion (baroreceptorkänslighet
och -effektivitet) och kolontransit (röntgentäta markörer). Patienterna
besvarade även frågeformulär för att utvärdera svårighetsgraden av GI
symtom (GI Symptom Rating Scale, GSRS) och psykologisk ohälsa (Hospital Anxiety and Depression scale, HAD).

Gallvägs- och pankreas-sjukdomar

Resultat
Totalt inkluderades 281 IBS-patienter (Rome III-kriterier, 74 % kvinnor,
medelålder 39.3 ±13.1 år).
Medel-starka korrelationer (r>0.3) sågs huvudsakligen mellan olika
mått inom samma neurofysiologiska undersökning (rektal känslighet,
eftergivlighet och tonus, tunntarmsmotilitet och -sekretion), medan sva-

Bakgrund
Exokrin pankreasinsufficiens (EPI) orsakar maldigestion av fett som leder
till steatorré och malabsorption. Tidigare studier som undersökte prevalensen av EPI hos patienter med Crohns sjukdom (CD) har visat motstridiga
resultat och prevalensen varierar från 18 till 80 %. En sådan motsats kan
förklaras med att olika metoder använts och olika urval av patienter (bias).
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Exokrin pankreainsufficiens hos patienter med Crohns
sjukdom
A. Hedström* 1, M. Vujasinovic2, R. Valente1, M. Löhr1, S. Haas1
1
Tema Cancer, PO övre buk, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge,
2
Tema Cancer, PO övre buk, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge,
Stockholm, Sverige
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ADACOLUMN TAR
BORT ”THE BAD GUYS”
VID IBD
Adacolumn tar selektivt bort många av de inflammatoriskt aktiva granulocyter och monocyter som är involverade i inflammationen vid ulcerös
kolit och Crohns sjukdom. På så vis ges tarmen en chans att återhämta
sig och läka.1 Immunologiskt, eller hur? Behandlingsmetoden används
för närvarande på över 25 kliniker runt om i Sverige.
LÄS MER PÅ FATTAIBD.SE

Referens: 1. A. R. Saniabadi et al. / Transfusion and Apheresis Science 37 (2007) 191–200.
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Användning av fekal elastas-1 (FE-1) som metod kan ibland visa inkorrekta
värden när provet tas i vattentunn avföring, precis som andra metoder som
inte är i rutinpraxis längre (paraminobenzoesyra och sekretin-pankreozymintest). Denna fråga är fortfarande obesvarad och det här är den första
pilotstudien där EPI bestämdes inte bara med FE-1 utan även ett 13CMTG utandningstest som har högre sensitivitet och specificitet och det
är den största betydelsen av vårt projekt. Huvudmålet med denna studie
var att utvärdera prevalensen av EPI hos patienter med CD.
Metod
Vi genomförde en cross-sectional study hos patienter med CD där vi
registrerade klinisk information och biokemiska variabler. Alla inkluderade
patienter var i remission. EPI fastställdes genom FE-1 och 13C-MTGutandningstest. EPI definieras som FE-1 <200 μg/g. Cut-off för 13CMTG utandningstest <13, 5 % kumulativ dos: svår <21,2 %: måttligt
nedsatt. Statistiska metoder analyserades med hjälp av Fishers exakta test
och genom t-test.
Resultat
26 CD-patienter var inkluderade från början (65 % män, medelålder 48
år, median BMI 26). 20/26 CD-patienter (76 %) utförde FE-1-test som
var normalt. Medianvärde för 13C-MTG utandningstest var 29 %. 15/16
patienter (94 %) som genomgått ett 13C-MTG utandningstest hade normala resultat. Endast en patient hade patologiskt resultat av 13C-MTGutandningstest som var 16 % kumulativ dos men normalt FE-1> 500 μg/g.
Slutsats
I vår studie kunde vi visa att CD-patienter som är i remission inte verkar ha
en ökad risk för exokrin pankreasinsufficiens. Större studier är nödvändiga
för att bättre uppskatta prevalensen av EPI i CD speciellt i grupp med
aktiv inflammation i leum.
Referenser
1. Antonini F, Pezzilli R, Angelelli L, Macarri G Pancreatic disorders in
inflammatory bowel disease. World J Gastrointest Pathophysiol 2016;
7:276-282.
2. Löhr JM. Exocrine pancreatic insufficiency. 2nd edition – Bremen:
Uni-Med, 2010.
3. Pancreatic exocrine function tests Authors Tyler Stevens, MD Darwin
L Conwell, MD, MS Section Editor David C Whitcomb, MD, PhD
Deputy Editor Shilpa Grover, MD, MPH Literature review current
through: Jan 2016. UpTodate 2016
4. Dominguez-Munoz JE, Hieronymus C, Sauerbruch T, Malfertheiner P.
Fecal elastase test: evaluation of a new noninvasive pancreatic function
test. Am J Gastroenterol 1995; 90:1834183-7.
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Lung involvement in patients with autoimmune pancreatitis
M. Vujasinovic* 1, N. Panic1, R. Valente1, S. L. Haas1, J.-M. Löhr1
PO Övre buk, Karolinska Universitetetssjukhuset, Stockholm, Sverige

1

Bakgrund
Immunoglobulin G4-related disease (IgG4-RD) is a systemic immunemediated disease characterized pathologically by the infiltration of IgG4bearing plasma cells into involved organs. Autoimmune pancreatitis (AIP)
is a form of chronic pancreatitis with a heavy lymphocytic infiltration and
two distinct histopathological subtypes: lymphoplasmacytic sclerosing
pancreatitis (AIP type 1) and idiopathic duct-centric pancreatitis (AIP type
2). Pulmonary involvement (including lung, pleura and mediastinum) has
been reported in 12 % of patients with systemic IgG4-RD presentations.
Most of the epidemiological data is coming from Japan and there is a lack
of information from Europe, especially from Scandinavian countries. We
are presenting first results on lung involvement in patients with AIP in
European population.
Ga s t r okurire n 2 • 2019

Metod
We performed a single-center retrospective study on a prospectively collected cohort of patients diagnosed with AIP at the outpatient clinic of the
Department for Digestive Diseases at Karolinska University Hospital in
Stockholm, Sweden from 2004 to 2018. Demographic and clinical data
were collected from the medical charts.
Resultat
Eighty-seven patients with AIP were included in the study; 56.3 % male
and 43.7 % female, average age of 50.3±19.2 years. Patients were followed
for 51.7±40.6 months after the diagnosis of AIP. Majority were never smokers (60.7 %). Lung involvement was diagnosed in 17 (19.5 %) patients:
13 patients with asthma, 5 patients with nodular lesions, 2 patients with
granulomatosis with polyangiitis and 2 patients with mediastinal lymphadenopathy (in 4 patients combination of mentioned clinical conditions
were presented).
Slutsats
Lung involvement was diagnosed in 17 (19.5 %) patients in AIP. Compare with other studies, our patients were younger, presentation of OOI
was more often and the proportion of female was higher. There was no
connection with environmental factors such as occupation of patients.
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Immunoglobulin g subtypes-1 and 2 (IgG1 and IgG2) can
differentiate between autoimmune pancreatitis with associated cholangiopathy and primary sclerosing cholangitis
M. Vujasinovic* 1, P. Maier1, R. Valente1, R. Pozzi-Mucelli2, C. Fernandez
Moro3, S. L. Haas1, K. Said1, C. S. Verbeke4, P. Maisonneuve5, J.-M. Löhr1
1
PO Övre buk, 2Radiologi, BoF, FO buk, FE övre buk för Patientflöde Pankreas
, 3Patologi, Karolinska Universitetetssjukhuset, Stockholm, Sverige, 4Patologi,
University of Oslo, Oslo University Hospital, Oslo, Norge, 5Division of Epidemiology and Biostatistics, IEO, European Institute of Oncology, IRCCS,
Milan, Italien
Bakgrund
Autoimmune pancreatitis (AIP) is a special form of chronic pancreatitis
with a strong lymphocytic infiltration and two histopathological distinct
subtypes, a lymphoplasmacytic sclerosing pancreatitis and idiopathic
ductcentric pancreatitis. IgG4 associated cholangiopathy (IAC) may be
present at the time of AIP type 1 diagnosis or occurs later in the disease
course. IgG4 is considered reliable but not ideal marker for diagnosis of
AIP type 1 with reported sensitivity between 71 to 81%. It is essential
to differentiate sclerosing cholangitis with AIP from primary sclerosing
cholangitis (PSC) as the treatment and prognosis of the two diseases are
totally different. It was aim of the study to find a marker for AIP IAC that
would distinguish it from PSC.
Metod
We performed a retrospective analysis of patients with AIP at our outpatient clinic at the Department of Digestive Diseases of Karolinska University Hospital. Patients from the PSC registry from our department with
proven histology were taken as a control group. Blood samples for the
measurement of all IgG subclasses were analyzed at the time of diagnosis
before the patients received corticosteroid/immunosuppressive therapy.
Resultat
From our patient registries, we included 142 patients where all IgG subclasses were measured, 69 with AIP type 1and 73 with PSC. AIP versus
PSC: Of all IgGs subclasses, only IgG2 (P<0.0001) and IgG4 (P<0.0001)
distinguish patients with AIP from patients with PSC. The diagnostic
performance of IgG2 and of the combination of IgG2 and IgG4 for the
distinction of patients with PSC and AIP is further assessed by mean of
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sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive
value. High IgG2 has a high specificity (97 %) and positive predicted
value (91 %) to identify patients with AIP, but a low sensitivity (31 %).
The combination of high IgG2 and IgG4 retains similar specificity (93 %)
and positive predicted value (89 %) but increases the sensitivity to 57 %.
Distinction of PSC and AIP using IgG1, IgG2 and IgG4: We evaluated
the diagnostic performance of IgG, IgG1 and IgG3 among patients with
low or normal IgG2 and IgG4. In this subgroup, IgG1 was significantly
higher in patients with PSC (mean±SD, 8.2±2.6 g/L) than in patients
with AIP (6.7±2.2 g/L) (P=0.01), while no difference was observed for
IgG3. Furthermore, high IgG2 or IgG4 level were observed in 31 % of
the patients and identifies those with AIP (PPV=89 %, 39/44); high IgG1
with low or normal IgG2 and IgG4 levels was observed in 27.5 % of the
patients and identifies those with PSC (PPV=85 %, 33/39).
Slutsats
IgG1 and IgG2 can distinguish patients with AIP-related cholangitis (IAC)
from those with PSC.
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Plast dubbla pigtail stentar är billigare och lika effektiva
som lumen apposing metallstent för endoskopisk dränering av walled off nekros: en case control studie
R. Valente* 1, L. Zarantonello1, M. Del Chiaro2, M. Vujasinovic1, C. M.
Scandavini1, E. Rangelova1, F. Vespasiano1, G. Anzillotti1, J. M. Löhr1,
U. Arnelo1
1
Pankreatic Disease Unit, Karolinska Sjukhuset, Huddinge, Sverige, 2Surgical
Unit, University of Colorado Anschutz Medical Campus, Denver, USA
Bakgrund
Nekrosinfektion ökar dramatiskt morbiditet och mortalitet hos måttlig och
svår akut pankreatit. Under de senaste åren har endoskopisk dränering fått
allt större uppmärksamhet för att förbättra patienternas resultat. Lumen
apposing metallstentar (LAMS) har föreslagits för att förbättra nekros
clearance, trots att inga bevis hittills otvivelaktigt stöttar deras användning över användningen av klassiska plast dubbla pigtail-stentar (DPS).
Aim: att jämföra korta och långsiktiga resultat av DPS och LAMS för
endoskopisk dränering av neckrotiska samlingar efter svårt akut pankreatit.
Metod
Single center, 1: 1 case control studie. Patienterna genomgick dränering
av bukspottskörtelnekros genom LAMS och DPS har varit jämfördes.
Primära resultat var effekt, genomförbarhet, längd på sjukhusvistelsen och
antal procedurer. Sekundärt utfall var säkerhetsprofil.
Resultat
15 fall och 15 matchade kontroller registrerades på Karolinska Universitetssjukhuset mellan 2011 och 2017. 93 procent av fallen och 86,7 procent av kontrollerna visade en klinisk framgång p = 1,00 utan statistiskt
signifikanta skillnader i infektionshastighet, blödning och stent migrering
(respektive 13.3 % vs 21.4 %, p = 0.65; 13.3 % vs 0 %, p = 0.48, 13.3 %
vs 7.1 %; p = 1.00), eller behovet av ytterligare perkutana eller kirurgiska
behandlingar (33.3 % vs 13.3 %; = 0.39). Fall som visades i stället jämfört
med kontroller statistiskt signifikant förlängd sjukhusvistelse (90.2 dagar
vs 18.5; p <0.01) och högre medelvärde av endoskopiska förfaranden (1.5
vs 4.8; p <0.01).
Slutsats
DPS är inte sämre än LAMS vid behandling av bukspottkörteln i väggen
från nekros och kan representera en billigare och effektiv strategi.
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Bukspottkörtelenyzmer som mått för den exokrina
pancreasinsufficiensen

V. von Beckerath* 1, P. Maier1, U. Klaiber2, A. Hedström1, F. Lindgren1,
S. Haas1, R. Valente1, M. Vujasinovic1, P. Parini3, M. Löhr4
1
Gastrocentrum, Karolinska Huddinge, Sverige, 2Klinik für Allgemein-,
Viszeral- und Transplantationschirurgie, Universitätsklinikum Heidelberg,
Tyskland, 3Klinisk kemi, 4CLINTEC, Karolinska Huddinge, Sverige
Bakgrund
Bukspottkörteln som mixocrin körtel spelar en avgörande roll i såväl kroppens exokrina, digestiva system som kroppens metabola, endokrina system.
Förlusten av dess endokrina funktion kan resultera i en pankreopriv diabetes mellitus medans förlusten av dess exokrina funktion leder till en exokrin
pankreasinsufficiens (PEI) med nedsatt sekretion av pankreatiska enzymer
och/eller bikarbonat. Detta kan förorsaka ett tillstånd av malnutrition med
brist på framförallt de fettlösliga vitaminerna A, D, E och K.
De senaste årtionden har multipla prov – såväl direkt som indirekt –
utvecklats för att mäta bukspottkörtelns exokrina funktion och därmed
fastställa PEI.
Hittills har fecal elastase 1 (FE-1) varit det mest favoriserade provet
men flera studier har visat att FE-1 endast har en låg sensitivitet vad det
gäller upptäckten av en mild eller moderat PEI.
Syftet med denna retrospektiva studie var att se huruvida bukspottkörtelenzymerna – som hittills endast används för att upptäcka en akut pankreatit
– också är lämpliga för att mäta och diagnosticera en PEI.
Metod
Data samlades från patienter med som hade kommit till Karolinska sjukhusets Gastrocentrum i Huddinge för diagnos/behandling av antingen
kronisk pancreatit (CP), autoimmun pancreatit (AIP), PEI eller med icke
pankreas-relaterade besvär som kontrollgrupper.
MRI och CT undersökningar evaluerades gällande den pankreatiska
funktionen av bukspottkörteln enligt Matos(s-MRCP) och dess storlek
(atrofi vs. ingen atrofi) samt bredden av ductus pancreaticus. Dessa undersökningar jämfördes med de lägsta nivåerna av lipas, pankreasamylas,
S-25-OH-Vitamin D samt CA 19-9 (+/- halvt år) såsom den lägsta nivån
av FE-1 (+/- 1 år).
Dessvidare tittade vi även på riskfaktorer som t.ex. rökning, alkohol,
snus och diabetes mellitus som parameter för den endocrina funktionen.
Resultat
De första resultaten visar att det finns signifikanta skillnader mellan grupperna såväl gällande bildtekniken som blodvärderna resp. FE-1. Utvärderingen av korrelationen mellan de olika värderna är pågående.
Slutsats
Resultaten pekar på att dessa undersökningar sulle kunna vara av värde för
att skilja mellan olika patologiska tillstånd i bukspottkörteln.

Inflammatoriska tarmsjukdomar
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Patientnära adalimumab genom nivåprovning med ett nytt
kvantitativt snabbtest; Quantum Blue adalimumab-analysen
I. Lindsjö* 1, A. Røseth1, L.-A. Tollefsen1, M. C. Småstuen2
Lovisenberg Diakonale Sykehus, 2Oslo Met University, Oslo, Norge
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Bakgrund
Terapeutisk läkemedelsövervakning (TDM) har blivit standardklinisk
praxis och överväldigande kliniska bevis tyder på att dosoptimering förbättrar kliniskt resultat genom att minska risken för antikroppar rettet mot
medikamentet och förbättrar effektiviteten av läkemedlet självt. Watanabe
et al visade nyligen att ökning med nivåer var nära associerade med endoskopisk respons och mukosal läkning (Clin Gastroenterol Hepatol in press).
Detta har emellertid hindrats av höga kostnader och avsaknad av nära
patientprovning.
Syftet med studien: Syftet var att samordna ett CE-märkt POC-snabbtest för Adalimumab (ADA) mot målinger utført med ett etablerat laboratorietest som används av norska läkare. Denna POC främjar användandet
av den Quantum Blue-läsare som utvecklats av BüHLMANN Laboratories,
AG, Basel, Schweiz. Vi ville också undersöka huruvida en sjuksköterska
utan vanlig labutbildning kunde lyckas utföra denna analys.
Metod
Studien omfattade 49 patienter ved IBD-kliniken som er under ADAbehandling; På infusionsdagen samlades blod för rutine ADA mätning
og utöver dette, tok vi 3 ml serum för QB-ADA snabbtest.
Del A: Allt praktiskt arbete utfördes av sjuksköterskan (IL) Efter vortexing i 3 sekunder utspäddes serumet 10 ul i 190 ul analysbuffert och rördes
om under 5 sek. 80uL applicerades på den snabba testkassetten och lästes
av efter 15 minuter med QB-läsaren.
Resultat
Det var en bra korrelation mellan QB-ADA-snabbtestet och det laboratoriebaserade testet, Spearmann rank r = 0.88, p <0.001. Genomsnittet inom
/ mellan analys CV var 23,0 / 16,9. Än viktigare, ADA-POC identifierade
korrekt alla 8 nivåvärden <5 och 19> i terapeutiska intervallet 12ug / ml.
22. Värdena var mellan 5 och 12, POC identifierade 21 av dessa korrekt.
Slutsats
I denna undersökning dokumenterar vi ett nära samband mellan en 15
min. snabbtest för ADA genom nivå med ett standardlabbtest. Vi har också
visat kraftfullheten i detta test eftersom en sjuksköterska kan utföra det
exakt. Det innebär att TDM nu kan utföras i en patientnära anläggning
som exempelvis en IBD-sjuksköterska på en pasientklinik utan någon
särskild fördröjning.
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Validering av BÜHLMANN Quantum Blue® Infliximab, ett
patientnära test för terapeutisk monitorering av infliximab-nivåer i serum
A. Havelka* 1, T. B. Schuster 2, E. Keller2, S. Kräuchi2, F. I. Bantleon2,
J. Weber2, M. Schneider2
1
Gentian Diagnostics AB, Stockholm, Sverige, 2Bühlmann Laboratories AG,
Schönenbuch, Schweiz
Bakgrund
En framgångsrik och kostnadseffektiv infliximab behandling av patienter
som lider av t.ex. Crohns sjukdom och ulcerös kolit kräver att läkemedlet
justeras inom ett optimalt terapeutiskt intervall. Analys med en patientnära
test möjliggör snabb koncentrationsbestämning av läkemedlet i blodet.
Svaret erhålls inom 15 minuter, vilket är betydligt kortare svarstid jämfört
med andra, för närvarande använda analysmetoder. Här presenterar vi den
analytiska prestandan hos det första snabbtestet för koncentrationsbestämning av infliximab i serum.
Metod
BÜHLMANN Quantum Blue® Infliximab är en så kallad ”sandwich-lateral
flow immunoassay” som använder en högspecifik monoklonal antikropp
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för att detektera infliximab i ett utspätt humant serumprov. Kvantitativ avläsning av testkassetten (TC) utförs i BÜHLMANN Quantum
Blue®Reader efter 15 minuters inkubation. Metodvalidering utfördes
enligt CLSI-riktlinjer. 93 serumprover användes i metodjämförelsen
med INFLIXIMAB ELISA kit från Sanquin och RIDASCREEN ELISA
(R-biopharm, Tyskland). Korsreaktivitet med andra TNF α-hämmare
testades i koncentrationsnivåer upp till 100 μg/ml.
Resultat
BÜHLMANN Quantum Blue® Infliximab snabbtest har en detektionsgräns på 0,15 μg/ml och ett mätområde mellan 0,4 och 20 μg/ml. Analysen är linjär utanför mätområdet och ingen ”high dose hook effekt”
kunde detekteras i serum som innehöll upp till 1000 μg/ml infliximab .
Det förekommer ingen kross reaktivitet mot andra TNFα hämmare och
ingen interferens observerades mot andra immunsuppressiva läkemedel,
TNFα, eller Reumatoid faktor. Metodjämförelser med de etablerade ELISA
metoderna, Sanquin och RIDASCREEN visar bra korrelation mellan
metoderna med en lutning på 1,09 respektive 1,03, en regressionskoefficient (r) på 0,94 och 0,93 (Passing - Bablok) samt en bias (Bland - Altman)
på- 7,9 % respektive 0,79 %.
Slutsats
Patientnära test, BÜHLMANN Quantum Blue® Infliximab möjliggör
kvantitativ bestämning av infliximab koncentrationen i serum med en
svarstid på endast 15 minuter. Metoden uppvisar en utmärkt korrelation
med befintliga ELISA metoder. Testet kan vara värdefullt i bestämningen av
infliximab nivåer inför kommande behandling med ny dos av läkemedlet.
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Egenvård, sjukdomsaktivitet och hälsorelaterad livskvalitet bland patienter med inflammatorisk tarmsjukdom
U. Lovén Wickman* 1, H. Hjortswang2, G. Hollman Frisman3, P. Yngman
Uhlin4
1
Primärvården Region Kalmar, Hälsocentralen Blomstermåla, 2Magtarmsektionen, Medicinkliniken, 3Region Östergötland, Sinnescentrum, 4Region
Östergötland, Forsknings- och utvecklingsenheten , Linköping, Sverige
Bakgrund
Egenvård för att hantera symptom och aktiviteter i det dagliga livet är
värdefullt för patienter som lever med inflammatorisk tarmsjukdom. Det
finns begränsad kunskap om egenvård i relation till sjukdomsaktivitet och
hälsorelaterad livskvalitet i denna patientgrupp. Syftet i studien var att
utforska egenvård i förhållande till sjukdomsaktivitet och hälsorelaterad
livskvalitet hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.
Metod
En beskrivande tvärsnittsstudie genomfördes med totalt 234 patienter med
inflammatorisk tarmsjukdom, successivt rekryterade från tre gastroenterologiska kliniker i Sverige. Data erhölls genom självrapporterade
frågeformulär om egenvård, demografiska data, sjukdomsaktivitet och
hälsorelaterad livskvalitet. Bivariata korrelationer och logistisk regressionsanalys användes för analys av data.
Resultat
Preliminära resultat
Patienter rapporterade att egenvård som var vanligt förekommande är;
att uppmärksamma symtom från tarmen (58 %), anpassa kosten (45 %),
planera livet i vardagen (22 %) och följsamhet till medicinering (89 %).
Korrelationsanalys visade att högre egenvårdsaktivitet var relaterad till lägre
hälsorelaterad livskvalitet.
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Slutsats
Patienter med inflammatorisk tarmsjukdom lever med svåra symptom
där egenvård är nödvändigt för att hantera det dagliga livet. Vårdpersonal
behöver uppmärksamma och diskutera egenvård med patienten för att
förbättra hälsorelaterad livskvalitet.
Referenser
Harvey, R., Bradshaw, J., 1980. A simple index of Crohn´s disease activity.
Lancet 1(8167):514.
Hjortswang, H., Järnerot, G., Curman, B., Sandberg-Gertzén, H., Tysk,
C., Blomberg, B., Almer, S., Ström, M., 2006. The Short Health Scale:
a valid measure of subjective health in ulcerative colitis. Scand J Gastroenterol 41 (10), 1196-1203.
Lovén Wickman U, Yngman.-Uhlin.P., Hjortswang H, Stjernman H,
Wenemark M, Riegel B, Hollman Frisman G. , 2019. Development
and evaluation of a self-care questionnaire: A psychometric evaluation. International Journal of Nursing Studies. 89, 1-7, https://doi.
org/10.1016/j.ijnurstu.2018.08.016.
Riegel, B., Jaarsma, T., Strömberg, A., 2012. A middle-range theory of
self-care of chronic illness. Adv Nurs Sci 35 (3), 194-204.
Walmsley, R.S., Ayres, R.C., Pounder, R.E., Allan, R.N., 1998. A simple
clinical colitis activity index. Gut 43 (1), 29-32.
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medan flertalet (n=16) inte upplevde någon skillnad eller svarade nej. Se
även tabell 1 och figur 1.
Fem sjuksköterskor och tre läkare fyllde i enkäten. Alla som använt
manualen för att inkludera patienten i IBDHome samt manualen för att
tolka värden tyckte dessa var mycket tydliga eller ganska tydliga (n=4).
Fyra stycken hade inte använt manualerna. Majoriteten (n=6) hade använt
IBDHome i den kliniska vardagen och ansåg att de haft nytta av verktyget.
Tabell 1:
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IBDHome på GHP Stockholm Gastro Center
C. Höög* 1, A. Lundgren1, M. Nordin1, S. Soto Villagran1, A. Nordström1,
S. Jäghult1
1
Stockholm Gastro Center, Stockholm, Sverige

Figur 1:

Bakgrund
Patienter med IBD behöver ofta tät monitorering, framför allt patienter
med biologisk behandling. I detta arbete prövades digitala hjälpmedel för
att möta patienternas behov och öka patientdelaktigheten. IBDHome är en
telefonapplikation som är kopplad till SWIBREG (Swedish Inflammatory
Bowel Disease Registry) och ger patienterna möjlighet att själva registrera
sina symtom samt lämna hemanalyserat avföringstest (kalprotectin) direkt
till registret. Frågeformuläret kan fyllas i så ofta som patienten önskar
medan kalprotectin kan lämnas fyra gånger per år. På GHP Stockholm
Gastro Center togs ett beslut att erbjuda IBDHome till alla patienter med
biologisk behandling och under första året utvärdera hjälpmedlet. Syftet
var att undersöka patienternas och sjukvårdspersonalens syn på funktionaliteten av IBDHome samt att undersöka om patienterna upplevde en
större delaktighet genom monitorering via IBDHome.
Metod
I mars 2018 skickades brev med information och erbjudande att använda
IBDHome till alla patienter med biologisk behandling. Ett påminnelsebrev
skickades efter två månader. De som tackade ja startades i Swibreg för att
kunna ladda ner applikationen. I december fick inkluderade patienter samt
sjuksköterskor och läkare enkät för utvärdering. Patienterna fick enkäten
hemskickad via brev.
Resultat
166 patienter med biologisk behandling erbjöds monitorering med IBDHome och 89 stycken av dessa anslöts (53 %). Vid utvärdering var 79
patienter aktiva och 10 inaktiva. Angivna orsaker för inaktivitet var: för
gammal telefonmodell (n=1), tekniska svårigheter (n=2), oro över säkerheten (n=1) och övrigt (”glömt/inte kommit sig för”). Endast 27 patienter
lämnade regelbundet kalprotectin (34 %). Av de aktiva patienterna svarade
27 (34 %) på patientenkäten. Dessa var jämnt fördelade gällande kön och
diagnos. Medelåldern var 41 år. Majoriteten (n=24) ansåg att det var lätt
att installera IBDHome. Nio patienter ansåg att deras delaktighet ökat
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Slutsats
De patienter som aktivt använder IBDHome upplever verktyget som
användarvänligt men flertalet såg ingen skillnad gällande delaktighet i den
egna vården. Svarsfrekvensen var dock låg. Det kan finnas svårigheter med
att komma igång med hemtestet kalprotectin då endast 34 % är igång med
detta. Sjukvårdspersonalen använder IBDHome i kliniken och upplever
en nytta med verktyget.
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Biologisk läkemedelsbehandling ur genusperspektiv
T. Hagström* 1, L.-Å. Bark1
1
Gastromottagningen, Södersjukhuset, Stockholm, Sverige

Bakgrund
Gastromottagningen på Södersjukhuset har södra Stockholm som
huvudsakliga upptagningsområde. Antalet patienter med biologiska
behandlingar har ökat de senaste åren i takt med att nya läkemedel till-
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kommit. Årsskiftet 2018-2019 gjordes en sammanställning av patienter
som behandlas med biologiska läkemedel. Detta för att enklare kunna
följa och utvärdera läkemedelsbehandlingarna. IBD drabbar män och
kvinnor i lika hög utsträckning. Tidigare data har inte redovisat huruvida
det förekommer skillnader i val av biologiska läkemedelsbehandlingar ur
genusperspektiv.
Syfte: Kartlägga Södersjukhusets profil avseende biologiska preparat.
Behandlas män och kvinnor med IBD olika avseende biologiska läkemedel?
Metod
Med hjälp av Qlikveiw fann vi 2073 patienter med IBD som tillhörde vår
mottagning i december 2018. Patienter som enbart koloskopiövervakades
och inte hade haft kontakt med mottagning på >3 år exkluderades. Av
dessa hade 266 patienter pågående behandling med biologiska läkemedel.
Genom journalgranskning gjordes en sammanställning av dessa beträffande
diagnos, biologiskt läkemedel, ålder och kön. Sökningen genomfördes med
diagnoskoder K50.1-9, K51.1-9, samt K52,3,8,9.
Resultat
Fördelning diagnos: Totalt 266 patienter (K 49 % / M 51 %). Av dessa 81
st med diagnos UC (K 35 / M 46), 181 st med diagnos CD (K 93 / M
88), samt 4 st med obestämbar kolit (K 2 / M 2).
Fördelning biologisk behandling: Adalimumab 120 patienter (K 57
/ M 63), Golimumab 2 patienter (K 1 / M 1), Infliximab 94 patienter
(K46 / M 48), Ustekinumab 9 patienter (K 6 / M 3) och Vedolizumab
41 patienter (K 20 / M 21).
Medelålder: Adalimumab 41 år (K 44 / M 39), Golimumab 46 år (K
54 / M 37), Infliximab 41 år (K 40 / M 41), Ustekinumab 35 år (K 39 /
M 29) och Vedolizumab 42 år (K 47 / M 38)
Slutsats
Andelen patienter med IBD som behandlas med biologiska läkemedel på
Södersjukhuset är 13 %. Detta överensstämmer med data från SWIBREG
(årsrapport 2017). Äldre biologiska läkemedel (Infliximab, Adalimumab)
dominerar fortsatt på kliniken. Jämn fördelning av andelen män och
kvinnor med IBD-diagnos (K 49 % / M 51 %). Även beträffande val av
biologiskt preparat noterades ingen signifikant skillnad mellan könen. I
resultat fann man heller inga signifikanta variationer i medelåldern på de
patienter som behandlas med biologiska läkemedel. Dock noterades en
högre medelålder hos kvinnor med Adalimumab och Vedolizumab än hos
män. I denna översikt har ingen hänsyn tagits till sjukdomsutbredning,
vilket givetvis kan påverka val av biologiskt läkemedel. Endast ett fåtal
patienter på Södersjukhuset behandlas med Golimumab och Ustekinumab, vilket försvårar utvärdering av dessa läkemedel ur genusperspektiv.
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Bakgrund
Kliniska prövningar reflekterar inte alltid klinisk praxis. Vi ämnade kartlägga den kliniska effekten av vedolizumab i en svensk kohort med patienter
med ulcerös kolit (UC).
Metod
Det här är en prospektiv, multi-center, obsevationsstudie. Inkluderade
patienter hade aktiv UC bekräftat med endoskopisk Mayo score ≥ 2 vid
behandlingsstart samt startade behandling efter 1 juni 2015. Data på
kliniska karakteristiska, behandling, sjukdomsaktivitet, short health scale
(SHS) samlades in vid start av behandling och efter 12 respektive 52
veckor, genom ett elektroniskt så kallat ”Case Record Form”, integrerat
med det nationella kvalitéts registret för inflammatorisk tarmsjukdom
(SWIBREG). Data som presenteras inkluderar endast de patienter som
vid tidpunkten för interim analys hade avslutat 52 veckors uppföljning.
Primära utfallet var klinisk remission vid vecka 52, definierat som Mayo
score ≤2, utan någon delscore >1 . Kontinuerlig data presenteras som
median (kvartilavstånd). Skillnader mellan start av behandling och vecka
52 jämfördes med Wilcoxons teckenrangtest.
Resultat
Den 19 september 2017 hade 125 patienter med UC inkluderats. Kliniska
karakteristiska hos patienterna (n = 60) som fullföljt 52 veckor uppföljning presenteras i tabell 1. Vid vecka 52 hade 36/60 (60 %) fortfarande
behandling med vedolizumab och 26/60 (43 %) hade uppnått klinisk
remission (pMayo score) och 16/60 (27 %) var i klinisk och endoskopisk
remission (full Mayo score). Bland de 36 patienter som fortsatt behandling
med vedolizumab sågs en minskning i pMayo score [4 (4-6) vs. 1 (0-2);
n=34; p<0,001], full Mayo score [7 (6-8,5) vs. 1,5 (0-2,5); n=24; p<0,001],
f-calprotektin [646 (403-894) vs. 281 (68-382) µg/g; n=17; p=0,01] and
C-reaktivt protein (CRP) [3,0 (2,0-8,0) mg/L vs. 2,4 (1,0-5,0) g/L; n=35;
p=0,12]. Likaledes förbättrades livskvalitén, noterat i en signifikant minskning av den totala SHS-poängen (n=35; p<0,001).
Tabell 1:
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Klinisk effekt av vedolizumab hos patienter med ulcerös
kolit: interimsanalys av SVEAH-studien
S. Rundquist* 1, C. Eriksson1, B. Lykiardopoulos2, P. Karlén3, O. Grip4,
C. Söderman5, S. Almer6, E. Hertervig7, J. Gunnarsson8, C. Malmgren9, J. Delin10, H. Strid11, M. Sjöberg12, D. Öberg13, D. Bergemalm1,
R. Udumyan14, H. Hjortswang2, T. S. Sveah Study Group2, J. Halfvarson1
1
Universitetssjukhuset Örebro, Örebro, 2Universitetssjukhuset Linköping,
Linköping, 3Danderyds sjukhus, Stockholm, 4Skånes Universitetssjukhus,
Malmö, 5Sankt Görans sjukhus, 6Karolinska institutet, Stockholm, 7Skånes
Universitetssjukhus, Lund, 8Kungsbacka Sjukhus, Kungsbacka, 9Takeda
Pharma AB, Solna, 10Ersta sjukhus, Stockholm, 11Södra Älvsborgs sjukhus,
Borås, 12Skaraborgs sjukhus, Lidköping, 13Sunderby sjukhus, Sunderbyn,
14
Örebro universitet, Örebro, Sverige
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Slutsats
Patienter med ulcerös kolit som behandlades med vedolizumab representerade en behandlingsrefraktär grupp. Långtidseffekter av vedolizumab kan
uppnås i termer av klinisk- och inflammatorisk aktivitet samt förbättrad
livskvalité.
Studien fick ekonomiskt stöd av Takeda.

Funktionella mag-tarmsjukdomar
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Gastrointestinal symptoms in adults with and without
celiac disease: is there a difference?
O. Krakau* 1, A. Andreasson 2, M. Vieth3, L. Agreus2
1
Örebro Universitet, Örebro, 2Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, 3Klinikum Bayreuth, Nurnberg, Tyskland
Bakgrund
Ett flertal symptom, både gastrointestinala pch extragastrointestinala, är
associerade med celiaki. Många gastrointestinala symptom är även vanliga
i befolkningen överlag. Nyligen undersökte en pediatrisk studie skillnader i symptom mellan tolvåringar med och utan celiaki och fann inga
skillnader i symptomfrekvens. Liknande studier har inte, oss veterligen,
gjorts på vuxna. Syftet med denna studie är att undersöka skillnader i
gastrointestinala symptom mellan generella befolkningen och vuxna med
screening-upptäckt celiaki.
Metod
Ett befolkningsurval på 388 personer (av 947 godtagbara och tillgängliga)
fyllde i ett frågeformulär om gastrointestinala symptom varpå de gastroskoperades. Celiakistatus avgjordes genom duodenal biopsi och positiv
serologi (TgA). Genom jämförelse av svaren på frågeformulär beroende
på celiakistatus undersöktes symptomskillnader och analyserades med
Fischers exakta test och logistisk regression.
Resultat
Inga signifikanta skillnader hittades. Individer med celiaki hade färre
symptom överlag (genomsnitt 1.6 vs 4.6 symptom per person, p=0.33).
Buksmärta/värk/obehag var vanligare hos de utan celia-ki, men skillnaden
nådde ej statistisk signifikans. I den generella befolkningen rapporterade
33.1 % (p=0.0000, n=947 av 1924 möjliga) buksmärta/värk/obehag, vilket
är samma symptomprevalens som andra studier hittat för celiaki.
Slutsats
Screening-upptäckta vuxna med celiaki förefaller inte skilja sig från generella befolkningen när det kommer till gastrointestinala symptom.
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Vad driver individer med irritable bowel syndrome att
söka sjukvård?
N. Tornkvist* 1, H. Törnblom1, M. Simrén1, I. Aziz1, O. Palsson2,
W. Whitehead2, A. Sperber3
1
Invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Gothenburg, Sverige, 2Center for Functional Gastrointestinal and Motility
Disorders, University of North Carolina, Chapel Hill, USA, 3Faculty of Health
Sciences, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel
Bakgrund
Inga tidigare studier har undersökt hur symtom förenliga med irritable
bowel syndrome (IBS) enligt Rome IV-kriterierna påverkar individens
56

sjukvårdsbehov för bukrelaterade besvär, eller vilka faktorer som påverkar
sökbeteendet. Syftet med denna multinationella, populationsbaserade
studie var att kartlägga detta.
Metod
En internetbaserad enkät besvarades av 6300 individer, jämnt fördelat
mellan USA, Storbritannien och Kanada. För att säkerställa att fördelningen avseende ålder, kön och utbildningsnivå var densamma i alla
länder användes ett kvotbaserat urval. Enkäten innehöll frågor avseende
demografi, Rome IV diagnosenkät, Patient Health Questionnaire (PHQ)12, Short Form (SF)-8 livskvalitetsformulär, sjukvårdskonsumtion och
läkardefinierade mag-tarmdiagnoser. Individer med organisk mag-tarmdiagnos exkluderades från IBS-populationen. IBS-patienter definierades
som individer med IBS enligt Rome IV-kriterierna som uppgav att de
sökt sjukvård för mag-tarmrelaterade besvär.
Resultat
Efter exklusion av 369 individer på grund av inkonsekventa svar kunde
5931 inkluderas i dataanalysen (49,2 % kvinnor, medelålder 47,4±17,1
år), med jämn fördelning i de tre länderna (USA n=1949, Storbritannien
n=1994, Kanada n=1988, p=0,88). Efter att 36 individer med organisk
mag-tarmsjukdom exkluderats uppfyllde 305 individer (5,1 %; 66 %,kvinnor, medelålder 44,7 ± 14,5 år) kriterierna för IBS. Av dessa angav 195
(64 %) att de sökt läkare på grund av mag-tarmbesvär. Könsfördelning
(63.6 % vs. 69 % kvinnor, p=0.4) och förekomst av andra kroppsliga
symtom (PHQ-12, p=0.8)) var lika vid jämförelse mellan IBS-patienter
och icke-patienter, men patientgruppen var äldre (medelålder 47,1 ±14,8
Tabell 1:
Symtom och livskvalitet
IBSIBS
patienter
Ej patienter P-värde
n=195 n(%) n= 110 n(%)
Mag-tarmsymtom
Buksmärta
> 3 tillfällen/vecka
Uppblåsthet
> 3 tillfällen/månad
Mest besvärande symtom
Buksmärta
Lös avföring/hög frekvens
Hård avföring/låg frekvens
Uppblåsthet
Ingen av ovanstående
Oro för tarmfunktion
Inte alls oroad
Något oroad
Väldigt oroad
Kroppsliga symptom
PHQ-12 ≥ 7
Livskvalitet (SF-8)
Generell hälsa
Väldigt dålig/dålig
Tämligen bra/bra
Väldigt bra/utmärkt
Kroppslig smärta
Ingen/lindrig
Lindrig/måttlig
Svår/mycket svår
Begränsning av social aktivitet
Inte alls
Väldigt lite/någorlunda
Väldigt mycket/har ej kunnat
delta i några sociala aktiviteter

72 (36,9)

31 (28,2)

0,15

158 (81,0)

74 (67,3)

0,01
0,38

75 (38,5)
48 (24,6)
40 (20,5)
24 (12,3)
8 (4,1)

48 (43,6)
22 (20,0)
16 (14,5)
20 (18,2)
4 (3,6)

12 (6,2)
106 (54,4)
77(39,5)

25 (22,7)
70 (63,6)
15 (13,6)

147 (75,4)

85 (77,3)

59 (30,3)
118 (60,5)
18 (9,2)

31 (28,2)
64 (58,2)
15 (13,6)

22 (11,3)
110 (56,4)
63 (32,3)

19 (17,3)
58 (52,7)
33 (30,0)

24 (12,3)
98 (50,3)
73 (37,4)

29 (26,4)
46 (41,8)
35 (31,8)

<0,001

0,82
0,5

0,35

0,008
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vs. 40,5 ±13,1 år, p< 0,001), mer oroade över sin mag-tarmfunktion
(p<0,001), stördes oftare av uppblåst mage (p=0,01), och angav större
påverkan på social aktivitet (p=0,008). Fördelningen av mest besvärande
symtom skiljde sig inte mellan grupperna (p=0,38), och buksmärta var
det dominerande symtomet (tabell 1). Antal övriga läkarbesök var lika
i båda grupperna (p=0,15), men IBS-patienter hade i större utsträckning genomgått bukkirurgi (p=0,004) och använde mer läkemedel mot
mag-tarmbesvär (p<0,001), receptbelagda analgetika (p<0,001) och antidepressiva läkemedel (p=0,03). Ingen skillnad rapporterades mellan grupperna avseende användning av ångestdämpande läkemedel (p=0,11) och
icke receptbelagda analgetika (p=0,34) (tabell 2).
Tabell 2:
Sjukvårdskonsumtion
IBSIBS
patienter
Ej patienter P-värde
n=195 n(%) n= 110 n(%)
Antal läkarbesök
Minst en gång/år

159 (81,5)

82 (74,5)

0,19

Användning av läkemedel
Mot mag-tarmbesvär
Receptbelagd analgetika
Receptfri analgetika
Antidepressiva
Ångestlindrande

146 (74,9)
69 (35,4)
92 (47,2)
77 (39,5)
65 (33,3)

48 (56,4)
45 (40,0)
30 (27,3)
30 (27,3)
27 (24,5)

<0,001
0,34
<0,001
0,03
0,11

Kirurgi
Kolecystektomi
Appentektomi
Hysterektomi
Övrig bukkirurgi

38 (19,5)
30 (15,4)
26 (13,3)
41 (21,0)

14 (12,7)
8 (7,3)
5 (4,5)
12 (10,9)

0,13
0,06
0,03
0,04

Resultat
3 patienter påbörjade aldrig behandlingen, av resterande deltagare fyllde
10 av 11 av de patienter som genomförde behandlingen i formulären
direkt efter samt 6 månader efter avslutad behandling. Deltagarna deltog
i snitt vid 8 av 10 yogapass och tränade i snitt hemma 3 tillfällen/vecka.
Gällande vår primära endpoint, IBS-SSS sågs en signifikant minskning
av symtomen såväl direkt efter behandling (p=0.004) som 6 månaders
efter avslutad behandling (p=0.006 ). En kliniskt signifikant effekt (minst
50 poängs minskning på IBS-SSS) sågs hos 70 % av deltagarna direkt
efter behandling och hos 82 % sex månader efter behandlingen. Gällande
grad av extraintestinala symtom och mag-tarm relaterad ångest sågs en
signifikant symtomminskning efter behandling (PHQ-12;p=0.012, VSI;
p=0.008) samt vid uppföljningen efter 6 månader (PHQ-12;p=0.009, VSI;
p=0.031). Gällande depression och ångest sågs en signifikant effekt direkt
efter behandlingen (HAD-A; p=0.009, HAD-D; p=0.005) men inte efter
6 månader (HAD-A; p=0.182, HAD-D; p=0.066). 90 % av deltagarna
skulle rekommendera yoga som behandling av IBS och 80 % har fortsatt
med regelbundna yogaövningar vid 6-månadersuppföljningen.
Bild 1:

Slutsats
De i befolkningen med IBS enligt Rome IV-kriterierna som i högre grad
söker sjukvård för sina mag-tarmbesvär är äldre, störs oftare av uppblåst
mage, och har mer social påverkan och oro av sin mag-tarmfunktion.
Däremot skiljer sig inte de som söker eller inte söker läkare åt avseende
buksmärtans svårighet eller förekomst av andra kroppsliga symtom.
[Studien stöds av The Rome Foundation].
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och sedan 1 gång varannan vecka i ytterligare 6 veckor. Instruktioner gavs
att även träna hemma 45 minuter/dag, minst 4 dagar/vecka. Vi använde
oss av Ashtanga-yoga under ledning av en auktoriserad yogalärare. 45
minuter av yogapasset användes för övning i sekvensen av yogarrörelser och
15 minuter till andnings och avslappningsövningar som hör yogaformen
till. Samtliga patienter fyllde i validerade frågeformulär avseende grad av
IBS-symtom (IBS-SSS), Mag-tarm relaterad ångest (VSI), extraintestinala
symtom (PHQ-12) samt ångest och depression (HAD) före, direkt efter
samt 6 månader efter avslutat behandling.

Bild 2:

57

Yoga, en lovande behandling för irritable bowel syndrome
– resultat från en pilotstudie
P. Lindfors* 1, M. Simrén2, H. Törnblom3, T. Lindfors4, A. Lindfors5,
E. Lindfors5, L. Lalér6, B. Ljótsson1
1
Department of clinical neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, 2Dept
of internal medicine and clinical nutrition, 3department of internal medicine
and clinical nutrition, Sahlgrenska University hospital, Göteborg, 4Gastromottagningen City, 5Sjöstadsdoktorn, 6Yogashala, Stockholm, Sverige
Bakgrund
Yoga som behandling vid IBS har tidigare utvärderats i ett mindre antal
studier men dessa har varit av bristande kvalitet och någon slutsats gällande
yogans effekt har inte kunnat dras. Många patienter rapporterar dock en
positiv effekt på IBS-symtom av yoga varför detta är viktigt att undersöka
vetenskapligt. Vi presenterar här resultaten från vår pilotstudie avseende
Yoga som behandling vid IBS.

Slutsats
I denna pilotstudie kan vi visa att ashtangayoga är en lovande intervention
vid IBS med signifikanta effekter på såväl IBS-symtom som extraintestinala
symtom och mag-tarm relaterad ångest. För att säkerställa detta resultat
planerar vi nu att genomföra en randomiserad, kontrollerad behandlingsstudie baserad på denna pilotstudie.

Metod
14 patienter med IBS (3 män) rekryterades till studien då de konsulterade
för sina symtom på sin vårdcentral. Samtliga var ”Yoga-naiva”. Under studien utövade deltagarna yoga i grupp, 60 minuter, 1 gång/vecka i 4 veckor
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Fortsatta erfarenheter av teduglutidbehandling vid
extrema kort tarm syndrom i Skåne och Blekinge
Å. Nilsson* 1, G. Hoffmann2, M. Söderholm3, L. Zhou1
1
Gastroenterologisektionen, Skånes Universitetssjukhus, Lund, 2Medicin, Gastroenterologi, Centralsjukhuset, Kristianstad, 3Kirurgiska Kliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona, Sverige
Bakgrund
Teduglutid (Revestive) är en GLP-2 (glucagone like peptide 2) analog som
har en längre turnover tid än naturligt GLP-2. GLP 2 och som har en
trofisk effekt på tunntarmen. Revestive kan minska det intravenösa vätske
och näringsbehovet vid kort tarm syndrom, men kostnaden är extremt
hög. Användningen måste därför vara mycket selektiv (1).
Metod
Läkemedelsrådet i Region Skåne kan efter enskild prövning bevilja medel
för Revestive i särskilt krävande fall av tarmsvikt. Ett dokument benämnt
”Selektion av patienter för Revestivebehandling” har utarbetats. Utvärdering för ev förlängning görs senast efter 6 månaders behandling. Eftersom
endast få patienter kommer ifråga för behandlingen är det viktigt att
kontinuerligt redovisa erfarenheter av enskilda fall.
Resultat
Sex patienter har påbörjat behandling. Fyra fortsätter och har behandlats 11 månader till två år. Tre är Crohn patienter med hög stomi, höga
stomiflöden och komplicerade förlopp. En tar normaldos, en normaldos
varannan dag, och en ca halv normaldos varannan dag. Hos dessa tre har
den positiva effekten kvarstått väsentligen oförändrad, men har ej tilltagit
efter det första halvåret. Den fjärde är en kvinna som efter tarmischemi pga
torkvering orsakad av en medfödd malrotation sedan 2015 har en extremkort tunntarm (30-40 cm nedom Lig Treitz, och fibrotiskt postischemiskt
resttillstånd), anastomoserad till colon ascendens. Födde barn aug 2017
med parenteral nutrition under graviditeten. Efter avslutad amning fått
Revestive fr.o.m. mars 2018. Har under juni-oktober 2018 klarat sig utan
intravenöst stöd. Normala prover men viktnedgång från ca 52 till ca 49 kg
och något sämre välbefinnande efterhand. Parenteralt stöd men bara 1-2
gånger per vecka har därför insatts. Hos en patient med hög stomi pga
Crohn, cirrhos, infektionsbenägenhet och kärlaccessproblem uppnåddes
ej målet med behandlingen. Ej heller hos en patient med hög stomi efter
mesenterialkärlsischemi och fallerad reanastomosering till colon, leverpåverkan, viss hjärtsvikt, njurpåverkan, och upprepade blödningar från
kvarvarande tunntarm av svårfångad genes. Dessa två patienter är nu
avlidna.
Slutsats
De positiva effekterna av behandlingen, där livskvalitetsvinsterna utgör
en viktig stor del, kan klassas som mycket god i tre av fallen, som god
i ett fall, och som otillfredsställande i två av fallen. Systemet med strikt
patientselektion utgående från restriktiva kriterier, utvärdering av effekt
senast efter 6 månader, och dosreduktion i vissa fall, har möjliggjort att
hjälpa enstaka hårt drabbade patienter och ändå ta rimlig kostnadshänsyn.
Referenser
1 M Schoeler et al. GLP-2 analogue teduglutide significantly reduces
need for parenteral nutrition and stool frequency in a real life setting.
Ther Adv Gastroenterol aug 2018.
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Triangel- och sköterskemottagning för patienter med
motorikstörningar och andra ovanliga sjukdomar i
magtarmkanalen - en arbetsbeskrivning

U. Fyrhake* 1, T. Yanez- Atienza2, G. Lindberg1
1
IBD/Motilitetsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, 2IBD/
Motilitetsenheten Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Stockholm,
Sverige
Bakgrund
Patienter med motorikstörningar och andra ovanliga sjukdomar i magtarmkanalen har ofta många olika vårdkontakter under lång tid innan de
når rätt kompetens. Det är av stor vikt att patienten, vid besök på gastroenterologisk specialistmottagning, möter läkare och sjuksköterskor med stort
kunnande såväl medicinskt som ur ett omvårdnadsperspektiv. Karolinska
Universitetssjukhuset arbetar utifrån ett personcentrerat arbetssätt vilket
ledde till att gastromottagningen hösten 2017/våren 2018 anordnade två
workshops. Ett antal representativa patienter och vårdpersonal diskuterade tillsammans frågan ”Vad är viktigt för dig som patient i vården på
Gastromottagningen?” Resultatet visade stort behov av gott bemötande,
kontinuitet och tillgänglighet. Hur kan en mottagning som inkluderar
avancerad medicinsk expertis, omvårdnad ur ett personcentrerat perspektiv,
utbildning och effektivisering av utredning vara utformad?
Metod
Enligt modell från flera europeiska centra består en heldags triangelmottagning av tre underläkare som under handledning av senior specialist
träffar tre nybesök var under förmiddagen. Nybesöket initieras med att
underläkaren träffar patienten under 30 minuter för anamnes. Därefter
ansluter senior specialist samt sjuksköterska. Underläkaren sammanfattar
och patienten får möjlighet att korrigera. Under handledning av senior
specialist planeras den fortsatta utredningen. Vid mångfacetterad problematik kallas patienten till ett sjuksköterskebesök 4–6 veckor senare för
en omvårdnadsbedömning där patienten får möjlighet att berätta om sin
livssituation. Sjuksköterskan bevakar utredningen och patienten kallas på
ett uppföljande återbesök direkt efter avslutad utredning. Efter förmiddagspasset samlas alla för arbetslunch med diskussion, genomgång av aktuella
problem och patienter inför eftermiddagens mottagning då underläkarna
och den seniora specialisten träffar 3–4 patienter var för återbesök.
Resultat
Denna typ av mottagning har resulterat i god kunskapsöverföring från
senior specialist till underläkare och sjuksköterskor. Patienten blir delaktig i utredningen. Trots att patienten träffar underläkare med begränsad
erfarenhet blir patienten också bedömd av senior specialist. Patientens
behov av omvårdnad tas väl om hand vid sjuksköterskebesöket. Då tiden
från nybesök till uppföljande återbesök minimeras utnyttjas sjukvårdens
resurser effektivt.
Slutsats
Triangelmottagningen med tillhörande sjuksköterskemottagning har blivit
uppskattad av patienter och vårdpersonal. Kunskapsöverföringen mellan
senior- och junior läkare, sjuksköterska och patient följer ramen för personcentrerad vård och fungerar som en grund för interprofessionellt lärande.
Mottagningsformen kan med fördel appliceras på andra diagnosgrupper.
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En tvärsnittsstudie: Hög socker- och kolhydratkonsumtion samt oregelbundna matvanor ses hos IBS-patienter
tillsammans med D-vitaminbrist hos en mindre grupp
C. Nilholm* 1, B. Roth1, B. Ohlsson1, R. Gustafsson1, E. Larsson1
1
Internmedicinska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Sverige
Bakgrund
Irritabel tarmsyndrom (IBS) behandlas ofta med kostanpassning, och
rådgivning kring vikten av regelbundna måltider. Tidigare forskning tyder
på att en ”västerländsk” diet med högt socker-, fett och kolhydratinnehåll
kan öka risken för IBS.
Metod
En tvärsnittsstudie med en kohort av IBS-patienter rekryterade från vårdcentraler i Malmö/Lund-området (n=96, varav 74 kvinnor och 22 män;
genomsnitts-ålder 47,7 ± 12,5 år) genomfördes. Blodprover togs och
plasma analyserades avseende C-reaktivt protein (CRP), ferritin, folat,
järn, kobalamin och total iron-binding capacity (TIBC). 25-OH-Vitamin
D3/D2 (D-vitamin) analyserades från serum. Studiedeltagarna fick skatta
sina symptom enligt IBS - Symptom Severity Score (IBS-SSS). De 52 först
inkluderade deltagarna registrerade sitt totala matintag (typ av mat, mängd
samt klockslag) under fyra dygns tid.
Resultat
Genomsnittliga nivåer för CRP, järn, ferritin, folat, kobalamin, TIBC
och D-vitamin låg inom sina respektive referensområden (data ej visad).
D-vitaminbrist sågs hos 21 % (n= 20; brist definierad som D-vitamin
<50 nmol/L). Medelvärdet för IBS-SSS var 308 ± 71 poäng. Analys av
deltagarnas kostvanor visade att 48,1 % hade oregelbundna och 50 %
regelbundna matvanor (n=51, 1 saknat värde; regelbundenhet definierat
som 3–6 måltider dagligen). Fruktkonsumtionen var generellt sett låg i
studiepopulationen (57,8 % åt frukt ≤ 3 ggr under hela kostregistreringen).
Grönsakskonsumtionen var något högre (73,1 % åt grönsaker i snitt en
gång per dag). 40,4 % åt pizza/hamburgare regelbundet (definierat som
≥1 gång under hela kostregistreringen). Konsumtion av godis/snacks var
hög i gruppen där majoriteten (88,5 %) åt godis/snacks ≥ 1 gång per dag.
Köttkonsumtionen överskred fiskkonsumtionen (63,5 % åt kött 4 ggr och
92,3 % åt fisk ≤2 ggr under hela kostregistreringen).
Slutsats
I denna tvärsnittsstudie noterades att en betydande grupp IBS-patienter
hade oregelbundet matintag med hög konsumtion av socker- och kolhydratrik föda samt begränsat fruktintag. Detta är förenligt med resultat från
tidigare studier och betonar vikten av dietistkontakt vid IBS-diagnos. En
mindre grupp uppvisade D-vitaminbrist. Ytterligare studier krävs för att
utröna signifikansen av detta fynd.
Referenser
1. Zaribaf F, Keshteli AH, Esmaillzadeh A, Saneei P, Feizi A, Daghaghzadeh H, et al. Empirically derived dietary habits are associated with
irritable bowel syndrome. European Journal of Clinical Nutrition.
2018;72(11):1537-47.
2. Buscail C, Sabate J-M, Bouchoucha M, Kesse-Guyot E, Hercberg
S, Benamouzig R, et al. Western Dietary Pattern Is Associated with
Irritable Bowel Syndrome in the French NutriNet Cohort. Nutrients.
2017;9(9):986.
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Faktorer som påverkar adekvat tarmrengöring för koloskopi: resultat från European Colonoscopy Quality Investigation Group frågeformulär
G. Wurm Johansson* 1, P. Amaro2, C. Spada3, A. Agrawal4, L. Brink5,
W. Fischbach6, M. Hünger7, R. Jover8, U. Kinnunen9, A. Koulaouzidis10,
A. Ono11, Á. Patai12, L. Petruzziello13, E. Toth1, V. Curan14, J. F. Riemann15
1
Gastrosektionen, Skånes Universitetssjukhus , Malmö, Sverige, 2Coimbra
University Hospital, Coimbra, Portugal, 3Fondazione Poliambulanza, Brescia, Italien, 4Doncaster Royal Infirmary, Doncaster Royal Infirmary, Storbritannien, 5Herlev Hospital, Herlev, Danmark, 6Aschaffenburg Hospital,
Aschaffenburg , 7Private Practice for Internal Medicine, Würzburg, Tyskland,
8
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, Spanien, 9Tampere
University Hospital, Tampere , Finland, 10The Royal Infirmary of Edinburgh,
Edinburgh, Storbritannien, 11Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca, Murcia, Spanien, 12Markusovszky University Teaching Hospital,
Szombathely, Ungern, 13Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli,
Rome, Italien, 14Norgine, Harefield, Middlesex, Storbritannien, 15Klinikum
Ludwigshafen, Chairman LebensBlicke Foundation for the Prevention of
Colorectal Cancer, Ludwigshafen, Tyskland
Bakgrund
Bedömning och kvot av adekvat tarmrengöring är viktiga kvalitetsmått
för koloskopi enligt riktlinjer av Europena Society of Gastrointestinal
Endoscopy (ESGE)1.
Sedan 2014 med stöd av SGF deltar Sverige i arbetet med European
Colonoscopy Quality Investigation (ECQI)-grupp, ett team av erfarna
koloskopister från 12 EU-länder med målsättning att förbättra koloskopikvaliteten.
Syftet med undersökningen var att bedöma faktorer som påverkar sannolikheten för en adekvat tarmrengöring inför koloskopi.
Metod
Utvecklingen av det elektroniska online frågeformuläret av ECQI har
tidigare beskrivits 2,3. Vi analyserade insamlade data från ECQI mellan
2016-06-02 och 2018-01-31. En univariat logistisk regressionsanalys
utfördes för att bedöma vilka faktorer påverkar en adekvat tarmrengöring
inför koloskopi, definierat som ≥6 poäng enligt Boston Bowel Preparation
Scale (BBPS).
Resultat
Data från 4447 kompletta frågeformulär analyserades. 126 procedurer
uteslöts på grund av otillräcklig information gällande tarmrenhet; 3726
(86 %) procedurer bedömdes med BBPS ≥6 och 595 (14 %) BBPS <6.
Adekvat tarmrengöring påverkades signifikant av ålder (<50 vs. ≥50 odds
ratio (OR) 2,05, p <0,001), kön (manlig vs. kvinna OR 0,77, p = 0,004),
inneliggande patient (inneliggande vs. poliklinisk OR 0,42, p <0,001),
total mängd av vätskeintag (p <0,001), doseringsschemat (p <0,001), intag
av den totala mängden av laxeringsvätska (p <0,001) och tidsintervall
mellan undersökning av sista intaget av laxermedel (p <0,001). Indikation för undersökningen hade också en signifikant påverkan (p <0,001),
screening på grund av familjär risk ökade sannolikheten för BBPS ≥6
(jämfört med kliniska tecken och symptom OR 2,02, p = 0,004). Huruvida
patienten följde instruktioner för laxering har stor inverkan på tarmrenhet
(ja mot nej OR 7,07, p <0,001). Patientens vikt och tidpunkten för undersökningen (förmiddag vs. eftermiddag) hade ingen signifikant inverkan.
Slutsats
Adekvat tarmförberedelse kan påverkas av ålder, kön och inneliggande/
poliklinisk undersökning. Indikation till undersökning kan också påverka
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adekvat tarmrengöring, liksom intaget av den totala mängden vätska och
den totala mängden av laxermedel som används. Dessutom ökar användningen av delad laxering som innebär att undersökningen utförs senast 5
timmar innan intaget av sista dosen av laxermedel sannolikheten för en
BBPS ≥6. Tarmförberedelse kan även förbättras med att ge bra instruktioner och betonar vikten för patienten att följa dem.
Referenser
1. Kaminski et al. Endoscopy 2017; 49: 378-397.
2. Riemann JF et al. United Eur Gastroenterol J, 2015 ; Vol. 3 Suppl. 1,
A191.
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A patient perspective on the colonoscopy procedure
– results from the screening of swedish colons (screesco)
program
K. K. Fritzell* 1, A. Forsberg2, R. Hultcrantz3
1
Karolinska University Hospital, The screening of Swedish Colons (SCREESCO)
program, 2Endoskopicentrum, Capio St Görans sjukhus, 3the screening of Swedish colons (SCREESCO) program, Karolinska University Hospital, Stockholm,
Sverige
Bakgrund
It is well known that individuals undergoing colonoscopy experience several difficulties, such as discomfort associated with the laxative procedure,
anxiety/worry, anticipated pain, anxiety and embarrassment [1]. Important factors for the colonoscopy experience have been reported to be the
personal manner by endoscopist and assistant-nurse, control of patients’
discomfort, technical and communication skills and communication of
results [2]. Though most studies in the area investigate the endoscopy
experience among individuals undergoing diagnostic colonoscopies, the
aim of this study was to investigate the colonoscopy experience (including
information, treatment, caring and pain/discomfort) in individuals in a
colorectal cancer screening program. The study also aimed to investigate
potential associated factors for the colonoscopy experience.
Metod
All individuals (n=7593), 60 years of age, randomized to and had a colonoscopy or underwent a colonoscopy because of a positive FIT (fecal
immunochemical test), during 2014-2016, in the Screening of Swedish
Colons (SCREESCO) program were offered to respond to a study specific questionnaire (11 items) focusing on the colonoscopy experience.
Thirty-three hospitals, from Skellefteå in the north to Malmö in the south,
participate in the SCREESCO program.
Resultat
Of 7593, 6542 (86%) responded to the questionnaire (52 % men; 63 %
randomized to a colonoscopy). All 33 hospitals were represented (median
number of colonoscopies = 130; range 17-559). A vast majority was satisfied with the information (97 %) and how they were treated for (99 %).
Anxiety was reported by about 85 %, 80 % perceived discomfort and/or
pain during the procedure and 60 % had taken at least one day off work.
Preliminary results show that sex, type of hospitals (university hospitals
vs. not university hospitals), positive FIT, sedation and complications
during the procedure are important associated factors for the colonoscopy
experience.

Referenser
1. Tierney M, Bevan R, Rees CJ, Trebble T. What do patients want
from their endoscopy experience? The importance of measuring and
understanding patient attitudes to their care. Frontline Gastroenterol.
2016;7(3):191-198.
2. McLachlan SA, Clements A, Austoker J. Patients’ experiences and
reported barriers to colonoscopy in the screening context—A systematic review of the literature. Patient Education and Counseling. 2012;
86:137–146
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Fallbeskrivning: Endoskopisk visualisering av ventrikelischemi före och efter endovaskulär intervention
G. Wurm Johansson* 1, H. Thorlacius2, A. Nemeth1, S. Acosta3, E. Toth4
Gastrosektionen SUS Malmö, SUS Malmö, Endoskopimottagning, 2Kirurgkliniken, 3Kärlcentrum, 4Gastrosektionen, Endoskopimottagningen, SUS
Malmö, Malmö, Sverige

1

Bakgrund
Ventrikelischemi är ett sällsynt tillstånd associerat med hög mortalitet.
Endovaskulär intervention är standardmetod för behandling av patienter
med akut gastrointestinal ischemi.
Metod
Fallpresentation.
Resultat
På grund av akut kärlocklusion genomgick en 59-årig man endovaskulär
rekanalisering och stenting av arteria mesenterica superior (SMA) och truncus celiacus följt av cholecystektomi samt tarmresektion med jejunostomi.
Nio månader senare sökte patienten akutmottagningen med buksmärta.
Datotomografi visade stentocklusion i SMA som behandlades med förnyad
rekanalisering och stentning av truncus celiacus samt jejunokolostomi.
Ingen intervention av den ockluderade stenten i SMA utfördes.
Fyra år senare fick patienten akut buksmärta och datortomografi avslöjade en bruten stent i truncus celiacus och uttalad stenos och ocklusion av
stenten i SMA. Gastroskopi visade tecken på ventrikel-ischemi (Fig1). En
akut endovaskulär restenting av truncus celiacus utfördes. Endoskopiskt
dokumenterades nästintill fullständig regression av de ischemiska skadorna
i ventrikeln fem dagar senare (Fig 2). Datortomografisk uppföljning åtta
månader senare visade öppen stent i truncus celiacus.
Figur 1:

Figur 2:

Slutsats
Overall a majority of the participants were satisfied with the information
about the procedure, how they were treated for. The results show, however,
areas of improvement, such anxiety and discomfort and pain, and several
associated factors for the colonoscopy experience such as sex, type of hospital, reason for colonoscopy, sedation and complications.
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Slutsats
Vårt fall demonstrerar slemhinneläkning efter framgångsrik behandling
av svår gastrisk ischemi.
Det här fallet illustrerar betydelsen av endoskopisk visualisering för att
diagnostisera och följa upp behandling av gastrointestinal ischemi.
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Complications and outcome of percutaneous endoscopic
gastrostomy in a high volume centre.
M. Vujasinovic1, C. Ingre2, F. Baldaque Silva1, F. Frederiksen3, J. Yu3,
P. Elbe* 1
1
PO Övre Buk, 2ALS sektionen , Karolinska Universitetssjukhuset, 3Karolinska
Institutet, Stockholm, Sverige
Bakgrund
Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) is the method of choice
for long-term enteral feeding for patients with swallowing disorders and
normal gut function. There is limited data regarding the demographics
and clinical characteristics of patients from whom PEG was removed.
Metod
We performed a retrospective analysis of all consecutive adult patients
who underwent first placement of PEG between 1 August 2013 and 31
December 2015 at Karolinska University Hospital in Stockholm, Sweden.
Resultat
In total, 495 PEG were inserted in 495 patients during the study period,
56 % male, mean age at insertion 67 years (range 19-95). Most patients
belonged to the neurologic group (52 %), followed by the oncologic (32 %),
other diagnosis (9 %) and trauma (7 %). Major complications occurred
in 10 (2.0 %) patients. There were no differences in the age or BMI of
patients with either minor or major complications but both parameters
were risk factors in terms of survival. PEG was removed from 165 (33.3 %)
patients, most of them from the oncology group, due to the improvement
of general status of patients after specific oncologic treatment.
Slutsats
Increased age and low BMI were identified as risk factors for mortality but
did not correspond with the rate of complications. Antibiotic prophylaxis
with sulfamethoxazole and trimethoprim provides good protection for
patients with PEG.
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tillgänglighet inte ha förbättrats under senare år. Även vid internationella
jämförelser är Sveriges ställning inom dessa områden svag.
Endoskopiska undersökningar upplevs ofta som obehagliga av patienter
och en misstanke eller oro för allvarlig sjukdom har inte sällan föranlett
undersökningen. Vårdmötet är kort och endoskopimottagningars arbete
präglas av höga krav på diagnostisk noggrannhet och ökad produktion.
Patientupplevelser är en internationellt erkänd kvalitetsindikator inom
endoskopi.
Litteraturen om patientupplevelser från endoskopiska undersökningar
domineras av studier som baseras på klinikernas uppfattningar om vad som
är viktigt för patienterna. Studier med kvalitativ ansats som fokuserar på
patienters egna upplevelser och uppfattningar är därför viktiga för att få
en korrekt bild av patientperspektivet. Studier om patientdelaktighet vid
endoskopiska undersökningar saknas. Detta område behöver därför belysas.
Våra forskningsfrågor var: Hur beskriver patienter som genomgått endoskopiska undersökningar sina erfarenheter, attityder och önskemål kring
patientdelaktighet? Vilka hinder och möjligheter till patientdelaktighet
vid endoskopi identifieras?
Metod
En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats har påbörjats. Sjutton
vuxna patienter som genomgått endoskopiska undersökningar på Karolinska Universitetssjukhuset intervjuades mellan oktober 2017 och december 2018. Intervjuerna genomfördes med hjälp av ett semi-strukturerat
intervjuprotokoll med öppna frågor. De frågor som ställdes handlade om
information och delaktighet i de olika faserna i samband med undersökningen (före/under/efter). Intervjuerna spelades in och transkriberades
ordagrant. En kvalitativ innehållsanalys har påbörjats och meningsbärande
enheter av texten som svarade på forskningsfrågorna har identifierats. Dessa
meningsbärande enheter kondenseras och kodas, för att sedan grupperas
i teman och kategorier.
Resultat
Analys av materialet pågår, och ett färdigt resultat kommer att presenteras
vid Svenska Gastrodagarna 2019.
Slutsats
Resultatet av studien kommer att bidra till ny kunskap avseende patienters
upplevelser, attityder och önskemål av delaktighet vid endoskopi. Denna
typ av kunskap är viktig för att kunna utveckla och förbättra omhändertagandet av patienter vid endoskopiska undersökningar.
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Patienters erfarenheter, attityder och önskemål avseende
delaktighet i samband med endoskopiska undersökningar – en kvalitativ intervjustudie
H. Dubois* 1, 2, 3, M. Törnqvist1, J. Creutzfeldt2, 3, 4, M. Bergenmar5, 6
1
Funktionsenhet GI Endoskopi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm,
2
Center för avancerad medicinsk simulering och träning, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 3Institutionen för klinisk vetenskap, intervention
och teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet, 4Perioperativ medicin och
intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, 5Institutionen för
omvårdnad, Sophiahemmet högskola, 6Institutionen för onkologi-patologi,
Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
Bakgrund
Patienter som är aktiva aktörer i sin egen vård är nöjdare, har bättre hälsa
och får också en säkrare vård, genom att de fungerar som ”säkerhetsbarriärer” och förhindrar misstag som kan leda till patientskada. Trots Patientlagen (SFS 2014:821) verkar patienters ställning vad gäller information och
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Rätt svar – Endoskopifrågan
(från sidan 15)
Vad hade denna man drabbats av för sjukdom?
Svar: Echinocockos (dvärgbandmask) i gallvägarna.
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ÅRSMÖTE SGF

SGF

Årsmöte Svensk Gastroenterologisk Förening
Tid: Onsdagen den 8 maj 2019 kl. 17.05
Plats: Rydberg, Elmiamässan, Jönköping
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Frågan om stadgeenlig utlysning av årsmötet
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötesordförande och sekreterare
5. Val av två justeringspersoner
6. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
7. Genomgång av verksamhetsberättelse
8. Rapport från utbildningsutskottet
9. Rapport från endoskopiutskottet
10. Rapport från utskottet för luminal gastroenterologi
11. Rapport från utskottet för lever- gall- och pankreassjukdomar
12. Kassörens rapport
13. Revisionsberättelse
14. Beslut om ansvarsfrihet
15. Val av ny styrelse
16. Val av revisorer
17. Val av valberedning
18. Övriga frågor

62

Ga str ok ur i r e n 2 • 2019

pentasa har den
bredaste 5-ASA portföljen på marknaden!
®

För att passa olika patienter och sjukdomstillstånd tillhandahåller vi Pentasa®
i följande beredningsformer:
PENTASA®
DEPOTTABLETT
500 mg OCH 1 g

PENTASA® SACHET
DEPOTGRANULAT
1 g, 2 g OCH 4 g

PENTASA®
SUPPOSITORIUM
1g

PENTASA® (mesalazin) Beredningsform: Tablett 500 mg och 1g, rektalsuspension 1g, suppositorium 1g,
depotgranulat 1g, 2 g och 4 g. Indikation: Pentasa tabletter och Pentasa depotgranulat: Mild till medelsvår
ulcerös kolit. Pentasa rektalsusp: Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och proktosigmoidit.
Pentasa supp: Behandling av aktiv ulcerös proktit. ATC-kod: A07EC02. Rx, F. SPC uppdaterad: 2018 -08-24.
För ytterligare information och pris, se fass.se
Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11 Malmö, Tel: 040-691 69 00, www.ferring.se

IDNR: Pent1801_annons Rehn & Co

PENTASA®
REKTALSUSPENSION
1g

Unimedic Pred Ann 2019-04-05 01

Prednisolon

Unimedic

som klysma

är tillbaka

Används för att häva skov vid ulcerös
kolit & proktosigmoidit. Beredning har
tidigare funnits som lagerberedning men
finns nu som registrerat läkemedel.
• En rektal kortikosteroidberedning
som klysma.
• Ingår i TLVs förmån.
Form: Rektallösning Styrka: 31,25 mg
Förp.: 6x125 ml (endosbehållare)
Vnr: 412441
Prednisolon Unimedic subventioneras endast för patienter när behandling
med andra rektala kortikosteroidberedningar inte är lämpligt.

www.unimedicpharma.se

Prednisolon Unimedic, vattenlöslig glukokortikoid för lokalbehandling, rektallösning 31,25 mg, Rx (F) ATC-kod: A07EA01 Datum för översyn av produktresumén: 2018-06-20
Hållbarhet: 1 år För dosering och fullständiga kontraindikationer, varningstext och förskrivningsinformation se: www.fass.se
Innehavare av godkännande för försäljning: Unimedic Pharma AB, Sundbybergsvägen 1, 17173 Solna

SVERIGES YNGRE GASTROENTEROLOGER

Styrelsen SYG 2019

Kallelse till årsmöte
för SYG
Torsdag 9 maj 2019 kl. 12.00 – 13.00
Gastrodagarna – sal Bauer
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av mötets ordförande och sekreterare
4. Val av justeringsmän
5. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
6. Genomgång av SYGs aktiviteter under verksamhetsåret 2018/2019
7. Ekonomisk rapport
8. Val av SYGs styrelse för verksamhetsåret 2019/2020
9. Val av SYGs valberedning och revisor för verksamhetsåret 2019/2020
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande

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

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

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

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

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

Sebastian Havervall
(ledamot)
Gastromottagningen
Danderyds sjukhus
Stockholm

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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BRETT SORTIMENT INOM
ENTERAL NUTRITION
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nutrition som sedan länge innehåller många olika
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Läs mer på gastrostomi.se
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Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

Hej FSGS medlemmar

G

astrodagarna 2009 i Göteborg blev
jag tillfrågad om jag var intresserad
att delta i ett möte. Mötet skulle
handla om en ide. En ide om en ny sjuksköterskeförening. Ett alternativ till den
intresseförening som redan fanns. Den nya
föreningen skulle fokusera mer på den medicinska delen eller omvårdnaden av Gastropatienter. Jag blev smickrad av att bli till
frågad samtidigt som att jag blev nyfiken.
Som sjuksköterska på en Mag-tarmmottagning kände jag att den alternativa
förening som fanns, inte lockade mig så
detta kanske kunde bli något annat. Jag
tackade ja.
Det blev en resa som jag inte ångrar och
tänk att jag fick hänga med ända till FSGS
10-års jubileum.
Genom arbetet med FSGS har jag fått
möjlighet att träffa många intressanta,
kompetenta, inspirerande härliga och roliga
människor. Människor som tillsammans
bildar Gastro-Sverige. Jag har fått goda
vänner och fantastiska kollegor runt om i
hela landet. Värdefulla kontakter i arbetet
med Gastroenterologi.
Av en händelse blev jag webbmaster för
FSGS hemsida, med varierande resultat.
Svårt men roligt. Nu har jag beslutat mig
för att lämna vidare min plats i styrelsen.
Under en tid kommer jag fortfarande att
vara engagerad i FSGS Luminala utskott
och fortsätta att arbeta med frågor som rör
framförallt IBD.

Det är roligt att berätta att det sista jag
har varit engagerad i som webbmaster är att
i samarbete med Mediahuset har FSGS tagit
fram en ny hemsida. Hemsidan kommer att
lanseras under våren. Min förhoppning med
den nya hemsidan är att den skall bli mer
lättarbetad och därmed bättre uppdaterad.
Min uppmaning till er alla medlemmar i
FSGS är att hjälpa till att hålla vår hemsida
levande. Tipsa oss om vad ni vill att vi skall
lägga upp. Utbildningar, artiklar, händelser som ni vill dela med er av till resten av
Gastro-Sverige.
Kom ihåg att FSGS finns även på Facebook och Instagram.
Hoppas att vi får träffa många av er på
vårt årsmöte under Gastrodagarna i Jönköping då vi också passar på att fira FSGS 10
års jubileum.
Med varma vårliga hälsningar och på
återseende.

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

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

Eva Blackås
Ledamot FSGS

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

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

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

Historien om Föreningen
för Sjuksköterskor inom
Gastroenterologi i Sverige (FSGS)

I

september fyller FSGS 10 år! Att ha varit
delaktig i bildandet av denna förening
och nu se en så etablerad och välfungerande organisation är en fantastisk känsla.
Tankarna på att bilda en sjuksköterskeförening startade 2008 hos en grupp med önskan
om att skapa ett nätverk för sjuksköterskor
inom gastroenterologi för att genom detta
förbättra förutsättningarna för att skapa ett
bättre patientomhändertagande. Vi var en
grupp på tio stycken sjuksköterskor som
började brainstorma. Önskan och målet
var att skapa en organisation för sjuksköterskor där en kraft låg i att höra till en större
gemenskap för att kunna lära av varandra
och bland annat skapa utbildningar, vårdprogram och patientmaterial tillsammans.
Vi hade flera möten under 2008-2009, flera
av dessa tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening. Att ha stödet från denna
förening har varit ovärderligt. De har varit
med och stöttat oss från innan vi var en
förening och sedan fortsatt med det under
alla dessa år. Vi fick många bra råd inför
skapandet av FSGS och detta var väldigt
viktigt dels då inte många av oss var vana
vid föreningsarbete. Dels fick vi också hjälp
att sätta ordentliga mål för vår blivande förening. Svensk sjuksköterskeförening arbetar
för att underlätta för sina sektioner och det
kostar inget och det finns inga krav på sektionerna. Vår arbetsgrupp började med ett
sätta mål för den blivande föreningen och
det blev detta:
”Föreningens syfte är att bidra till utvecklingen av omvårdnaden för patienterna vid
gastroenterologisk sjukdom genom att:
– verka för sjuksköterskans professionella
utveckling inom gastroenterologi genom
att främja, utbildning, utveckling
och forskning inom gastroenterologisk
omvårdnad
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– vara en mötesplats och stimulera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och
internationellt
– stimulera och medverka till vidareutveckling av den omvårdnadsvetenskapliga
forskningen inom gastroenterologi”.
Vi i arbetsgruppen blev också föreningens
första styrelse och vi som ingick var: Monica
Wåhlin (Jönköping), Cecilia Sköld (Göteborg), Carin Hansson (Göteborg), Anette
Persson (Jönköping), Eva Blackås (Göteborg), Carina Andersson (Stockholm), Ann
Tornberg (Lund) och jag själv. Efter att ha
kommit fram till målet med föreningen
samt hur vi ville verka så bestämde vi oss
för att kalla till konstituerande styrelsemöte
i Jönköping den 24 september 2009. Det
var en enorm känsla när vi klubbade igenom
skapandet av Föreningen för sjuksköterskor
inom gastroenterologi i Sverige, FSGS, och
dess första styrelse. Det kändes att vi skrev

historia och att detta var något viktigt för
sjuksköterskor inom gastroenterologi och
hepatologi i Sverige.
Till en början handlade arbetet mycket om

att skapa en fungerande organisation. Det
handlade om att skapa rutiner kring samarbetet med Svensk sjuksköterskeförening
och Svensk Gastroenterologisk förening.
Vi arbetade också aktivt för att skapa en
organisation kring medlemshantering, stipendierutiner och kommunikation med
medlemmar och andra instanser. Vi var oerhört motiverade och hittade ganska snart ett
effektivt sätt att arbeta utifrån våra mål med
föreningen. Vi var beslutna att arbeta för
att alla insatser, både rent ekonomiska samt
kvalitetsförbättringar, skulle komma medlemmarna till gagn direkt. FSGS har alltid
arbetat för att sprida goda exempel och
underlätta för sjuksköterskor i hela landet
att utvecklas vidare inom specialiteten. Vi

Hemsidan jagharibd.se.
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har haft samarbete med industrin både för
att kunna erbjuda stipendier och utbildningar men också för att genomföra olika
projekt som kan komma medlemmarna till
nytta. Vi har bland annat undersökt hur
kompetensnivån hos sjuksköterskorna ser ut
i Sverige. Vi har också varit aktiva i att granska olika utbildningsmaterial samt skapat
utbildningar från grunden. Föreningen har
också arbetat för att sprida kunskap genom
artiklarna i Gastrokuriren. Vi har alltid velat
skapa artiklar som kan ge medlemmarna
information/kunskap samt motivation
inom de olika områdena inom specialiteten. Mycket kraft och energi har lagts ner på
planering av vad vi önskat publicera i denna
mest lästa tidningen. FSGS har också skapat
hemsidan ”Jagharibd” för att hjälpa sjuk-

sköterskorna att sprida information till våra
patienter. En annan stor satsning skedde för
några år sedan då kompetensbeskrivningen
skapades i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening. Denna ska dels fungera som
en grund för det kliniska arbetet men också
kunna fungera som en grund den dag som
det blir läge att bilda en specialistutbildning för vår specialitet. Och när nätverket
för sjuksköterskor inom hepatologi bildades
blev det genast en succé och blev startskottet
för planering av de olika utskotten som idag
är en del av FSGS.

erande förening som den är idag. Nu fortsätter vi arbeta för samma mål och fortsätter
att utvecklas!

Jag är väldigt tacksam för att jag fick vara

med att starta och sedan driva denna förening med så härliga personer! Det är ni
medlemmar som gör FSGS till den välfung-

Susanna Jäghult
Ordförande FSGS 2009-2018

Framtidsvision för FSGS

E

n riktigt fin känsla dyker upp i mig
när jag läser om FSGS tre grundläggande syften som skapades när föreningen grundades. Alla tre är fortfarande
aktuella och i hög grad levande i hur de
utformar styrelsens arbete och ger möjligheter till för kompetensutveckling och nätverk
för våra medlemmar.
I år, 10 efter FSGS grundande, kommer
den sista styrelsemedlemmen från föreningens allra första styrelse träda ur styrelsen. Med glädje ser jag att engagemanget
för föreningen lever kvar hos tidigare styrelsemedlemmar. Deras engagemang och
kompetens kommer föreningen fortsatt till
nytta i FSGS utskott för luminal gastroenterologi och Lever/galla/pankreas. I utskotten
involveras även fler medlemmar utan krav
på tidigare engagemang i styrelsen. Dessa
kontaktnät är otroligt viktiga när aktiviteter
skapas som ska komma våra medlemmar till
gagn. Inom FSGS ser vi fram emot att fortsätta det fina samarbetet som idag finns med
SGF och framöver utveckla samarbetet med
SEGP för att bredda föreningens aktiviteter
inom till exempel endoskopi.

Inom IBD har flera av våra medlemmar haft ett framgångsrikt internationellt
engagemang en längre tid. Denna möjlighet
börjar även ta fart inom hepatologi där sjuksköterskor numera har ett eget uppskattat
program vid europeiska konferensen ILC
som arrangeras av EASL. Ett nordiskt nätverk är på väg att etableras då sjuksköterskor inom hepatologi törstar efter utbyte
av kunskap och erfarenheter både nationellt
och internationellt. Nätverkande skulle inte
vara möjligt utan sponsorer. Därför vill jag
rikta ett särskilt tack till de sponsorer FSGS
har haft förmånen att samarbeta med och
de goda relationer som tidigare styrelsemedlemmar byggt upp för att gagna detta. FSGS
utskott fortsätter att investera resurser för
att prioritera medlemmarna och har som
mål att ständigt utveckla och anpassa utbudet enligt efterfrågan.

Kanske sitter just du inne med något intressant att dela med dig av? Ta gärna kontakt
med oss i styrelsen och framför dina idéer.
Slutligen har Svensk sjuksköterskeförening initierat ett arbete med att stärka samarbetet med sina sektioner. Ett betydelsefullt
mål som FSGS styrelse nu arbetar för är att
FSGS i framtiden ska kunna få möjligheten att vara Svensk sjuksköterskeförenings
nationella representanter inom omvårdnad
vid Gastroenterologi. För att möjliggöra
fortsatt arbete med denna fråga önskar vi
vid årsmötet involvera våra medlemmar,
välkommen dit för att höra mer om detta
samt fira FSGS 10 årsjubileum.

FSGS har som mål att involvera och syn-

liggöra medlemmarna vid nätverksträffar,
utbildningsinsatser och artiklar i Gastrokuriren. I styrelsen undersöker vi nu vilka
e-tjänster som kan vara hjälpsamma i detta.
Maria Hjorth
Ordförande 2018-2019
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Svenska Leverveckan 2019
i Stockholm
I år var det premiär för Svenska
leverveckan, tidigare Stockholms
levervecka, nu sammanslagen med
Rolf Olssondagarna som tidigare
har arrangerats i Göteborg. Svenska
leverveckan kommer att arrangeras
årligen i februari, vartannat år i Stockholm och Göteborg, av ansvariga från
båda städerna. I år var platsen Stockholm och jag deltog onsdagen och
torsdagen.

O

nsdagen ägnades åt föreläsningar
som hölls på engelska och där
huvudtemat var ALD- alkoholleversjukdom. De flesta patienter med ALD
diagnosticeras när dekompensationerna
uppträder trots att de har haft kontakter
med sjukvården. Genom att fråga patienter tidigt om alkoholvanor skulle riskbruk
tidigare kunna detekteras, och mortaliteten
minska hos dessa patienter. Hörnstenar i
behandlingen är absolut alkoholstopp och
ett optimerat energiintag då energibehovet
är ökat. Monitorering av nutritionsstatus
vid inneliggande vård, säkerställa adekvat
energi- och proteinintag och uppföljning
hos dietist efter slutenvård poängterades.
Sist ut på onsdagen var ett symposium om
NFALD, patofysiologi, orsak och behandling. Antalet människor med NFALD ökar
och då även risken för att utveckla NASH
och cirros. 20-25 % beräknas ha NFALD,
men alla med NFALD utvecklar inte
NASH. Idag finns ingen effektiv behandling
vid NFALD, förutom viktnedgång, där vet
man att 5-10 % viktnedgång kan minska
fibros och steatos i levern.
Torsdagen var en heldag för omvårdnads-

programmet med ett på pappret mycket
spännande innehåll som visade sig leva upp
till förväntningarna.
Först ut var berättade Annika Åkerlind
om sitt arbete som donationsspecialiserad
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sjuksköterska, (DOSS). De är nio sjuksköterskor i Stockholm som bevakar potentiella donatorer på intensivvårdsavdelningar.
Deras uppgift är att bistå med att utreda
donationsviljan, delta vid besked och vara
stöd till närstående i processen. Sedan
tjänsterna med DOSS infördes i mitten på
2000-talet har organdonationerna ökat. När
patienten ligger på IVA och har konsterats
ha total hjärninfarkt vilket oftast orsakats
av spontant intrakraniell blödning kan
patienten vara aktuell för organdonation.
Patienten kontrolleras med undersökningar
av hjärnaktiviteten vid två tillfällen med
ett antal timmar mellan för att diagnosticeras om hjärndöd. Intensivvården fortgår
fram tills eventuell organdonationen sker.
Patienten kan tidigare ha utryckt samtycke
till donation till närstående eller registrerat detta i donationsregistret, annars förs
samtal med närstående. Sjuksköterskan är
med och ger närstående fortlöpande och
stegvis information och vikten av att ge närstående tid att bearbeta situationen underströks. DOSS gör ett viktigt arbete för att
våra leversjuka patienter som väntar på en
lever runt om i landet ska få möjlighet att
leva vidare. ”En väl fungerande donationsverksamhet är grunden för all transplantationsverksamhet”.
Nästa föreläsare var Linda GyllströmKrekula som är socionom och har disputerat med en avhandling om efterlevandes
tankar kring en närståendes donation. Hon
intervjuade 32 närstående i deras hemmiljö
om hur de upplevde situationen när deras
anhöriga blev donatorer. De som intervjuades var föräldrar, barn, partner eller syskon.
Reflektioner var bl.a. att frågan om donation oftast inte var väntad, men logisk och
att samtala omkring donationsfrågan var
svår men inte svårare än annat som skedde
under sjukhusvistelsen där den anhörige
slutligen avled. Linda delgav citat som ”men
dom var väldigt pedagogiska det var lugnt

och fint”. Flera av de intervjuade berättade
att de inte kom ihåg om donationssamtalet
fördes före eller efter att deras anhöriga hade
avlidit. Två närstående berättade också att
de hade känt sig pressade under processen,
men ingen som medgett donation hade
ångrat sitt beslut om ja till donation, det
fanns dock två som ångrade att de avböjt
donation.
Carl Jorns berättade om hur en levertransplantation går till, och visade en kort
film om operationen. Han drog ett tänkbart
förlopp med en donator ute i landet, där
transplantationsbakjouren blir kontaktad
och patienten visar sig ha fungerande organ,
inga infektioner eller maligniteter. Levern
kommer nedkyld till transplantationssjukhuset i perfusionslösning. Den vanligaste
donatorn är över 60 år. Ibland kan levern
delas s.k. splitlever där den vänstra delen
kan ges till barn. Vem ska få då den här
levern? Faktorer som bedöms är blodgrupp,
storlek på levern, vem som är svårast sjuk
på väntelistan eller om det finns någon med
akut leversvikt som väntar. Det kan också
finnas någon som väntar på urgent call
från Skandinavien eller på barnväntelistan.
Det är många faktorer att ta hänsyn till när
donatorns lever ska fördelas.
På lunchföreläsningen som initierats
av Sveriges Hepatologinätverk berättade
undertecknad om hur vi arbetar i Linköping med patienter som väntar på en ny
lever. Det blev en intressant diskussion,
om att vi gör en del olika i landet och även
beroende på vilket transplantationssjukhus
vi har kontakt med.
Eftermiddagen följde temat från onsdagen med alkoholorsakad leversjukdom,
av Andrea Lindfors. Hur viktigt det är att
ha ett multidisciplinärt team runt patienten. Om patienten ska transplanteras krävs
minst sex månaders nykterhet, verifierat
med Peth, dels för att leverfunktionen ska

Ga str ok ur i r e n 2 • 2019

Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

hinna återhämta sig, men även för att etablera fortsatt nykterhet. Undersökningar
har gjorts som visar att 33-50 % återupptar
alkoholkonsumtion i varierande mängder
efter en transplantation. Tyvärr återupptar
ca 10 % ett skadligt alkoholbruk. Detta är
siffror som visar hur viktigt det är att vi fortsätter att arbeta aktivt med undervisning
och information och där vi sjuksköterskor
har en viktig roll.
Sara Wallhed Finn, psykolog, berättade
om återfallsprevention vid alkoholberonde
och psykologisk behandling. Hon berättade
om kriterier för beroendetillstånd, och att
ca 15 % av befolkningen kan antas ha ett
riskbruk av alkohol. Hinder för att söka
hjälp kan vara skam och stigmatisering
omkring alkoholberoende, och att många
undrar om total nykterhet är enda alterna-

tivet. Ett flertal har också dåliga kunskaper
om alkoholens effekt på hälsan, och vill
inte ha kontakt med beroendemottagning
eller socialtjänst. Sara berättade om MET –
motivationshöjande behandling – och KBT
som är effektiva behandlingsformer med
samtal i MI-andan, partnerskap, acceptans,
medkänsla och att ta fram patientens egna
resurser. Sammanfattningen från Sara var att
beroende är ett förändringsbart tillstånd, att
en liten andel har ett mer kroniskt förlopp
och att det finns effektiva behandlingsmetoder. Hon tipsade också om en internetsida,
Alkohollinjen.se. och avslutade med orden
”varje glas räknas”.
Svenska leverveckan 2019 var som vanligt ett välorganiserat, trevligt arrangemang
och glada möten med både nya och gamla
bekantskaper och vänner. Omvårdnadspro-

grammet var mycket intressant med duktiga
föreläsare och ny kunskap att reflektera över
och ta med hem. Jag hoppas att jag kan få
möjlighet att delta nästa år i Göteborg.

Carola Fagerström
Specialistsjuksköterska,
Magtarmmedicinska kliniken,
Universitetssjukhuset i Linköping

Ny styrelsemedlem i FSGS

Carola Fagerström
Jag arbetar som sjuksköterska sedan

2005, och började då som nyutexaminerad
på Magtarmmedicinska klinikens slutenvårdsavdelning. Här vårdas huvudsakligen
patienter med inflammatorisk tarmsjukdom och leversjukdomar. Mitt intresse för
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leversjukomar väcktes snabbt och jag fick
i uppdrag att fördjupa mig inom området
och utveckla fortbildningsdokument och
riktlinjer inom omvårdnad för området.
Jag arbetade under några år som chef för
avdelningen och med patientsäkerhetsfrågor
innan jag till slut valde att återvända till
klinisk tjänstgöring. Jag läste utbildningen
till specialistsjuksköterska inom medicinsk
vård, och valde att fördjupa mig i hepatologi, i de kurser det var möjligt, och examinerades år 2014. I samband med att jag var
färdig specialistsjuksköterska började jag på
klinikens mottagning, för att arbeta huvudsakligen med levermottagning. Magisteruppsatsen i specialistsutbildningen valde
jag att göra som en kvalitativ studie,”Living
with liver cirrhosis, a vulnerable life”, vilken
blev publicerad i Gastroenterogy Nursing,
2017. Resultatet av studien inspirerade mig
än mer att förbättra vården för våra leversjuka patienter. Resultatet av min studie
visade hur patienterna upplevde att de blev
bemötta av vårdpersonal på bl.a. vårdcentraler och akutmottagningen och hur det
de upplever att leva med dekompensationssymtom som snabbt kan bli livshotande. Vi

införde en snabb sjuksköterskeuppföljning
efter slutenvårdstillfälle en-två veckor efter
utskrivning för bedömning av behandlingseffekt, kliniska tecken på dekompensationssymtom och värdering av mående. Utifrån
detta planerar vi sedan nästa uppföljning
hos läkare och ev. läkemedelsjusteringar.
Jag träffar även patienter med leversjukdom, utan cirros som är remission, de som
har cirros och stabila, och som nämnts
tidigare, patienter med dekompenserad
levercirros. Även de levertransplanterade
patienterna ingår i min patientstock. Planeringen för patienterna görs i nära samarbete
med patientens ansvariga läkare, besöksfrekvens, till läkare eller sjuksköterska, om vi
ska ha teambesök, provtagningsfrekvens
och liknande. I klinikens leverteam har vi
ett väl fungerande samarbete och vi arbetar kontinuerligt för att förbättra vården
för våra patienter. Detta är stimulerande
och utvecklande, och precis så som jag vill
arbeta. I mitt uppdrag ingår också att vara
ansvarig forskningssköterska för leverstudier
som bedrivs på kliniken.
Jag ser fram emot ett spännande arbete i
LGP-utskottet och i FSGS styrelse.
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Screening med unik teknik

LCI FÖRBÄTTRAR
DETEKTION
Data har visat att frekvensen missade polyper inte
är försumbar; 2 procent av alla polyper större än 10
mm och 13 procent av alla polyper mellan 6 och 9 mm
i storlek missas. Intervallcancer utgör 3–9 procent av all
kolorektalcancer.*
* Läkartidningen volym 114, Koloskopier måste kvalitetssäkras, Thorlacius, Wurm.

Med en unik 4-LED ljuskälla har Fujifilm lyckats ta fram
ett nytt ljus, LCI, som tydliggör lesioner genom att öka
kontrasten i den röda färgskalan. LCI är den första ljusförstärkande funktionen som signifikant ökar detektion.
Karaktärisering av polyper gör man med blåljusläget BLI,
som likt NBI har sin styrka för just detta.

White Light Mode

hite Light Mode

LCI Mode

White Light Mode

LCI Mode

NEW STUDY ON LCI
LCI Mode
S TUDIE
R

LÄS M ER

LCI REDUCES THE MISS
RATE OF NEOPLASTIC LESIONS
IN THE RIGHT COLON.

Linked color imaging reduces the miss rate of neoplastic lesions in the right colon: a
randomized tandem colonoscopy study, Paggi et al
LCI groups resultedin an 11.8 % and 30.6 % adenoma miss rate, respectively (P < 0.001).

För mer fakta och information,
besök vår sida om hur LCI hjälper
skopister att enklare se lesioner i colon
och esophagus.

CONCLUSIONS: LCI could reduce the miss rate of neoplastic lesions in the right colon.

www.kungshusen.se/lci.html

RESULTS: At per-polyp analysis, double inspection of the right colon in the LCI–WLI and WLI–

STUDY ON LCI
Comparison of Linked color imaging and white-light colonoscopy for colorectal polyp

Linked
color
imaging randomized,
(LCI) is acrossover
newly trial.
developed
At per-polyp analysis in a randomized tandem
detection:
a multicenter,
Min M
image-enhancing
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technology
that
prostudy, double inspection of the right
RESULTS: The overall polyp detection rate increased significantly by 24%colonoscopy
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endoscopy
(91%
vs
73%,
P<0.0001).
vides bright endoscopic images and increases colon in the LCI–WLI and WLI–LCI groups resulCONCLUSIONS: LCI improves the detection of colorectal polyps and adenomas during colocolor
contrast.
ted in an 11.8% and 30.6% adenoma miss rate,
noscopy.
respectively (P < 0.001).*

LCI REDUCES THE MISS
RATE OF NEOPLASTIC LESIONS
IN THE RIGHT COLON.
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Kungshusen Medicinska
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www.kungshusen.se
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Motivering AbbVie stipendium 2019
Vi vill härmed gratulera Vedrana Vejzovic samt medsökande Ann-Cathrine
Bramhagen och Karin Örmon Malmö
till AbbVie stipendium på 50 000 kr.
Vår motivering lyder:

Ett av huvudmålen i behandling av IBD
är bättre livskvalite, där sexuell hälsa är en
viktig del.

Idag saknas kunskap om hur ungdomar
och unga vuxna upplever sin sexuella hälsa
i relation till IBD.
Därför känns denna planerade intervjustudie: Sexuell hälsa vid inflammatorisk
tarmsjukdom hos ungdomar och unga vuxna
med IBD. mycket aktuell.
Resultatet kommer förhoppningsvis visa
hur ungdomar själva upplever sin sexuella

hälsa relaterat till sin sjukdom, och ge oss
inom vården ökad möjlighet att optimera
stödet kring detta.
Väl mött FSGS styrelse

Årsmöte FSGS
Onsdag 8 maj 2019 kl. 17.05 – 18.30 lokal ”Hammarskjöld”
FSGS har 10 års jubileum hjärtligt välkomna och fira med oss på årsmötet
Buss avgår kl. 18.40 till välkomstminglet på Spira från Elmia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Mötets öppnande
Frågan om mötets behöriga utlysande
Godkännande av dagordning
Val av ordförande att leda förhandlingarna
Val av årsmötessekreterare
Val av justerare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
Verksamhetsberättelse
Förvaltningsberättelse
Revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Verksamhetsplan samt budget
Motioner
Förslag från styrelsen
Förslag till årsmötet om stadgeändring
Medlemsavgiftens storlek
Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
Val av revisorer och revisorssuppleanter
Val av valberedning
Övriga frågor
Mötets avslutande
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Förenklar EMR och ESD
Nya koloskopet PCF-H190T underlättar avancerade terapier såsom EMR och ESD
tack vare maximal åtkomlighet och hög manövrerbarhet även i svåra lägen.
•
•
•

Vinklingsutslag på max 210°
Snäv böjningsradie och kort vinklingssektion
3,2mm arbetskanal kl 17:30 samt spolkanal kl 18:30

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

Hej alla medlemmar i SEGP!

D

et är inte långt kvar till årets
stora event, nämligen Svenska
Gastrodagarna i Jönköping. Hit
kommer läkare, endoskopister, sjuksköterskor, undersköterskor, endoskopisköterskor
och andra intresserade för att lyssna på föreläsningar, studera posters, diskutera, utbyta
erfarenheter, ta del av nya forskningsresultat, titta på nyheter från industrin, mingla
och umgås med likasinnade gamla och nya
vänner.
Programmet för gastrodagarna ser
lovande ut med tre intressanta ”spår” (kan
bli svårt att välja). Det blir två tillfällen för
studiebesök vilket alltid är roligt. Att få se
hur andra har det på sin arbetsplats och hur
man löst de problem de flesta av oss brottas med är inspirerande. Man kan alltid få
något tips att ta med hem.
Föreningens årsmöte hålls onsdagen den
8 maj efter programmets slut och vi hoppas
att många av er deltar i detta möte. Efter
årsmötet blir det mingel på kulturhuset
Spiran. Busstransport dit avgår från Elmia
kl. 18:40.
Den här gången har vi ingen reseberättelse att bjuda på men redan i nästa nummer
av kuriren är det dags igen att få läsa om
vad våra medlemmar som fått resebidrag
till årets gastrodagar har upplevt.

Det finns rese/utbildningsbidrag att söka
till höstens evenemang och i en ruta längre
fram i tidningen finns uppgifter om vilka
som finns att söka nu. Tänk på att medlemsavgiften måste vara betald och att varje
ansökan bara kan gälla för en person.
ESGENA har publicerat uppdaterade
hygienriktlinjer för endoskopi. Ytterligare
riktlinjer finns uppdaterade och fler är på
gång, så besök gärna https://www.esge.com/
under fliken publications/guidelines där de
publiceras.
Även de nationella hygienriktlinjerna
i vårdhandboken är uppdaterade, som vi
tidigare meddelat via medlemsbrev, samt
på vår hemsida www.segp.nu
I almanackan på vår hemsida ser ni kommande event under året, är det något/någon
kurs, kongress, temadag eller liknande som
inte finns med där är vi tacksamma för ett
mail till någon i styrelsen, så kan vi lägga
till den.
Slutligen hoppas jag att det nu har blivit
vår hos alla och många av oss kommer att
träffas mellan hägg och syren i vackra Jönköping.

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

Åsa Jirvelius
sekreterare

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

Ledamot:
Jenny Pryssander
Jenny Pryssander
Mag-tarmmottagningen
Falköpingssjukhus
jenny.pryssander@vgregion.se
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Kallelse till SEGP:s årsmöte
Onsdagen 8 maj 2019 kl 17.05
i sal Bauer
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

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

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 2020

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
76

Ga str ok ur i r e n 2 • 2019

Indikation: Avsett för att minska återkomsten
av episoder av manifest leverencefalopati hos
patienter i åldern ≥18 år1

Även om patienterna är hemma
är risken för nya HE-episoder inte över 2,3

NOR/COR/1018/0825b

Patienter med leverencefalopati
kan vara svårhanterade, oavsett
om de är på sjukhus eller hemma.
Undvik problemen genom att
förskriva långtidsprofylax med
XIFAXAN® 5504-8
XIFAXAN® 550 mg filmdragerade tabletter. Aktiva substanser: Rifaximin. Indikationer: Avsett för att
minska återkomsten av episoder av manifest leverencefalopati hos patienter i åldern ≥18 år. ATC kod:
A07AA11. Dosering: Rekommenderad dos: 550 mg två gånger per dag. Behandling längre än 6 månader
bör ta hänsyn till det individuella förhållandet mellan fördelar och risker, inklusive de som är förknippade med progression av den nedsatta leverfunktionen. Kontraindikationer: Överkänslighet mot rifaximin, rifamycinderivat eller mot något hjälpämne. Fall av tarmobstruktion. Varningar och försiktighet:
Det potentiella sambandet mellan rifaximinbehandling och Clostridium difficile-associerad diarré
(CDAD) och pseudomembranös kolit (PMC) kan inte uteslutas. På grund av bristen på data och potentialen för svår störning av tarmfloran med okända konsekvenser, rekommenderas inte samtidig administrering av rifaximin och andra rifamyciner. Patienter bör informeras om att trots den försumbara absorptionen av läkemedlet (mindre än 1 %), kan rifaximin, liksom alla rifamycinderivat, ge en rödaktig
missfärgning av urinen. Nedsatt leverfunktion: Används med försiktighet hos patienter med gravt
(Child Pugh C) nedsatt leverfunktion och hos patienter med MELD (Model for End-Stage Liver Disease)-poäng >25. Försiktighet bör iakttas när samtidig användning av rifaximin och en P-glykoprotein-hämmare, såsom ciklosporin, behövs. Biverkningar: Vanliga: Depression, yrsel, huvudvärk, dyspné, smärta i övre delen av buken, utspänd buk, diarré, illamående, kräkningar, ascites, utslag, klåda,
muskel-spasmer, artralgi, perifert ödem. Mindre vanliga: Clostridium-infektion, urinvägsinfektion, candidiasis, anemi, anorexi, hyperkalemi, Förvirringstillstånd, ångest, hypersomni, insomni, Balansrubbningar, amnesi, konvulsion, uppmärksamhetsstörningar, hypestesi, minnesförsämring, värmevallningar,
pleurautgjutning, buksmärta, esofagusvarice blödningar, muntorrhet, magbesvär, myalgi, dysuri, pollakisuri, ödem, pyrexi. Sällsynta: Pneumoni, cellulit, övre luftvägsinfektioner, rinit, dehydrering, hypertoni, hypotoni, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, förstoppning, Ryggsmärta, proteinuri, asteni. kontusioner, behandlingssmärta. Ingen känd frekvens: trombocytopeni, anafylaktiska reaktioner, angioödem,
överkänslighet, presyncope, syncope, onormala leverfunktions-tester, dermatit, eksem. Avvikelser i
INR. Interaktioner: Hos patienter med nedsatt leverfunktion kan det inte uteslutas att rifaximin kan
minska exponeringen av samtidigt administrerade CYP3A4 substrat (t.ex. warfarin, antiepileptika, antiarytmiska, orala preventivmedel), på grund av högre systemisk exponering jämfört med friska försökspersoner. Både ökningar och minskningar i INR har rapporterats hos patienter som står på warfarin
och är förskrivna rifaximin. Om samtidig administrering är nödvändig, bör INR övervakas noggrant med

Product under license from Alfasigma S.p.A. XIFAXAN is a registered trademark of the Alfasigma
group of companies, licensed to the Norgine group of companies.
NORGINE and the sail logo are registered trademarks of the Norgine group of companies.

tillägg eller utsättande av behandling med rifaximin. Justeringar i dos av orala antikoagulantia kan vara
nödvändiga. En in vitro studie antydde att rifaximin är ett måttligt substrat för P glykoprotein (P-gp) och
metaboliseras av CYP3A4. Det är inte känt om samtidiga läkemedel som hämmar CYP3A4 kan öka den
systemiska exponeringen för rifaximin. Potentialen för att läkemedelsinteraktioner ska förekomma på
transportsystemsnivå har utvärderats in vitro och dessa studier tyder på att en klinisk interaktion mellan rifaximin och andra föreningar vars utflöde sker via P-gp och andra transportproteiner är osannolikt
(MRP2, MRP4, BCRP och BSEP). Graviditet, amning och fertilitet: Graviditet: Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas inte användning av rifaximin under graviditet. Amning: Det är okänt om rifaximin/
metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för det ammade barnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste
fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med rifaximin efter att man
tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan. Fertilitet:
Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta effekter på manlig och kvinnlig fertilitet. Effekter på
förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Yrsel har rapporterats i kliniska kontrollerade
studier. Rifaximin har dock försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.
Produktens status: 56 st. tabletter, receptbelagd, ingår i läkemedelsförmånen. Läkemedelsföretaget:
Norgine B.V., Hogehilweg 7, 1101 CA Amsterdam ZO, Nederländerna. Ombud: Norgine Danmark A/S,
Lyskær 1, 3 th., 2750 Herlev, Danmark. Datum för översyn av produktresumén: 21.05.2018. För mer information och pris se www.fass.se.
References:

1. Produktresumé för XIFAXAN® 550.
2. Bajaj JS, et al. Hepatology 2016; 64(1): 200-208.
3. Bannister CA, et al. Clin Ther 2016; 38(5): 1081-1089.
4. Bass NM, et al. N Engl J Med 2010; 362(12): 1071-1081.
5. Hudson M, et al. Frontline Gastroenterol 2017; 8(4): 243-251.
6. Mullen KD, et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2014; 12(8): 1390-1397.
7. Sanyal A, et al. Aliment Pharmacol Ther 2011; 34(8): 853-861.
8. Orr JG, et al. Liver Int 2016; 36(9): 1295-1303.
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IBD NORDIC Conference
Quality Hotel View, Malmö, 28 - 29 November

2019

Bringing together Nordic Gastroenterologists, Surgeons, Scientists and IBD Nurses since 2016

Thursday November 28th

Friday October 12th

09.50
Welcoming and opening of the meeting
10.00 - 12.00 Three separate symposia
Room A
PSC in a Nordic perspective, Moderator Einar Bjørnsson
-Is PSC still the black box of Hepatology?
What is new in research on etiology? Espen Melum
-Diagnosis and follow-up of patients diagnosed with PSC,
Martti Färkkilä
-Management of complications of PSC, Annika Bergquist
Room B
Advanced topics in IBD Care, Moderator Susanna Jäghult
Palle Bager, Randi Opheim, Lars-Petter Jelsness
Room C
Hot topics in IBD surgery, Moderator Tom Øresland
-The appendix and UC, Christianne Buskens
-Fate of the excluded rectum, Anthony de Buck van Overstraeten
- The mesentery in CD, Christianne Buskens
-Transanal pouch outcomes, Anders Tøttrup
-Low volume surgery, Hans Wasmuth
12.00 - 13.00 Lunch and posterwalk,
moderators Bjørn Moum and Taina Sipponen
13.00 – 14.00 MDT/ Consultants Corner 1, Ebbe Langholz
Nordic and international panel
Session 1, moderators: Einar Bjørnsson and Hans Strid
14.00
Biomarkers playing a different role in the future,
Jonas Halfvarson
14.20
Discussion
14.30
Coffe break
Session 1, continue
15.00
Towards personalized anti –TNF in Crohn’s disease;
lessons from the PANTS cohort, Tariq Ahmad.
15.20
Discussion
15.30
Treat to target, but what’s the target? Gert D’Haens
15.50
Discussion
16.00
Oral presentation of 5 selected posters,
moderator: Tom Øresland
16.50-17.35 Satellite symposium 1
17.40-18.25 Satellite symposium 2
18.25
Adjourn & Mingle
20.00
Dinner at the Hotel

08.00 - 08.40
08.45 – 09.40
Session 2,
09.45
10.00
10.10
10.30

11.05
11.25
11.35
11.50
12.00-12.50
Session 3,
12.50
13.10
13.20
13.35
13.45
14.55
Session 4,
15. 15

15.55
16.00

Satellite symposium 3
Satellite symposium 4
moderators: Jonas Halfvarson and Bjørn Moum
How to interpret pharma studies, Jan Marsal
Discussion
Coffee break
Immune mediated disease and extraintestinal
manifestations
Tandem talk 2
Checkpoint inhibitors and colitis
Michael Eberhardson and Jakob Seidelin
New drugs –new targets, losers and winners,
Tim Raine
Discussion
Therapeutic drug monitoring in clinical practice,
Casper Steenholdt
Discussion
Lunch
moderators: Mattias Block and Michael Eberhardson
Fibrosis in Crohn’s disease, Gerhard Rogler
Discussion
Quality Standards of Care, Susanna Jäghult
Discussion
MDT/ Consultants corner 1,
Taina Sipponen, Nordic and international panel
Coffee break
moderators: Susanna Jäghult and Taina Sipponen
Tandem talk 1
Thiopurines pro- con debate
Pro Jørn Bryskov
Con, Paulina Molander
Best poster award
Adjourn Tom Øresland

Scientific Committee
Chair:
Tom Øresland (Norway),
Co-Chair: Jonas Halfvarson (Sweden)
Members: Einar Bjørnsson (Iceland), Mattias Block (Sweden), Michael Eberhardson (Sweden), Susanna Jäghult
(Sweden), Ebbe Langholz (Denmark), Bjørn Moum (Norway), Taina Sipponen (Finland), Hans Strid (Sweden)

IMPORTANT DATES
2019-05-31: End of Early Bird discount, 2019-10-25: Abstract submission deadline, 2019-11-22: Registration closes

TO FIND MORE INFORMATION AND TO REGISTER, PLEASE VISIT:

www.ibdnordic.se

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

Sponsorer

För läkare och assistenter som önskar få en grundkurs i basal ERCP
Tre dagars kurs med teori och praktiska övningar på ERCP-modeller

Välkommen till
Basal kurs i ERCP
4-6 december 2019
Kursen riktar sig främst till deltagare som har en viss vana med ERCP
och de deltagare som anmäler sig som läkare och assistent premieras
Deltagaravgift: Läkare 9900 kronor, Assistent 5500 (kursavgift + lunch och middag)
Kursledning: Urban Arnelo, Fredrik Swahn, Hans-Ivar Påhlsson och Birgitta Hammarlund
Välkommen med din anmälan till Pia Holmberg (pia@medinet.nu)
Ga s t r okurire n 2 • 2019
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Kurser & Kongresser
2019
MAJ

8 -10
2019

AUG

19-23
2019

SEP

27-29
2019

SEP/OKT

30-2
2019

OKT

7-9
2019
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Gastrodagarna
Jönköping
www.svenskgastroenterologi.se
Kirurgveckan
Norrköping
www.kirurgveckan.se
ESCP
Wien
www.escp.eu.com
Endoskopisk hemostaskurs
Örebro
Pia Holmberg (pia@medinet.nu)
Gastroenterologi i Fokus
Stockholm/Ekerö
www.svenskgastroenterologi.se

OKT

19-23
2019

NOV

19-22
2019

NOV

28-29
2019

DEC

UEGW
Barcelona
www.ueg.eu/week
Basal endoskopi
Stockholm
www.svenskgastroenterologi.se
IBD Nordic Conference
Malmö
http://ibdnordic.se/
Basal kurs i ERCP

2-6
2019

Aktuell kalender hittar ni på:
svenskgastroenterologi.se/kurser-kongresser
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Vid svår
diarré
Såsom diarré orsakad av
Cytostatika
Strålbehandling
Neuroendokrina tumörer
När annan diarrébehandling inte
har haft önskad effekt1

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

Referens:
1. Dropizol ® produktresumé.
Maj 2018

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

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

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

En

nystart med...

EN T YV I O

j

E

ntyvio har en tarmselektiv
verkningsmekanism utan någon

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

SE/EYV/0118/0002(3) mar-19

Referens: 1. Produktresumé Entyvio, www.fass.se.
Entyvio® (vedolizumab) 300 mg pulver till koncentrat för lösning till infusionsvätska, lösning. Rx (F). ATC-kod: L04AA33. Indikation: För behandling av vuxna patienter med
ulcerös kolit eller Crohns sjukdom med måttlig till svår sjukdomsaktivitet som inte svarat tillfredsställande på, som uppvisat avtagande behandlingssvar eller som är intoleranta mot
konventionell behandling eller en TNFα-antagonist (antagonist mot tumörnekrosfaktor alfa). Kontraindikationer: Entyvio® ska inte ges till patienter som har en aktiv, svår infektion
inklusive aktiv tuberkulos eller en opportunistisk infektion. Varningar och försiktighet: Entyvio® ska inte ges till patienter med aktiva, svåra infektioner förrän infektionen är under
kontroll. Försiktighet ska iakttas då vedolizumab övervägs till patienter med en kontrollerad, kronisk, svår infektion eller hos patienter som tidigare har drabbats av återkommande
svåra infektioner. Patienterna ska noga undersökas för infektioner före, under och efter behandlingen. Patienter ska övervakas under och efter infusionen av Entyvio® för tecken på
infusionsreaktioner. Den som administrerar Entyvio® ska vara förberedd för, och kunnig i, att hantera eventuella anafylaktiska reaktioner. Under behandling med Entyvio® ska patienten
övervakas med avseende på nytillkomna neurologiska symtom som beskrivs i läkarnas utbildningsmaterial.
TLV: Ingår i läkemedelsförmånen. Begränsningar: Subventioneras i andra linjen för patienter som inte nått behandlingsmålet med konventionell terapi och som inte är lämpliga för
behandling med en TNFα-antagonist. Subventioneras i tredje linjen för patienter som inte nått behandlingsmålet med en TNFα-antagonist.
Förpackning: 1 × 300 mg. För mer fullständig information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering samt pris, se fass.se. Datum för senaste översyn av
produktresumé: 2019-02-20.

För mer information se www.entyvio.se

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

