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Behandling
på sjukhus …

… eller där
man själv väljer.

Ger personer med CD och UC
frihet att leva sina liv som de vill
3 års dokumenterad
sjukdomskontroll
Effekt inom
några veckor*

Den enda självadministrerade TNF-hämmaren
med indikation för både måttlig till svår, aktiv
Crohns sjukdom (CD) och ulcerös kolit (UC)
*Crohns sjukdom inom 4 veckor; ulcerös kolit inom 8 veckor.

SEHUG170349(1)

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 2017-10-12. Indikationsområden: Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter
som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat
på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som
svarat otillfredsställande på konventionell behandling. HUMIRA finns som injektionsvätska, lösning injektionsflaska 40 mg och förfylld injektionspenna/spruta, 40 mg
och 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. Vid nyinsättning av TNFhämmare subventioneras HUMIRA endast för patienter där etanercept inte är lämpligt. Denna begränsning gäller indikationerna reumatoid artrit, axial
spondylartrit, psoriasisartrit och plackpsoriasis.
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TOGETHER

we can change tomorrow
in transplantation

The development of transplant medicine has always been fuelled
by individual efforts and collective experience.
At Astellas Transplant we continuously seek to improve our knowledge
of transplantation. We strive to work in partnership with you to advance
the future of transplantation - with support for transplant associations,
clinical studies and patient programmes.
Astellas Transplant is committed to take part in the ongoing process
of improving quality of life for transplanted patients - changing their
tomorrow. Now and in the future.
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HANS HAR ORDET

Gastrovänner!
Har just kommit hem från UEGW i ett sommarvarmt Barcelona med många intryck.
Mötet hölls i moderna och ändamålsenliga lokaler med ett suveränt bra innehåll.
Detta överskuggades till en del av de oroligheter som pågår i Barcelona/Katalonien.

U

EGWeek firar 25-årsjubileum, vilket
märktes på det vetenskapliga programmet som utmärktes av innovativa lösningar på olika presentationsformer.
En bidragande orsak till detta är Magnus
Simrén som genomförde sitt sista möte som
ordförande i vetenskapliga kommittén vid
UEGW.
Under mötet presenterades flera studier
om nya läkemedel vid IBD, både biologiska
läkemedel i form av antikroppar och små
molekyler som tas i tablettform. Undertecknad deltog i ett spännande symposium kring
fibros vid leversjukdom. Patientens upplevelser vid olika mag-tarmsjukdomar (PROM)
belystes mer än vid tidigare möten. En rapport från UEGW presenteras på annan plats
i detta nummer av Gastrokuriren.
Jag vill passa på att nämna några svenska
insatser i samband med UEGW och inom
europeisk gastroenterologi. Magnus Simrén
lämnar sin post som ordförande i vetenskapliga kommittén, men tillträder en post som
UEG Secretary General i det högsta beslutande organet inom UEG. Jesper Lagergren,
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kirurg och professor på KI, tilldelades UEGs
stora forskningspris 2017 för sina insatser
inom klinisk praxis och behandling av esofaguscancer. Charlotte Hedin från Karolinska universitetssjukhuset utsågs som en av
åtta Risings Stars 2017. En bidragande orsak
var hennes forskning kring patogenesen
vid IBD. Carl-Fredrik Rönnow, ST-läkare
i kirurgi från SUS, nominerades till stora
posterpriset, men föll på mållinjen. Postern
handlade om ESD vid maligna kolonpolyper. Vid ESGENA konferensen 2017, som
hölls parallellt med UEGW erhöll glädjande
nog Anna-Karin Olofsson och Viola Engelbrektsson från Södra Älvsborgs sjukhus i
Borås pris för bästa poster, som handlade
om desinfektion av flexibla endoskop. Det
skall också nämnas att Jan Lillenau utsetts
till ordförande i UEMS Section of Gastroenterology and Hepatology, som framför allt
arbetar med utbildnings- och fortbildnings
frågor inom gastroenterologi och hepatologi.
Gastrokuriren innehåller ett reportage
från IBD Nordic, där kvalificerade föreläsare
från både Norden, Europa och Nordamerika
deltog. Programmet höll hög klass och uppskattades av deltagarna. En fortsättning på
IBD Nordic planeras till oktober nästa år.
Förhoppningsvis är vår nya hemsida i
bruk när denna upplaga av Gastrokuriren
når läsarna. Genomgripande förändringar
har genomförts och vi i styrelsen hoppas att

dessa kommer att underlätta och förbättra
för användarna. En nyhet är anpassningen
till mobiltelefoner och läsplattor. Synpunkter
på hemsidan välkomnas av styrelsen i SGF.
Styrelsen vill uppmuntra de doktorander
som de senaste åren har disputerat inom
områdena gastroenterologi och hepatologi,
att skicka in en kortfattad och enkel beskrivning för publikation. Det är ett ypperligt tillfälle för doktoranden och forskningsgruppen
att nå ut med sina forskningsresultat.
I detta nummer presenteras också ett spännande digitaliseringsprojekt i VG regionen,
där digital monitorering av IBD skall testas
under en 3-årsperiod.
Slutligen vill jag önska er alla en fin avslutning på det nya året och hoppas träffa er
under Gastrodagarna i Falun 16-18 maj nästa
år.

Hans Strid

ordförande
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Adacolumn är inget läkemedel – det är en behandlingsmetod
som används på över 25 kliniker runt om i Sverige. Adacolumn
tar selektivt bort de inflammatoriskt aktiva granulocyter och
monocyter som är involverade i inflammationen vid IBD.
På så vis ges tarmen en chans att återhämta sig och läka.1
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IMMUNOLOGISKT
ELLER HUR?
Läs mer om Adacolumn
på fattaibd.se

Referens: 1. A. R. Saniabadi et al. / Transfusion and Apheresis Science 37 (2007) 191–200. Otsuka Pharma Scandinavia AB | E-mail. info@otsuka.se.
| www.otsuka.se
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25 år av UEG Week
firades i Barcelona
Organisationen United European Gastroenterology genomförde sin årliga kongress UEG Week i Barcelona den 28/10 1/11. De firade också jubileum – mötet
utgjorde den 25:e kongressen i ordningen. Under öppningssessionen hälsade
Magnus Simrén, i egenskap som UEGs vetenskaplige sekreterare, alla drygt 13.000
deltagare välkomna till den spanska kuststaden.

P

rogrammet under UEG Week är flerparallelligt – upp till 20 olika sessioner
kan pågå samtidigt. Enda undantaget
från detta är just öppningssessionen, vars
första del inte har någon konkurrens i programmet. Det är under denna session som
ett flertal priser och utmärkelser delas ut.
En av dessa utmärkelser är Top abstract
award. Samtliga abstrakt som skickas in till
UEG Week bedöms av granskare, som sätter
poäng på dem. De fem som får den högsta
poängsumman utses till utmärkelsen. Prissumman är på 10.000 Euro.
Datorprogram bedömer

Dr Yuichi Mori, Japan, var en av de som
belönats med detta pris. Under sessionen fick
han motta utmärkelsen, och sedan presentera
sin studie. Den handlade om det diagnostiska värdet av artificiell intelligens (AI) vid
endocytoskopi för kolorektala polyper.
Detta datorstödda endoskopiska system
använder sig av ett mikroskop med 500
gångers förstoring av en kolorektal polyp.
Systemet analyserar cirka 300 egenskaper
hos polypen, efter att ha undersökt den
med hjälp av narrow band imaging, alternativt färgning med metylenblått. Systemet
jämför sedan egenskaperna för varje polyp
som undersöks med mer än 30.000 bilder
det använt för maskininlärning. På så vis kan
det prediktera lesionens patologi på mindre
tid än en sekund.
Tidigare studier har demonstrerat systemets användbarhet för att klassificera kolorektala polyper, men inga prospektiva studier
har rapporterats.
Möjliggör biopsi i realtid

Men det var just vad Yuichi presenterade i
Barcelona.
gastrokuriren 5 · 2017

Studien hade använt sig av 250 kvinnor
och män vars kolorektala polyper hade upptäckts med hjälp av endocytoskopi. Man
hade använt systemet för att prediktera patologin för varje polyp, och dessa prediktioner
hade sedan jämförts med den patologiska
bedömningen av de resekterade exemplaren.
Totalt hade 306 polyper bedömts i realtid
av det AI-assisterade systemet. Sensitiviteten
för att identifiera neoplastiska förändringar
visade sig vara 94 %, sensitiviteten 79 % och
exaktheten 86 %.
– Det mest anmärkningsvärda genombrottet med det här systemet är att artificiell intelligens möjliggör optisk biopsi av
kolorektala polyper i realtid, oberoende
av skopistens skicklighet. Detta tillåter en
komplett resektion av adenomatösa polyper,
och förhindrar onödiga polypektomier av
icke-neoplastiska polyper, sa Yuichi.
Han tillade att han ansåg att systemet är
redo för att användas kliniskt, och att målet
är att få de regulatoriska myndigheternas
godkännande. Därför ska nu forskarlaget
starta upp en multicenter-studie för att
uppnå detta, och teamet arbetar dessutom
med att utveckla ett automatiskt system för
detektion av polyper.
– Exakt och precis on-site identifiering av
adenom under koloskopi bidrar till en komplett resektion av neoplastiska lesioner. Detta
antas i sin tur minska risken för kolorektal
cancer – och slutligen för cancerrelaterad
död, summerade han.

Yuichi Mori

Nya alternativ för bariatrisk kirurgi

Mer om innovativ endoskopi presenterades
av Prof Guido Costamagna, Italien. Han
talade om metabolisk endoskopi.
I sin inledning berättade han att 32 miljoner individer i EU lider av diabetes, och
ytterligare 6 miljoner är omedvetna om att
de har det. Man räknar med att denna siffra
kommer att öka med 25 % till ungefär 40
miljoner till 2030.
– Diabetes och fetma ökar över hela världen, sa Guido.
Kirurger har gett sig i kast med detta
problem under lång tid, och han visade ett
svenskt exempel från 1952, där V. Henrikson
i tidskriften Nordisk medicin skrivit om tunntarmsresektion mot "fettsot". (En behandling författaren dock ställde sig tveksam till).
5
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Guido fortsatte med att beskriva olika
alternativ som existerar idag för bariatrisk
kirurgi.
– Dessa har visat sig även reducera diabetes, påpekade han.
Endoskopiska metoder har en viktig roll

Därmed kom Guido in på de endoskopiska
möjligheter som finns, och delade upp den
i tre huvudgrupper: Restriktiv endoskopi –
som går ut på att få patienten att äta mindre,
malabsorptiv endoskopi – att absorbera
mindre samt en kombination av dessa båda:
ät och absorbera mindre.
– Med hjälp av dessa endoskopiska tekniker kan vi ingripa tidigare och på så sätt
hjälpa de patienter med att gå ner i vikt
tidigt, som inte ännu är kvalificerade för
kirurgi. De kan även användas som språngbräda till kirurgi, och reducera den viktrelaterade operativa risken för olika bariatriska
och icke-bariatriska operationer.
Och de kan alltså användas i metaboliskt
syfte – genom att primärt adressera komorbiditeter som just diabetes.
– Endoskopi är ett alternativ för den traditionellt kirurgiskt behandlade befolkningen,
med utfall och riskprofil som är likvärdig de
kirurgiska alternativen. De kan också användas för att reparera misslyckade bariatriska
kirurgiska ingrepp.
I sin sammanfattning konstaterade Guido
att endoskopi har en viktig roll i det multidisciplinära omhändertagandet av morbid
fetma.
– Nya bariatriska endoskopiska tekniker
är dessutom på väg, som dessutom kommer
att kunna kombineras. Vi står inför en ny
framtid, avslutade han.
Svensk professor prisad

UEGs Research Prize är en prestigefylld
utnämning, där den som tilldelas priset förutom äran även får 100.000 euro att använda
till forskning. År 2017 tilldelades Prof Jesper
Lagergren från Sverige utmärkelsen.
Jesper har under sin karriär mest ägnat sig
åt tre områden i sin forskning: Etiologi och
prevention av esofaguscancer, etiologi och
konsekvenser av gastroesofageal refluxsjukdom samt kirurgi vid esofaguscancer.
Han arbetar som professor både vid
Karolinska Institutet och King's College i
London. I sitt tacktal förklarade Jesper att
han var mycket hedrad av att ha fått priset,
och passade på att tacka medlemmarna i
forskargruppen.
Rekordantal på post-graduate kursen

Direkt efteråt höll Prof Michael Manns,
6

Tyskland, i egenskap av President för UEG,
ett tal där han beskrev organisationen.
– UEG är europeisk gastroenterologis
gemensamma röst. Fr.o.m. igår är vi 17 olika
föreningar som samlats under UEGs paraply,
sa han.
Michael beskrev sedan hur UEG arbetar.
– Vi finansierar forskning, genomför
utbildningar och arbetar också på EU-nivå.
Vi har en egen publikation – UEG Journal
– som i år har ökat sin impact factor till 3,67.
Under två dagar innan den årliga kongressen
genomför vi en post-graduate utbildning. I
år hade vi ett nytt rekord i antal deltagare,
förklarade han.
Ytterligare en utmärkelse stod sedan på
programmet. Det var UEG Lifetime Achievment Award som gick till Prof Anthony
Axon, Storbritannien.
– Det här är den finaste utmärkelse jag fått
under hela mitt liv. Tack, sa Anthony Axon.
Mer studier på FMT vid IBD behövs

Öppningssessionen avslutades sedan med
en s.k. tandemföreläsning, där två talare
gemensamt talade om hur kommunikationen mellan värd och dennes mikrobiota ser
ut vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).
Prof Harry Sokol, Frankrike, beskrev detta ur
en mikrobiologs perspektiv, och Prof Arthur
Kaser, Storbritannien, ur en immunologs
perspektiv.
– Mikrobiotans komposition i mag-tarmkanalen är mycket komplex, och har hög
interindividuell variation när det gäller komposition, men inte när det gäller funktion,
sa Harry.
– Kommunikationen mellan immunsystemet och mikrobiotan formar mognad och
aktivitetsstatus för immunsystemet, samt
sammansättningen av den mikrobiala floran,
påpekade Arthur.

Guido Costamagna

Denna kommunikation är störd vid IBD,
fortsatte Harry. Det är dock oklart om
detta är en orsak till, eller en konsekvens av,
inflammation.
– Det är däremot klarlagt att patienter
med IBD har en dysbios, dvs. strukturell förändring av sin mikrobiota med en reducerad
diversitet och mindre stabilitet, sa han.
Detta ledde in dem på fekal mukosatransplantation (FMT). Det finns tre randomiserade, kontrollerade studier på det – samtliga
på patienter med ulcerös kolit (UC). Två av
dessa utföll positivt, men antalet deltagare
var ganska litet.
Frågan om donatorn har betydelse har diskuterats – i en av studierna var det endast en
donator vars mikrobiota visade sig leda till
förbättring.
– Resultatet från dessa FMT-studier måste
ändå tolkas som intressanta, men den effekt
de gav var inte överlägsen konventionell
terapi. Så de får fortfarande ses som experimentella – vi behöver betydligt större fas
III-studier, konstaterade Arthur.
Det finns inga data om FMT vid Crohn's
sjukdom, och de summerade med att vi
gastrokuriren 5 · 2017
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kanske kommer att få en definierad, mer
exakt, bakterieterapi i framtiden.
Screening för CRC...

Kolorektalcancer (CRC) är den näst vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i
Europa, med ett uppskattat antal av 228.000
avlidna årligen. Studier har visat att tre av
tio diagnoser av CRC numera sker bland
personer som är yngre än 55 år.
Det finns stark evidens för att screening
för CRC minskar incidens och mortalitet,
ändå råder det stora skillnader när det gäller
screening för CRC i Europa. Trots den dramatiska ökningen av CRC hos yngre vuxna,
så riktar sig majoriteten av screeningprogrammen till personer mellan 50 och 55 års
ålder – och i en del fall först vid 60 års ålder.
Forskare i Frankrike analyserade 6.027
utförda koloskopier i en prospektiv studie,
och fann en ökning på 400 % när det gäller
detektion av neoplasier hos patienter mellan
45 och 49 år i jämförelse med patienter
mellan 40-44 år. De fann också att detektionsfrekvensen var 8 % högre hos personer
mellan 45 och 49 än hos personer mellan 50
och 55 års ålder.

David Karsenti

...bör starta tidigare

Dessa data presenterades under UEG Week
av studiens huvudprövare, Dr David Karsenti, Frankrike. Han ansåg att screeningprogram för CRC med anledning av dessa
fynd ska börja vid 45 års ålder.
– Vi har visat att det är vid 45 års ålder
som vi kan se en anmärkningsvärd ökning av
kolorektala lesioner – särskilt när det gäller
tidiga neoplasier, sa David.
Han fortsatte med att förklara att denna
ökning kvarstår även om man exkluderar
individer med en familjehistorik – eller en
personlig historia – av polyper eller cancer.
– Oavsett vilken typ av screening det
handlar om så visar resultaten av vår forskning att screening för CRC bör börja när
individen har fyllt 45 år. Det skulle hjälpa oss
att tidigare upptäcka CRC hos unga vuxna,
och även göra det möjligt att identifiera och
avlägsna polyper som kan komma att bli
cancerösa senare i livet, fastslog Dr David
i sin summering.
Anmärkningsvärd reducering av magsäckscancer

Helicobacter pylori är en bakterie som är klassificerad som cancerogen av International
Agency for Research on Cancer. Infektion
av H. pyroli är den mest signifikanta riskfaktorn för utveckling av magsäckscancer, och
står för 78 % av den globala förekomsten av
denna cancer.
Man tror att mer än hälften av jordens
befolkning är infekterad, men att de flesta är
omedvetna om det – tills dess de utvecklar
symptom som halsbränna eller dyspepsi. I
vissa delar av Europa är siffran lägre – under
20 %, medan i vissa länder i Afrika är den
över 80 %. Diagnosen ställs vanligtvis med
hjälp av ett blod- eller utandningstest, men
kan även göras med endoskopi eller att avföringstest.

I en studie som presenterades under öppningssessionen i Barcelona presenterade
Professor Wai K. Leung, Hong Kong, att
de funnit att behandling av H. pylori-infektion ledde till en ansenlig reduktion av risk
för att drabbas av magsäckscancer – särskilt
för de äldre. Det var en populationsbaserad
studie där 63.000 personer ingick och som
hade fått antibiotikabaserad behandling mot
bakterien. Studien visade en riskreduktion
för magsäckscancer på 22 % för de som var
äldre än 60 år, jämfört med bakgrundsbefolkningen.
– Denna reducering på 22 % är anmärkningsvärd, och indikerar att det finns ett
reellt värde i att behandla infektionen, sa
Wai.
– Trots att det tidigare har ansetts vara för
sent att ge terapi som eradikerar H. pylori till
de äldre, kan vi nu rekommendera att man
ska göra det – för att hjälpa dem att reducera
sin risk för att bli drabbad av magsäckscancer, var hans slutsats.
Aspirin förebygger cancer

Acetylsalicylsyra används globalt för att
behandla ett antal sjukdomar, och bruket har
ett spann från att användas för att på kort tid
få smärtlindring till att vara förskrivet under
lång tid. Det omfattande användandet är
föremål för debatt inom medicinen, men en
nyligen genomförd studie visade att patienter
som slutade ta acetylsalicylsyra (som aspirin,
magnecyl m.fl.) ökade risken för att drabbas
av allvarliga kardiovaskulära händelser som
hjärtinfarkt eller stroke, jämfört med dem
som fortsatte med läkemedlet.
I en studie som presenterades på UEG
Week, och som omfattade över 600.000
individer, hade forskare jämfört patienter
som var förskrivna aspirin över lång tid (mer
än 6 månader, den genomsnittliga tiden för
bruk av aspirin var 7,7 år) med individer som
inte använde aspirin och sedan undersökt
deras förekomst av cancer av olika slag. Det
visade sig att de som tog aspirin uppvisade en
reduktion av antalet lever- och esofaguscancer med 47 %, för magsäckscancer var riskminskningen 38 %, för pankreascancer 34 %
och för kolorektalcancer var det en reduktion
av incidensen med 24 %.
Substantiell minskning

Man såg också en signifikant reduktion för
vissa cancerformer – (leukemi, lungor och
prostata) men inte för andra (bröst, urinblåsa, njure och multipelt myelom).
Prof Kelvin Tsoi, Hong Kong, presenterade studien.
gastrokuriren 5 · 2017

7

NU KOMMER DU ÅT DEN!

EndoDrill® GI Upper
Ett unikt, svenskt biopsiinstrument för provtagning
på djupt liggande tumörer
i magsäcken.

• Kliniskt validerad i svensk studie*.
• Lanserades i Sverige i augusti 2017.
• En produktfamilj, EndoDrill®, med den
patenterade borrfunktionen utvecklas
nu för flexibel gastro-, bronko- och
koloskopi. Dessutom designas stela

* A New Method for Endoscopic Sampling of
Submucosal Tissue in the Gastrointestinal Tract:
A Comparison of the Biopsy Forceps and a New
Drill Instrument. Walther C, Jeremiasen M, Rissler P,
Johansson JL, Larsson MS, Walther BS. Surg Innov.
2016 Dec;23(6):572-580.

instrument för alla kända indikationer
vid mellannålsbiopsering.
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Vi ställer upp i alla väder.
Även när det är kav lugnt.

Vi är en ideell förening som räddar liv till sjöss, utan bidrag från staten. Så stöd oss genom att bli medlem. Som tack får du kostnadsfri hjälp vid t ex motorstopp eller roderhaveri – även när det är kav lugnt och ingen akut fara. Sätt in 700:– direkt på pg 90 05 00-0.
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– Fynden demonstrerar att lång tids användande av aspirin kan reducera risken för
att utveckla många cancersjukdomar. Vad
som särskilt bör noteras är minskningen av
cancerincidens var mycket substantiellt –
särskilt för levern och esofagus, underströk
Kelvin.
Behov för stratifierad epidemiologi

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) var
föremål för ett stort antal symposier under
UEG Week. Ett av dessa handlade om cancer
och IBD.
Prof Laurent Beaugerie, Frankrike, inledde
med ett föredrag om vilka patienter som var
utsatta för ökad cancerrisk. Han påpekade
att det finns två typer av IBD-relaterad
cancer – dels de som är relaterade till sjukdomen i sig, och sedan de som är relaterade
till de läkemedel man använder vid IBD.
– Det finns ett behov för stratifierad epidemiologi, fortsatte Laurent.
Detta illustrerade han med ett exempel
på cholangiocarcinom. I en dansk populationsbaserad studie var incidensen för cholangiocarcinom 0,08 per 1000 patientår för

patienter med IBD, medan den var 0,02
per 1000 patientår för individer utan IBD.
Författarna konkluderade därför att riskökningen för cholangiocarcinom för patienter
med IBD är låg.
– Men man måste ta med i beräkningen
att de flesta diagnoser av cholangiocarcinom
vid IBD sker hos patienter som också har
primär skleroserande kolangit. Därför är det
viktigt att stratifiera utefter den sjukdomen.
Åttafaldig riskökning

Risken för att få kolorektalcancer är kraftigt
förhöjd för patienter med IBD och långvarig,
extensiv kolit, påpekade Laurent.
– Det är ytterligare ett exempel på vikten
av stratifiering. IBD-patienter med långvarig
kolit – längre än 10 år – har en åttafaldig
riskökning, jämfört med de IBD-patienter
som inte har det. Dessa har en fördubblad
risk.
Patienter med Crohn's sjukdom och
långvariga tunntarmslesioner – som allt
oftare inte opereras – har en substantiell
risk för adenocarcinom i tunntarmen, och
Crohn-patienter med kroniska anala eller

perianala lesioner har hög risk för anorektal
cancer, summerade Laurent.
Tiopuriner ger ökad risk

Dr Vito Annese, Dubai, tog upp terapi för
IBD och risken med dessa för cancer. Han
började med 5-ASA preparat, som är ett
mycket vanligt förekommande läkemedel
för denna patientgrupp.
– 5-ASA medför ingen ökad cancerrisk
vid IBD. Dessutom behövs det prospektiv
forskning av hög kvalitet för att utvärdera
dessa preparats potentiella preventiva roll,
påpekade han.
Kortikosteroider, som också är vanliga,
medför heller inte någon ökad risk för cancer.
– Men tiopuriner, som är nästa steg i
behandlingstrappan, medför en ökad risk.
Detta enligt European Crohn's and Colitis
Organisation (ECCO). Dessa patienter har
ökad risk för att drabbas av lymfom, fortsatte Vito.
Högst är denna risk för män över 50 år.
Men ett tidigare bruk av tiopuriner är inte
associerat med någon riskökning. Tiopuriner
medför även en förhöjd risk för icke-melanom hudcancer. Här råder det oklarhet om
denna riskökning består efter avslutat bruk
av tiopurin eller inte.
Okontrollerad inflammation är den största risken

Laurent Beaugerie

Vito Annese

Den vanligaste behandlingen med biologiska
läkemedel för IBD-patienter är TNF-hämmare. Enligt ECCO finns det ingen evidens
för att risken för lymfom med detta läkemedel är förhöjd, medan det finns en något
förhöjd risk för kutant malignt melanom.
Sammanfattningsvis sa Vito att de cancrar
som orsakas av immunosuppressionsterapi
representerar en minoritet av de cancrar man
observerar hos IBD-patienter.
– Det är den okontrollerade inflammationen som är den stora riskfaktorn. Så snart
som man har diagnostiserat IBD, ska man
instruera patienten att under resten av livet
använda solskyddsfaktor, och återkommande
utföra en hudundersökning, avslutade han.
Cancerläkemedel associerade med förvärrad kolit

Hur ska man handlägga en patient med
IBD och tidigare behandlad cancer? Frågan
utgjorde rubrik för ett föredrag av Dr Krisztina Gecse, Holland.
Hon konstaterade inledningsvis att
data visar att IBD-patienter med tidigare
cancer har en ökad risk att utveckla cancer
– antingen ny sådan, alternativt att få ett
recidiv.
gastrokuriren 5 · 2017
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– Patienter som har aktiv IBD när cancern upptäcks, kan komma i remission
och underhållsbehandling tack vare den
immunosuppressiva effekten från cancerbehandlingen, fortsatte Krisztina.
Men förvärrande av kolit har associerats
med docetaxel för bröstcancer, ipilimumab
för melanom, sunitinib, sorafinib och rituximab för njurcellscancer.
Om patienten har aktiv IBD och en historia av malignitet är det säkert att använda
5-ASA, nutritionsterapi och lokala kortikosteroider.
– Vid svåra skov som inte svarar på den
behandlingen, är användandet av TNF-hämmare, metotrexat, systemiska steroider under
kort tid och/eller kirurgi åtgärder man kan
överväga från fall till fall.
Handlägg multidisciplinärt

ECCOs guidelines slår fast att immunosuppression ska stoppas tills dess att cancern är
under kontroll. När det gäller återinsättning
av dessa läkemedel, slår de fast att läkaren ska
fördröja återupptagandet av immunosuppressiv terapi under två år efter att cancerterapin är avslutad. Denna tid kan förlängas
till 5 år om cancern är associerad med en
mellanliggande eller hög risk för återkomst.
– Dessa patienter bör alltid handläggas multidisciplinärt tillsammans med en
onkolog. De bör bedömas från fall till fall,
där man tar hänsyn till karaktäristiken för
indexcancern, risk för återfall, tid från diagnos, den påverkan IBD-terapin har på cancerutvecklingen samt svårighetsgraden av
IBD. Tiopuriner, kalcineurinhämmare och
TNF-hämmare bör stoppas åtminstone tills
dess att cancerterapin är avslutad, summerade Krisztina.
EoE och GERD kan överlappa varandra

Ett av symposierna hade rubriken Organiska
– funktionella överlappande syndrom: Hänger
de samman – eller är de åtskilda sjukdomar?
Förste föreläsare var dr Javier Molina-Infante från Spanien som talade om eosinofil
esofagit (EoE). Rubriken för hans föredrag
var: Är det EoE, är det GERD – eller är det
både och?
– Både EoE och GERD (gastroesofageal
refluxsjukdom) är organiska sjukdomar, och
går inte att klassificera som funktionella över
huvud taget, inledde Javier med att slå fast.
Han fortsatte med att presentera ett
patientfall från sin egen praktik.
Enigt äldre guidelines skilde man de båda
tillstånden åt med hjälp av pH: Patienter
med GERD har patologiskt pH, och svarar
gastrokuriren 5 · 2017

på behandling med protonpumpshämmare
(PPI) – men patienter med EoE har normalt
pH, och svarar inte på PPI.
– Men man kunde inte ha båda. Fast det
stämde inte på min patient, fortsatte Javier.
Han presenterade en review, publicerad
2007, som slog fast att en klar distinktion
mellan GERD och EoE innebär en förenkling som kan vara potentiellt skadlig i vissa
fall. Nya data visade att 20 % av patienter
med GERD inte svarade på PPI, medan 33
% av patienter med EoE faktiskt gjorde det.
Det ledde till att man ändrade guidelines,
och det är nu etablerat att dessa tillstånd kan
överlappa varandra.
– EoE och GERD är alltså inte ömsesidigt uteslutande störningar, och man kan
inte använda PPI för att avgöra vad det är
patienten har.
Patienten kan ha både och

Men termen PPI-responsiv eosinofil esofagit (PPI-REE) som myntats, gav Javier inte
mycket för.
– Det är ett olämpligt sätt att beskriva
sjukdomen, godtyckligt baserad på terapisvar
på ett visst läkemedel, och borde därför överges, ansåg han.
Patienter som har eosinofil esofagit och
esofagus-symptom som PPI kan råda bukt
på har fenotypiska, molekylära, mekanistiska
och terapeutiska särdrag – som inte går att
särskilja från liknande patienter som inte
svarar på PPI, underströk Javier.
Den mest accepterade hypotesen som
beskriver mekanismen bakom dessa patienters tillstånd går ut på att exponering för syra
i esofaguslumen leder till en barriärskada i
epitelet – som i sin tur leder till exponering för antigen, och slutligen till eosinofil
inflammation.
Han avslutade med att svara på den inle-

Krisztina Gecse

dande frågan om EoE eller GERD eller både
och.
– Det är inte enbart GERD. De flesta har
EoE och GERD – och vissa kanske enbart
EoE, sa Javier.
Gliadinantikroppar kan förekomma utan
att patienten har celiaki

Celiaki och veteallergi är två välkända olika
sjukdomar med olika bakomliggande mekanismer och symptom. Prof Katri Kaukinen
konstaterade att vi har fått ytterligare ett tillstånd som hör hemma i detta sammanhang
– icke celiakisk glutenkänslighet.
– Glutenfri diet har blivit väldigt populärt. Marknaden för glutenfria produkter har
ökat. Framför allt har sociala medier spelat
stor roll för denna utveckling, sa Katri.
Hon visade en studie där man undersökt
93 individer som hade fått abdominella
symptom efter att ha ätit något av sädesslagen vete, råg eller korn. 9 % av dessa visade
sig ha celiaki och 9 % hade veteallergi.
– Men då återstod alltså 82 %. Ingen av
dessa hade transglutaminasantikroppar, men
en mild, begränsad intestinal inflammation
11
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konstaterades hos 19 % – och gliadinantikroppar (antikroppar mot gluten) hos 46 %!
Gliadinantikroppar, utan att patienten har
celiaki, kan även konstateras i en rad andra
sjukdomar – IBD, psoriasis och artrit var
några som Katri räknade upp.
Glutenkänslighet existerar

Glutenkänslighet definieras av att celiaki
och veteallergi är exkluderat, patienten har
en normal villös struktur i tunntarmen, att
symptomen liknar de som uppträder vid
celiaki eller veteallergi samt att dessa uppstår
vid förtäring av gluten.
– Prevalensen för glutenkänslighet uppskattas till 6 % – dvs. 18 miljoner patienter
– i USA.
Frågan är om icke-celiakisk glutenkänslighet egentligen är en form av IBS.
– Vi kan inte svara på det, och det finns
många obesvarade frågor om glutenkänslighet: Är tillståndet livslångt, finns det någon
biomarkör och hur ser patogenesen ut? Det
är bara några...
Hon avslutade med att visa en studie som
konstaterat att gluten i dieten inte leder till

Katri Kaukinen
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ökad risk för hjärtsjukdom hos individer som
inte har celiaki. Istället fann den att ett reducerat intag av fullkornsprodukter som ett led
i att reducera gluten i kosten faktiskt ökade
risken för hjärtsjukdom för de som inte har
celiaki.
– Glutenkänslighet existerar – det är jag
övertygad om. Men att äta en glutenfri diet
om man inte behöver den, det är inte något
att rekommendera, summerade Katri.
IBS-lika symptom kan bero på dold inflammation

Prof Magnus Simrén höll en föreläsning med
titeln IBS-liknande symptom hos patienter
med IBD i remission.
En studie från 1983, publicerad i Gut,
visade att en tredjedel av patienter som hade
ulcerös kolit och som befann sig i remission
uppvisade IBS-liknande symtom.
– När vi sedan gjorde om studien 20 år
senare, fick vi samma resultat, berättade
Magnus.
Ytterligare 11 studier har gjorts därefter,
och en metaanalys av totalt 13 studier vilken
publicerades 2012 kom fram till att 39 % av

Magnus Simrén

IBD-patienterna IBS-liknande symptom. För
de som hade aktiv sjukdom var siffran 44 %,
och för de i remission var den 35 %. Man hade
även delat upp för Crohns sjukdom (46 %)
och ulcerös kolit (36 %).
Det finns många mekanismer som potentiellt kan vara verksamma för båda tillstånden: Psykologiska stressfaktorer som ångest
och depression, störning i brain-gut axis
samt visceral hypersensitivite och dysmotilitet var några som Magnus räknade upp.
– En studie från 2010 fann att IBS-lika
symptom kan bero på "dold inflammation".
Författaren ansåg därför att vi noga skulle
undersöka tecken på inflammation hos dessa
patienter. Så vi gjorde det år 2016, fortsatte
han.
Låg FODMAP-diet har visats vara effektiv

Börje Jonefjäll och hans kollegor fann då
att av 291 undersökta patienter med ulcerös
kolit, var 45 % i remission. De fann även att
18 % av de patienter som var i remission uppfyllde Rome III-kriterierna för IBS. Dock
fann de ingen skillnad för kalprotektin. De
hade däremot fler cytokiner i serum, så dessa
patienter hade en mild uppgradering av sin
immunitet.
– En studie publicerad här under årets
UEG Week har kommit fram till att patientens mikrobiom inte är inblandat i utvecklingen av IBS-lika symptom hos patienter
med IBD. Så vi behöver fler studier, påpekade Magnus.
Barriärfunktionen har också studerats.
En försämrad intestinal permeabilitet har
visats bidra till pågående tarmsymptom hos
IBD-patienter som uppnått läkning av sin
mukosa.
– Det är ett intressant fynd. Men hur ska
vi då behandla dessa patienter? Ska vi ge dem
mer aggressiv anti-inflammatorisk behandling? Det finns ingen evidens för det i litteraturen, även om data från studien SONIC
tyder på det.
Så Magnus summerade med att det vi bör
behandla dessa patienter som vi behandlar
andra IBS-patienter. En studie från 2017
visade effekt med en diet låg på FODMAP
(= fermenterbara oligosackarider, disackarider, monosackarider och polyoler – dvs.
enkla kolhydrater som jäser och drar in
vätska i tarmen) visade sig ha effekt på denna
patientgrupp.
– Till sist vill jag understryka att det finns
även andra funktionella tarmsjukdomar hos
patienter med IBD. 37 % av patienter med
ulcerös kolit i djup remission uppfyller diagnoskriterierna för en funktionell avvikelse,
avslutade Magnus.
gastrokuriren 5 · 2017
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Giovanni Barbara

SUDD ger IBS-lika symptom

Sista talaren under detta symposium var Prof
Giovanni Barbara, som talade om symptomatisk divertikelsjukdom – SUDD – där
patienten har fickor i kolon, men ingen
inflammation.
Divertiklar är mest prevalent i vänstra
kolon i västvärlden, medan i Asien är främst
i höger kolon. Prevalensen ökar med individens ålder, och vid 60 år så har ungefär
hälften av befolkningen divertiklar.
– Egentligen är det ett icke-medicinskt tillstånd. 80 - 85 % är asymptomatiska. 10 % är
symtomatiska, men okomplicerade – dvs. de
har SUDD. Divertikulit utvecklas hos 5 %,
och 1 % av dessa fall är komplicerade, sa
Giovanni.
SUDD är ett kroniskt, återkommande
tillstånd som ger IBS-liknande symptom.
Så vad skiljer SUDD från IBS?
– Oftast är det ålder och kön. Det är
nästan enbart äldre som får SUDD och det
är vanligare med manligt kön, med svår och
lokaliserad abdominell smärta – som inte
alltid är associerad med tarmrörelser. IBS-patienter är yngre, och är oftare kvinnor. Problemet är att nästan inga studier tar hänsyn
till ålder och kön, fortsatte han.
Endast 10 % av patienter i en studie från
Italien på patienter med divertikulär sjukdom uppfyllde Rome III-kriterierna för IBS,
tillade Giovanni.
– Abdominell smärta som varar längre än
24 timmar är mycket vanligare hos patienter med SUDD, jämfört med patienter med
IBS, konstaterade han också.
I sin sammanfattning sa Giovanni att en
liten del av patienter med SUDD uppfyller
kriterier för IBS.
– Det finns inte mycket data att tillgå om
vävnadspatologi – men IBS är associerat
med mastceller. SUDD är oftare associerat
med makrofager. Men i slutänden är det osägastrokuriren 5 · 2017

kert om denna distinktion har något värde,
eftersom handläggandet av patienterna inte
skiljer sig åt, summerade han.
"Den största revolutionen sedan kortikosteroider"

Under kongressens sista dag genomfördes ett
särskilt symposium där man ville markera
att det var 25-års jubileum för UEG Week.
Stora framsteg inom gastroenterologi och
hepatologi under 25 år, var rubriken.
Ordförande Michael Farthing hälsade alla
välkomna, och konstaterade att mycket hade
hänt sedan det första mötet genomfördes i
Aten för 25 år sedan. Han introducerade
sedan UEGs president Michael Manns.
– Allt det vi har åstadkommit under dessa
år, beror på forskning, konstaterade presidenten.
Sedan hade ett antal utvalda representanter för olika specialiteter fått 5 minuter för
att presentera vad de ansåg var de viktigaste
genombrotten för just deras specialitet. Först
ut av dessa, var Prof Julian Panes, Spanien,
som talade om de biologiska läkemedlens
betydelse för patienter med IBD. Infliximab var den det första av dessa som kom
att användas vid IBD.
– Det har inneburit att vi nu kan läka
mukosan på ett antal av våra patienter. I
vår kliniska vardag har vi sett hur det i sin
tur reducerar risk för återfall, inläggning på
sjukhus, behovet av kirurgi och – troligen –

Michael Manns

risken för dysplasier, sa Julian.
För kliniska prövningar så innebär denna
läkning en förbättring när det gäller att selektera patienter, den reducerar placeboeffekten
och utgör ett objektivt bevis på läkemedlets
effektivitet.
– Men inflammation är en komplex, heterogen process så terapeutiska terapisvar är
också heterogena. Alla patienter svarar inte
initialt på behandlingen – och under det
första året så förlorar mellan 30 och 50 %
sitt terapisvar.
Därför såg han med tillförsikt fram mot
den nya utvecklingen, där man istället för att
använda sig av antikroppar skapar läkemedel
som består av små molekyler. JAK-inhibitorer var ett exempel på sådana han nämnde.
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Ändå tvekade inte Julian att utnämna de
biologiska läkemedlen till "den största revolutionen vid IBD sedan kortikosteroider".
"Ett mästerverk i translationell forskning"

Prof Michael Manns, Tyskland, fortsatte
sedan med att tala om hepatit C (HCV).
– Det är den främsta indikationen för
levertransplantation i EU och USA. HCV
är också den främsta orsaken till levercancer, och det är fler som dör av HCV än det
är för HIV och AIDS. Det finns inte något

vaccin mot HCV – men det har blivit den
första virussjukdom som man kan bota hos
en människa!
Viruset identifierades först 1989, och han
beskrev den utveckling som varit sedan dess
som " ett mästerverk i translationell forskning".
– Med de moderna direct-acting-antivirals (DAAs) kan vi idag eradikera virus –
dvs. bota – mellan 95 och 100 % av de som
infekterats.
Från början använde man interferon i

behandlingen, vilket gav svåra biverkningar
och ledde till att flera patienter gav upp.
Behandlingstiden var också väldigt lång, och
resultaten inte särskilt bra.
– Nu använder vi inte interferon längre,
och biverkningarna är få och milda. Nästan
alla patienter kan behandlas.
Det innebär i sin tur att det finns möjligheter att eliminera sjukdomen. Problemet
som återstår att lösa är att se till att testning för HCV skalas upp, och att samtliga
diagnostiserade också får behandling. Så är
det inte idag, ofta beroende på ekonomiska
problem och stigma i högendemiska delar
av världen.
"Golden standard för flera kirurgiska ingrepp"

Mario Morino

Rebecca Fitzgerald

Andra milstolpar som lyftes fram under
denna session var upptäckten av Helicobacter pyroli och den betydelse bakterien har för
magsår, endoskopins utveckling samt hur
den enkla behandlingen för diarré hos barn
har räddat mängder av liv i utsatta delar av
världen. I det fallet återstår dock en hel del
att göra, påpekade Prof Sibylle Koletzko,
Tyskland.
– Diarré är som allra dödligast i de allra
fattigaste delarna av världen. Andelen barn
som får oral rehydreringsterapi – och därmed
kunnat fortsätta att äta – har stagnerat under
det senaste decenniet, sa hon.
Prof Rebecca Fitzgerald, Storbritannien,
fortsatte med protonpumpshämmare, och
den stora betydelse dessa haft för att bryta
utvecklingen av esofaguscancer. Men hon
underströk också att man individuellt måste
väga risken för och emot med ett alltför
intensivt bruk av dessa.
Sist ut var Prof Mario Morino, Italien,
som lyfte fram utvecklingen av laparoskopisk kirurgi.
– Idag är det ”golden standard” för ett
flertal kirurgiska ingrepp, och under utvärdering för ytterligare ett stort antal, de flesta
för maligna tillstånd. Egentligen är tekniken
endast ifrågasatt när det gäller Whipples operation för bukspottskörtelscancer, samt för
traumakirurgi, konstaterade Mario.
Efter en debatt om hur de kommande 25
åren kan komma att te sig, var sedan sessionen – och även Gastrokurirens bevakning av
UEG Week – till ända. Nästa år återvänder
kongressen till Wien, där den går av stapeln
20 - 24:e oktober.

Per Lundblad
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Feraccru
a new oral iron
alternative
for Iron Deficiency Anaemia (IDA) in adult
patients with Inflammatory Bowel Disease (IBD)
who failed oral ferrous products.1

1. Feraccru. Summary of Product Characteristics. Shield. February 2016

www.aoporphan.com

Prescribing information for Feraccru 30mg hard capsules
Please refer to Summary of Product Characteristics before prescribing
Presentation: A red hard capsule. Each capsule contains 30 mg iron (as ferric maltol). Indications:
Feraccru is indicated in adults for the treatment of iron deficiency anaemia (IDA) in patients with
inflammatory bowel disease (IBD). Dosage and Administration: Adults: Feraccru should be taken
orally. The whole capsule should be taken on an empty stomach (with half a glass of water). The
recommended dose is one capsule twice daily, in the morning and evening. The absorption of iron
is reduced when Feraccru is taken with food. Treatment duration will depend on the severity of iron
deficiency but generally at least 12 weeks treatment is required. The treatment should be
continued as long as necessary to replenish the body iron stores according to blood tests. The
Elderly: No dose adjustment is necessary. Children: The safety and efficacy of Feraccru in children
(17 years and under) has not yet been established. No data are available. Patients with hepatic
or renal impairment: No clinical data is available in this patient population. Contra-Indications:
Known hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients; Haemochromatosis and
other iron overload syndromes; Patients receiving repeated blood transfusions. Warnings And
Precautions:
Feraccru should not be used5in·patients
with inflammatory bowel disease (IBD) flare
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or in IBD patients with haemoglobin (Hb) levels <9.5g/dL. Iron preparations in excess may cause
toxicity especially among children and so Feraccru must not be administered to children. Take
special care when used with other dietary and/or iron salt supplementation. Before starting
treatment, iron deficiency anaemia (IDA) diagnosis should be made based on blood tests; it is
important to exclude underlying causes of anaemia other than iron deficiency (e.g. gastric erosion,
colonic carcinoma). Feraccru contains lactose and so patients with rare hereditary problems of
fructose intolerance or glucose-galactose malabsorption should not take this medicine. This product
also contains Allura Red AC (E129) and Sunset Yellow FCF (E110); these may cause allergic
reactions. Interactions: Food has been shown to inhibit uptake of Feraccru and so Feraccru should
be taken on an empty stomach. Avoid concomitant administration of Feraccru and IV iron,
dimercaprol, chloramphenicol and methyldopa. Feraccru should be given at least 2 to 3 hours
apart from: penicillamine, bisphosphonates, ciprofloxacin, entacapone, levodopa, levofloxacin,
levothyroxine (thyroxine) moxifloxacin, mycophenolate, norfloxacin, ofloxacin, tetracyclines,
calcium and magnesium salts e.g. magnesium trisilicate. Pregnancy and Lactation: There are no
data from the use of Feraccru in pregnant women. As a precautionary measure, it is preferable to
avoid the use of Feraccru during pregnancy. Ferric maltol is not available systemically and is

therefore unlikely to pass into the mother’s milk. No clinical studies are available to date.
As a precautionary measure, it is preferable to avoid the use of Feraccru during breastfeeding. Undesirable Effects: Common side effects: Abdominal pain, flatulence, constipation,
abdominal discomfort/distension, nausea and diarrhoea. Marketing Authorisation Number:
EU/1/15/1075/001 Marketing Authorisation Holder: Shield TX (UK) Ltd, Gateshead Quays,
NE8 3DF, UK. Legal Category: POM. Date of Preparation: September 2017.
For more details contact local distributor: AOP Orphan Pharmaceuticals AG,
Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala, Sweden. Phone +46 706 31 87 00.
Rx. Läkemedlet ingår ej i förmånen. www.fass.se
FERC04_17INT
Adverse events should be reported.
Reporting forms and information can be found at www.lakemedelsverket.se.
Adverse events should also be reported to AOP Orphan AG (Austria)
Phone: +43 1 5037244. E-mail: drugsafety@aoporphan.com
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SweHep - en nystart
SILK finns inte längre. Istället finns
SweHep - som uttytt står för Svensk Hepatologisk Forskning.

D

en 12:e oktober hälsade Annika
Bergquist, gruppens ordförande,
medlemmarna i den nybildade föreningen välkomna till SweHeps andra möte
på Säby Säteri utanför Stockholm.
Mötet varade i två dagar, och Gastrokuriren
var på plats.
En transparent grupp

Till skillnad från SILK, som man blev invald
till är SweHep en förening öppen för alla
som vill vara med.
– Det var skälet att SILK ombildades till
SweHep. Det var ju bara vissa som fick vara
med i SILK, där K stod för ordet klubb. Nu
öppnar vi upp en transparent grupp, och vill
också passa på att vrida vårt fokus till mer
prospektiva studier, förklarar Annika.
– Vår styrka är att vi tillsammans kan
rekrytera tillräckligt många patienter för att
bedriva högkvalitativ forskning, fortsätter
hon.
Välkommen att prova

SweHeps första möte hölls under våren 2017.
– På det sista SILK-mötet, för ett år sedan,
diskuterade vi vilka stadgar SweHep skulle
ha. Omstöpningen sammanfaller även med
ett generationsskifte – och vi var mycket väl
medvetna om vilka delar av SILK som har
varit värdefulla. SILK genomförde många
fantastiskt bra studier genom åren, och det
ska vi fortsätta med, understryker Annika.
Vem som vill får alltså vara med i SweHep,
men man ska vara disputerad, alternativt
knuten till en forskare som redan är med i
gruppen. Dessutom måste man vara närvarande på de två årliga möten (vår och höst)
som SweHep arrangerar.
– Är man med, så är man med. Då kan
man inte bara komma ibland.
Den som är medlem förväntas rekrytera
patienter, bidraga till den vetenskapliga diskussionen, planera studier och även bidraga
till en god stämning och ett gott arbetsklimat.
Idag är det cirka 20 medlemmar som är
med i SweHep.
Om man inte riktigt vet om man vill vara
med, är man välkommen att komma och
16

prova, påpekar Annika.
– Då kan man vara med ett par gånger
och sedan bestämma sig. Känner man för att
testa det, är det bara att maila mig (annika.
bergquist@ki.se).
Övergången från SILK har gått helt smärtfritt.
– SILK var en organisation som arbetade
med processer i små steg, och SweHep ämnar
fortsätta i den andan.
Var immuncellen finns har betydelse

En tradition som man också fortsätter med,
är att bjuda in gästföreläsare till gruppens
möten.
– Vi bjuder in forskare med olika kompetenser för att stimulera till translationell
forskning. Vi ser det som en vidareutbildning för oss själva, men också som en inspirationskälla för kommande forskning, säger
Annika.
Till detta möte var Niklas Björkström,
associerad professor i immunologi vid Karolinska Institutet, inbjuden. Han presenterade
flera projekt som de arbetar med.
– Vi arbetar mycket med lymfocyter och
NK-celler, berättade han inledningsvis.
Niklas fortsatte med att förklara att man
hittar NK-celler överallt i kroppen.

– Men hur vanligt förekommande de är –
det skiljer sig, fortsatte han.
Detta faktum leder i sin tur till frågan
om det är samma NK-celler, som cirkulerar
i kroppen, vilket är den bild man traditionellt har haft. Men försök med musmodeller
har visat att det i perifer vävnad finns residenta lymfocyter. Dessa residenta lymfocyter
bidrar till att kontrollera virus.
– Därför har vi ställt frågan om NK-celler
som återfinns i perifera organ är där på tillfälligt besök, eller om de permanent hör hemma
i denna vävnad? Och utifall det sistnämnda
är sant – var bildas de då?
I musmodellen hittade man olika receptorer, ytmolekyler, som binder till just den
vävnad där de befinner sig.
– I human lever fann vi celler – CD49A
NK-celler – som verkade vara permanent
bosatta i levervävnaden. Så vår slutsats är
att var immuncellen är lokaliserad har betydelse! I olika organ varierar det hur stor del
av immuncellerna som "bor där", summerade Niklas det första projektet.
20 % blev av med sin infektion

Ett annat projekt handlade om kronisk hepatit B (HBV) och behandling med nukleosidanalog.
gastrokuriren 5 · 2017
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– Det är ofta svårt att avbryta den behandlingen, förklarade Niklas.
Han presenterade data från två studier,
som visade att när man upphörde med
behandlingen så var det i den första studien
39 % som visade att de var fria från HBsAg
(s.k. funktionell bot) och i den andra studien
19 %.
– Vi blev nyfikna på det här, och ställde
oss frågan om vi kan hitta en immunologisk biomarkör med förmågan att prediktera HBsAg-förlust efter behandlingsavbrott?
Dessutom – vad är det som händer immunologiskt när man avslutar terapi med nukleosidanalog?
De följde ett antal patienter med prover,
där NK-celler och T-celler undersöktes. De
flesta av dessa fick relaps när behandlingen
sattes ut, och har därför sedan rebehandlats.
– 20 % hade efter 1 år blivit av med sin

Niklas Björkström

infektion, vilket ligger i linje med tidigare
studier.
Med hjälp av den data gruppen hade
samlat in, kunde Niklas visa att när HBsAg
var borta från serum efter att nukleosidbehandling hade avbrutits, var detta länkat till
en ökad funktion hos NK-celler.
– Så kanske man ska göra upprepade
behandlingsuppehåll för att hitta de patienter för vilka man kan sätta ut behandlingen
helt, var hans tolkning.
Efter Niklas föreläsning var det många
som hade frågor och kommentarer. Flera
som Gastrokuriren talade med efteråt, ansåg
att hans föreläsning varit mycket intressant
och givande.
Insamling av klinisk information

Per Stål, Karolinska Huddinge, är ordinarie
medlem i SweHep och han berättade för

Åsa Danielsson Borssén

gruppen om en påbörjad studie om mutationer kopplade till hemokromatos.
– Tidigare studier har endast undersökt
patienter som redan är sjuka i hemokromatos. Vi har därför bestämt oss för att
undersöka individer som har mutationerna.
Därför har vi bett om att få in labbdata och
personnummer på dem via klin kem lab på
respektive sjukhus, sa Per.
Han påpekade att de inte vet om dessa
individer är sjuka eller inte. Individerna med
mutationen ska sedan via nationella register
jämföras med en kontrollgrupp avseende
ökad risk för cancer, endokrina sjukdomar
och död.
– Vi har fått in de flesta personnummer,
och cirka en tredjedel av deras labbprover.
En student ska hjälpa till med detta, fortsatte Per.
Fredrik Rorsman talade om ett planerat
nationellt CIRROS-register och presenterade en modell från ett annat nationellt register. Han ville höra vad de övriga i gruppen
ansåg, och det blev diskussion och frågor
kring detta.
Efteråt sammanfattades diskussionen av
Annika.
– Vilken plattform ska vi ha? Vad har vi för
olika alternativ? Det kan vara bra att koppla
till en överbryggande plattform – men i så
fall vilken? Vi behöver definiera och formulera konkreta förslag som vi kan ta upp på
nästa möte.
Randomiserad läkemedelsstudie för PSC?

Surveillancestudien vid primär skleroserande
kolangit (PSC) och behov av kvalitetssäkring
med monitorering stod därefter på dagordningen.
– Det syftar till att säkerställa att alla tillstånd finns tillgängliga och kända – man kan
se det som en internrevision. Min fråga till
er är: Ska vi göra det här, undrade Annika.
Den första som svarade ansåg att det skulle
innebära en kvalitetssäkring. De flesta övriga
höll med. Majoriteten ansåg även att det ska
vara samma person som utför arbetet – förslagsvis en forskningssköterska.
– Då bestämmer vi det, och försöker hitta
någon vi kan skicka ut efter årsskiftet, sa
Annika.
Sedan tog man upp Urso-studien vid PSC.
Annika och Hanns-Ulrich Marschall föreslog att den skall stängas – det är för stora
problem.
– Vad ska vi då göra med de patienterna?
Ett förslag är att vi ska erbjuda patienterna
en randomiserad behandlingsstudie, när de
lämnar PSCSURV, fortsatte Annika.
gastrokuriren 5 · 2017
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Hon beskrev den förslagna studiens upplägg i mer detalj.
– När det gäller power så tror jag att vi inte
behöver vända oss utanför vår egen grupp –
men det behöver vi värdera närmare.
Mötet backade upp att man ska fortsätta
arbeta i den här riktningen. Det återstår
frågor att lösa som t.ex. finansiering och vilka
patienter som ska inkluderas.
Cancerrisken ökar efter diagnos av AIH

Åsa Danielsson Borssén är inte medlem i
SweHep, men var där för berätta om sin
avhandling, där Mårten Werner i SweHep
varit huvudhandledare.
Avhandlingen handlade om autoimmun
hepatit (AIH).
– Det var ett renodlat SILK-projekt från
start, där jag gjorde en retrospektiv inklusion
av både levande och döda AIH-patienter,
inledde Åsa.
I den kohort som hon undersökt ingick
634 patienter med AIH, 170 män och 464
kvinnor.
Det första arbetet i avhandlingen hade
studerat risken för cancerutveckling hos
patienter med AIH, framför allt med fokus
på risk för hepatocelllär cancer (HCC).
Kohorten matchades mot Cancer- och
Dödsorsaksregistret och jämfördes mot bakgrundsbefolkningen avseende risk för cancer.
– Konklusionen blev att det föreligger en
fördubblad risk för cancer efter AIH-diagnos, framför allt i form av non-melanoma
skin cancer (tiofaldig riskökning) och hepatobilär cancer (55 gånger förhöjd risk) efter
cirrhosdiagnos. Endast patienter med cirrhos
fick HCC, summerade Åsa.

Per Stål

Annika Bergquist

Leversjukdom vanligaste dödsorsaken

Nästa delarbete hade undersökt graviditet
och barnafödande hos kvinnor med AIH.
– Graviditet förefaller säkert, även vid
kompenserad levercirrhos. Men en ökad
risk för missfall och för tidiga födslar finns
hos kvinnor med AIH. Kvinnor med cirrhos
har en ökad andel kejsarsnitt – fast trots en
intensivare läkemedelsbehandling tycks inte
riskerna för fostret öka.
Studier har visat att fibros – och i vissa fall
cirrhos – har kunnat tillbakabildas om man
behandlar grundsjukdomen. Studier på AIH
är dock få. Åsas nästa delarbete hade som
syfte att undersöka om behandling av AIH
kan vända fibros och cirrhos till mer normal
levervävnad igen.
– Jag fann att en histologisk förbättring
är vanligt förekommande hos patienter
med AIH som svarar på behandling. En låg
inflammationsgrad sågs oftare i gruppen med
18

förbättrad fibrosgrad – och en kontinuerlig
kortisonbehandling var vanligare hos gruppen med förbättrad fibrosgrad.
Epidemiologiska studier på patienter med
AIH har baserats på kohorter av varierande
storlek och uppföljningstid. Få studier har
studerat långtidsöverlevnad.
Åsas fjärde och sista delarbete gick ut på
att undersöka prevalens och incidens, överlevnad och dödsorsaker i kohorten.
– Prevalensen för AIH är 17,3 per 100 000
invånare och år och incidensen 1,2 per 100
000 och år, rapporterade hon.
Den relativa överlevnaden börjar skilja
sig åt fyra år efter diagnos av AIH, och
skillnaden ökar över tid. Död till följd av
leversjukdom är den vanligaste dödsorsaken,
summerade Åsa.
Hon slutade med att tacka SweHep och
SILK för deras stöd.

Studie på fettlever

SweHep ska få en egen hemsida, och ett förslag till hur den ska komma att se ut presenterades av Iris Posserud. Adressen kommer
att bli www.swehep.se.
Iris hade gjort en dummy och gruppen
tittade runt i denna, kommenterade och
kom med idéer.
Man diskuterade även utbildande artiklar i
Läkartidningen. Det landade i att man överlämnar ansvaret för detta till SGFs utskott,
där Hanns-Ulrich är ordförande.
Hanns-Ulrich Marschall är i sin egenskap
av utskottsordförande för lever, galla och
pankreas i SGF ansvarig för riktlinjer och
nationella vårdprogram inom detta område.
Han gav en uppdatering om vilka riktlinjer
som det pågår arbete med, och hur de kan
förväntas implementeras i landet.
Hanns-Ulrich tog också upp frågan att
gastrokuriren 5 · 2017
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AFTER 20 YEARS,
A NEW APPROACH IN PBC1,2
Introducing OCALIVA®

Engage a new pathway

OCALIVA® offers a new option

OCALIVA® is a first-in-class

for patients with inadequately

selective and potent agonist for

achieved reductions in ALP and

controlled PBC

the farnesoid X receptor (FXR),

stabilisation of bilirubin levels

which plays a pivotal role in bile

at 12 months compared with

acid homeostasis and pathways

UDCA alone (48% vs. 10%)1.

controlling inflammation

The response to OCALIVA® was

and fibrosis

sustained over an additional

1

1,3

Proven response
Almost 5 times as many patients

12 months of therapy in the
open-label extension study4

OCALIVA® (obeticholsyra) 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter. Rx. EF. Gallsyrepreparat, ATC-kod: A05AA04.
Indikation: behandling av primär biliär kolangit (även kallad primär biliär cirros) i kombination med ursodeoxicholsyra (UDCA)
hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på UDCA eller som monoterapi hos vuxna som inte tolererar UDCA.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Total gallvägsobstruktion.

SE-PP-PB-0006

Varningar och försiktighet: Förhöjt ALAT och ASAT har observerats hos patienter som tar obeticholsyra. Kliniska tecken
och symtom på leverdekompensation har också observerats. Dessa händelser har inträffat redan under under den första
behandlingsmånaden. Leverrelaterade biverkningar har främst observerats vid högre doser än den högsta rekommenderade
dosen 10 mg en gång om dagen. Patienterna ska övervakas under behandling för att upptäcka förhöjda leverfunktionsvärden
och utveckling av leverrelaterade biverkningar. Svår klåda har rapporterats i samband med OCALIVA® behandling. Som en
försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av obeticholsyra under graviditet.
SPC godkänd: 2016-12-12. Intercept Pharma Ltd, 2 Pancras Square, London, N1C 4AG, Storbritannien. För ytterligare information
se fass.se.
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.

Abbreviations. ALP, alkaline phosphatase; FXR, farnesoid X receptor; PBC, primary biliary cholangitis; UDCA, ursodeoxycholic acid.
References. 1. OCALIVA® (obeticholic acid). Summary of Product Characteristics, 2016; 2. FDA Drug Approval Package: Urso (ursodiol) NDA# 020675.
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/97/20675a.cfm [Last accessed 4 April 2016]; 3. Ding L, et al. Bile acid nuclear receptor FXR and digestive system
diseases. Acta Pharma Sin B 2015;5:135–44; 4. Nevens F, et al. A Placebo-controlled trial of obeticholic acid in primary biliary cholangitis. N Engl J Med 2016;375:631–43.
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FOLLOW YOUR GUT FEELING

FERRING
PHARMACEUTICALS

®
CORTIMENT
budesonid
• Lokal frisättning i kolon till patienter med
mild till måttlig aktiv ulcerös kolit där 5-ASA
behandling haft otillräcklig effekt.
• Biverkningsincidens jämförbar med placebo.
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CORTIMENT® (budesonid)
Beredningsform: Depottablett 9 mg Indikation: Induktion av remission hos vuxna patienter med lindrig till måttlig aktiv ulcerös kolit där 5-ASA behandling
haft otillräcklig effekt. Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen, sojaolja, jordnötsolja eller mot något hjälpämne. Varningar och
försiktighet: Cortiment tabletter ska användas med försiktighet hos patienter med infektioner, hypertoni, diabetes mellitus, osteoporos, magsår, glaukom
eller katarakter, eller med hereditet för diabetes eller glaukom eller med något annat tillstånd där användning av kortikosteroider kan få oönskade effekter.
När behandlingen ska avbrytas, kan det vara lämpligt att successivt minska dosen enligt behandlande läkares ordination. ATC-kod: A07EA06. Rx, (F).
Begränsningar: Subventioneras endast för patienter som av biverkningsskäl inte är lämpliga för behandling med oralt prednisolon och inte kan
behandlas med enbart rektalt budesonid. SPC uppdaterad 2017-07-27. För ytterligare information och pris, se fass.se.
Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11 Malmö, Tel: 040-691 69 00, www.ferring.se
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• En tablett en gång om dagen i upp till 8 veckor.
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svensk hepatologi behöver en tydlig koppling till den europeiska leverföreningen,
European Association for Study of the Liver,
EASL. Frågan diskuterades och gruppen var
positiv till att arbeta i en sådan riktning.
Gruppen fortsatte med en planerad studie
på fettlever, och där patienterna ska följas
under 5 år.
Hannes Hagström redogjorde för det
pågående arbetet med inklusionen. Sedan
fick alla uttala sig om det går med inklusionen på just deras enhet.
"Det är vad den här gruppen finns till för"
Annika har varit ordförande sedan hon tog
över från Stefan Lindgren för tre år sedan,
vilket utgör en ordförandeperiod. Frågan var
därför på dagordningen inför detta möte,
och hon blev enhälligt omvald för ytterligare
en treårsperiod.
Till sist presenterade Per Stål ett projekt
om biomarkörer vid HCC.
– Det har kommit ett antal nya som testats, sa han.
Doktorand Robin Zenlander vid Karolinska Huddinge har undersökt både proteinmarkörer och mikro-RNA (miRNA). Många
miRNA har ett abnormt expressionsmönster
i HCC-vävnad, med såväl upp- som nedreglering. miRNA kan detekteras i serum, och
kan skilja ut HCC-patienter från friska kontroller.
– Robin har som mål att skapa en panel
med serumprotein- och miRNA-markörer
som kan differentiera patienter med cirrhos
från dem med HCC. Först undersöks skillnader i miRNA-uttrycket mellan HCC och
omkringliggande icke-tumerös levervävnad.
Därefter valideras proteinpanelen och miRNA-panelen i en extern kohort, förklarade
Per.
Det var den kohorten som Per undrade
om SweHep kunde hjälpa till med att samla
ihop.
– Min fråga är om ni är intresserade, och
kan börja samla prover redan nu. Det tar
ju lite tid...
Efter en kort diskussion enandes man
om att frågor om tekniken, etiken mm. ska
undersökas till nästa möte då beslut tas.
– Men det är självklart att om det behövs
ställer vi upp – det är ju det som den här
gruppen finns till för, konstaterade en av
deltagarna.
Detta avslutande uttalande tjänade därmed
även som en god illustration i stort om vad
SweHep är, och vad föreningen står för.

Per Lundblad
gastrokuriren 5 · 2017
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SweHep satsar på klinisk
forskning inom hepatologin
Svensk hepatologisk forskning har länge
varit av god kvalitet mycket tack vare
SILK. Förutsättningarna för klinisk forskning generellt har med tiden förändrats.
Tiden när den kliniskt verksamma läkaren
kunde kvista förbi labbet och utföra någon forskningssyssla är länge sedan förbi.

K

ombinationen av den ökade pressen
inom dagens sjukvård, ökad byråkrati och nya regelverk tillsammans
med den explosionsartade bioteknik-och
kunskapsutveckling som skett de senaste
åren gör att det ställs helt andra krav på oss
som vill göra högkvalitativ klinisk forskning.
Samverkan mellan prekliniska och kliniska
forskare och en stark forskningsfinansiering
är tydliga framgångsfaktorer.
Nya förutsättningar

Den kliniska forskningens nya förutsättningar kräver att vi anpassar oss också inom
SILK och därför har vi ombildat SILK till
SweHep. Namnbytet blir en symbol för
vår nya inriktning som kan sammanfattas i
öppenhet och fokus på prospektiva studier.
Vi vill också göra en ansats att öka translationella forskningsprojekt genom samverkan med prekliniska forskare. Vi välkomnar
därför forskare med nya idéer, starkt forskningsdriv in till vår förening.
Vi arbetar också med att knyta an SweHep
till den Europeiska leverföreningen, EASL
(European Association for the Study of the
Liver) för att Sverige ska bli en tydligare del
av den internationella hepatologiska gemenskapen. Tät samverkan med SGFs LGP-utskott (Lever-Galla-Pankreas, som främst
ansvarar för riktlinjer och utbildning) är
en självklarhet. Det är också av stor fördel
av att det finns hepatologer som är aktiva
både inom SweHep och SGF. Välkomna att
besöka vår hemsida swehep.se.

Annika Bergquist

Ordförande i SweHep
Hanns-Ulrich Marschall

Ordförande i Utskottet
Lever Galla Pankreas, SGF
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IBD Nordic Conference
Den 5:e till 6:e oktober ägde kongressen IBD Nordic rum för andra gången i
ordningen på hotell Hilton i Stockholm.
Nordiska och internationella föreläsare
turades om att tala om inflammatorisk
tarmsjukdom (IBD) inför en publik på
cirka 250 personer, som framför allt kom
från de nordiska länderna.

I

sitt välkomstanförande, påpekade Tom
Øresland, kongressens ordförande, att
detta är det enda nordiska mötet om
IBD.
– De nordiska länderna är ganska små.
Därför uppmanar jag alla er som är här att
under dessa två dagar passa på att interagera
och nätverka med varandra.
Och därmed förklarade han mötet öppnat.
Första och andra linjens försvar i kolon

Kongressens första talare var Gunnar Hansson, Sverige. Han beskrev slemhinnelagret
(mukosan) i kolon.
– Det yttre lagret av mukosan, är ett habitat för kommensala bakterier som även fungerar som näring för dessa. Det inre lagret
utgör tarmens första förvarslinje. Det fungerar som ett filter som skiljer bakterier från
epitelet, sa Gunnar.
Men detta är en dynamisk process. Vissa
bakterier påverkar mukosan utan att ha
kontakt, och bakterier som lyckas penetrera
det inre lagret öppnar upp för andra, icke
önskvärda bakterier.
– Andra linjens försvar består då av senentinala gobletceller (SenGC), som försvarar
kryptan i kolon. Det finns 10 - 15 SenGC
per krypta hos människor, fortsatte Gunnar.
En studie som undersökt mukosan från
friska patienter och jämfört den med patienter som har ulcerös kolit (UC) har visat en
minskning av produkter som kommer från
gobletceller i mukosan hos UC-patienter.
– Och färre komponenter för mukosan
leder till att denna ger ett sämre skydd.
Systemen blir utmattade

Det leder till en kedja av händelser: Om
mukosan ger ett sämre skydd, kommer fler
bakterier att kunna nå kryptans öppning.
Detta stimulerar SenGC, och en ökad sekretion av mukosa kommer att försöka rensa
bort dessa bakterier. Den ökade sekretionen
styrs av det adaptiva immunsystemet. Men
den ökade produktionen leder snart till att
gastrokuriren 5 · 2017

det blir brist på SenGC – som i sin tur innebär att det blir mindre mängd mukosa, som
dessutom är av lägre kvalitet, vilket ger ett
sämre skydd.
– Fler bakterier når därför submukosan
och triggar det adaptiva immunsystemet –
och UC debuterar.
I sin sammanfattning påminde Gunnar
om att det inre mukuslagret är första linjens
försvar, och att SenGC den andra linjen.
– Dessa system blir lätt utmattade. Fler
bakterier som kommer i kontakt med epitelium i kolon utlöser inflammation i kolon
och initierar UC, summerade han.
Tyvärr finns det inte – ännu – några nya
terapeutiska möjligheter för UC som är baserade på denna kunskap, tillade Gunnar.
Studier som visar minskad mängd operationer för CD

Björn Moum, Norge, talade om kirurgi vid
Crohns sjukdom (CD). Han började med
att påpeka att vid CD så pågår ständigt en
inflammation, och de organskador som uppstår av denna är kumulativa.
– De flesta patienter har passerat det tillfälle som vi kallar "window of opportunity"
för att hejda dessa skador, när de väl påbörjar
sin behandling med biologiska läkemedel,
berättade Björn.
Antalet operationer för CD är på neråtgående – sakta, men signifikant – och han
framhöll det faktum att denna trend var

Tom Øresland

påbörjad redan innan man började behandla
patienter med biologiska läkemedel.
Data från studien ACCENT hade undersökt vilken effekt infliximab hade för kirurgi
1 år efter behandlingsstart. I placebo-armen
var det 7,5 % som opererats – i infliximab-armen var denna siffra 3 %. Studien CHARM
var upplagd på samma sätt – men med adalimumab som undersökt läkemedel. Där
hade 3,8 % av patienterna gått till kirurgi
i placebo-armen, att jämföra med 0,6 % i
armen med adalimumab.
Biosimilarer innebär att fler får biologiska
läkemedel

För att lyckas med att få patienten i djup
remission, bör man tidigt identifiera de som
23
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kohorter är därför nödvändiga, konstaterade
Charlotte.
Strikturplastik sparar tarm

ling ska bestå av enbart biologiska läkemedel
– eller om dessa ska ingå som en del i en
kombinationsbehandling, avslutade Björn.
Intestinal dysbios konstaterad även hos
syskon

Björn Moum

har en dålig prognos och som därmed har
fördel av en intensiv terapi.
– Optimera den konventionella terapin
snabbt, och introducera den biologiska terapin vid rätt tidpunkt till lämpliga patienter.
Upprätthåll sedan terapins effektivitet, uppmanade Björn.
Vilka är då de patienter som har dålig
prognos? Han förklarade att faktorer som
ung ålder vid debut, fistulerande sjukdom,
perianal sjukdom, ileocekal sjukdom var
associerade med en dålig prognos.
Björn såg framför sig att vi kommer att
upptäcka och behandla dessa CD-patienter
allt tidigare.
– Då kommer vi att få bättre möjligheter
till att hålla patienterna i oavbruten remission.
Han visade data på att allt fler patienter
med CD får biologiska läkemedel, och konstaterade att introduktionen av biosimilarer
innebär att det minskade antalet operationer
för CD kommer att fortsätta att minska.
– Men ytterligare långtidsdata behövs för
att avgöra om strategin med tidig behand24

Charlotte Hedin, Sverige, presenterade en
studie på multidimensionella riskmarkörer
hos familjer med IBD-patienter.
– I en frisk individ med låg risk för IBD,
ser vi en normal mikrobiota och en intakt
intestinal barriär, medan mikrobiotan hos
en individ med CD är präglad av en lägre
diversitet och färre Faecalibacterium prausnitzii – ett tillstånd som vi kallar dysbios.
Barriären är inte längre intakt, miljöfaktorer
kan tränga in vilket leder till aktivering av
neutrofiler och utsöndring av kalprotektin,
beskrev Charlotte.
Hypotesen för hennes studie var att denna
dysbios även finns i tarmfloran hos icke sjuka
syskon, vilket skulle kunna förse oss med
insikt i sjukdomens patogenes, och tjäna som
en markör för risken att drabbas av CD.
Hon hade funnit att när det gäller individer med CD, är deras diversitet i tarmfloran
lägre än hos deras friska syskon, och ännu
lägre jämfört med friska kontroller. Men
även dessa syskon – som alltså inte har CD
– har en lägre diversitet jämfört med friska
kontroller, men alltså högre jämfört med de
som har CD.
– Mukosal F. prausnitzii bidrar mest till
skillnaden mellan CD-patienter och kontroller, och även till olikheten mellan syskonen
och kontroller.
Hennes slutsats var att inte enbart CD-patienter, utan också de som är genetiskt och/
eller miljömässigt predisponerade för CD, har
intestinal dysbios.
– Ytterligare studier på detta i andra

Icke-resektionskirurgi vid CD var rubriken för ett föredrag som gavs av Anthony
de Buck van Overstraeten, Kanada. Han
inledde med att beskriva, med ord och bilder,
olika tekniker för strikturplastik.
Med hjälp av data från en multicenterstudie på side-to-side isoperistaltic strictureplasty (SSIS), kunde Anthony konstatera att
det är en säker, tarmbesparande procedur.
– I studien hade man en rate för anstomosläckage på endast 1 %.
En annan studie hade följt 91 patienter
från 1996 - 2010, och undersökt hur många
som fick återfall (recurrence). 44 % fick återfall efter 55 månader, och 60 % av dessa hade
fått reopereras. Men endast 2 patienter hade
behövt ta bort sin SSIS.
– Så strikturplastik vidgar våra möjligheter att spara tarm. Det är en säker procedur, men dess plats i behandlingsalgoritmen
behöver värderas och fastställas. Strikturplastik är till allra mest nytta om tunntarmen
återfår normal funktion, summerade Anthony.
Olika prioriteringar för olika patienter

Prevention av post-operativt återfall vid CD,
var ämnet Edouard Louis, Belgien, talade
om.
– Efter kirurgi är inte patienten botad.
Ofta kommer sjukdomen tillbaka – troligen beror detta på naturalförloppet för CD,
sa han.
Edouard fortsatte med att förklara att de
kliniska tecknen på återfall kommer sakta –
men att de endoskopiska tecknen kommer
snabbare.
– Att sluta röka minskar risken för återfall – så det är ett bra tillfälle att diskutera

Edouard Louis
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rökning när patienten ska opereras, påpekade
han.
Det är olika prioriteringar som gäller för
olika patienter: De som ska göra en första,
begränsad ileocekal resektion och inte har
några andra signifikanta lesioner (grupp
1) – för dessa är prioriteringen att man ska
undvika överbehandling.
– För de övriga (resektion av kolon, multifokal sjukdom, stora eller multipla resektioner m.fl. – grupp 2) är prioriteringen att
undvika underbehandling.
Vikten av monitorering

Edouard ansåg att vi bör lägga mer tid på att
monitorera patienterna efter operationen,
än att lägga tid på att beräkna riskfaktorer.
– Endoskopi är fortfarande det bästa
verktyget för monitorering. Men det är inte
perfekt – bl.a. är det en operatörsberoende
teknik, sa han.
För att bedöma de fynd man gör är Rutgeerts score ett nyckelverktyg.
Att anpassa behandlingen baserat på
endoskopiska resultat är en fungerande, dock
inte särskilt effektiv, teknik – med bäst resultat för de patienter som har den högsta risken
för återfall, konstaterade Edouard.

Patienter i grupp 1 ovan bör sluta röka,
men inte behandlas vidare. Man bör ta fekalt
kalprotektin var tredje månad och utföra
endoskopi var sjätte månad.
Patienter i grupp 2 ska också sluta röka,
och dessutom behandlas med anti-TNF.
Man bör göra en endoskopi på dem var sjätte
månad, och då också ta fekalt kalprotektin.
– Men det finns många frågor kvar att
besvara: Finns det ett värde med att ge dem
tilläggsbehandling med antibiotika? Vad får
vi för effekt av de nya läkemedlen – vedolizumab och ustekinumab? Och vilken roll ska
ultraljud, entero-MRI och tunntarms-kapselendoskopi ha i uppföljningen av dessa
patienter?
Med dessa frågor avslutade Edouard sin
föreläsning.
Kombinationsbehandling med två olika
biologiska läkemedel

Marte Høivik

Marie Louise Sunde
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Av de abstrakt som hade skickats in till kongressen, hade den vetenskapliga kommittén
utsett de fem bästa. Dessa presenterades
under en session, där varje författare fick
muntligen kort presentera just sitt bidrag.
Efteråt utsåg sedan kommittén det som de
ansåg var allra bäst, och vinnaren meddelades
vid slutet av kongressen.
Marte L. Høivik, Norge, var först i raden.
Hon presenterade en studie där man hade
undersökt säkerheten och kliniskt svar
med en kombinationsterapi bestående av
TNF-hämmare och integrinhämmaren vedolizumab i klinisk praktik.
– Vi fann inga allvarliga sidoeffekter eller
negativa händelser med kombinationsterapin, berättade hon.
Därför var en av studiens konklusioner
att en sådan kombinationsbehandling kan
användas som bridging till vedolizumab –

när man p.g.a. partiellt terapisvar vill byta
terapi för en patient som behandlas med
TNF-hämmare.
– Och långvarig kombinationsterapi med
de här läkemedlen kan vara ett alternativ
till behandlingsterapi för ett mindre antal,
selekterade patienter, sa Marte.
Vad som skiljer en väl fungerande och en
sämre fungerande reservoar

Marie Louise Sunde presenterade en studie
som undersökt och jämfört fysiologiska
skillnader hos patienter med ileal pouchanal anastomos (IPAA), både de som har en
välfungerande reservoar, och de som inte har
det. Detta för att fastslå faktorer som bidrar
till det funktionella utfallet.
Hon rapporterade att en väl fungerande
reservoar har en större volym, bättre följsamhet vid lägre distensionstryck och en kortare
återstående rektal cuff.
– En reservoar med sämre funktion har
en högre prevalens av histologisk inflammation och episoder av pouchit och är oftare
utförda med handsydd anastomos, konstaterade Marie Louise.
Studien hade även funnit att tröskelvärdet
för trängningskänsla utlöses av reservoarens
tryck – inte av dess volym.
Inflammatoriska ryggsjukdomar vid IBD

Mesenchymala stromaceller (MSC) används
för att behandla olika autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar. Prekliniska och
kliniska studier på MSC, har visat varierande
resultat när det gäller deras effekt. Cellernas
ursprung, förhållandena när de odlas och hur
de administreras påverkar deras terapeutiska
effekt.
Detta förklarade Hanne Salmenkari,
Finland. Hon presenterade en studie som
25
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jämfört säkerhet och effektivitet för MSC
vid en experimentell dextran-sulfat-natrium
kolit i möss.
– Säkerhetsprofilen för dessa MSC visade
sig vara god. Den terapeutiska effekten av
dem var mycket blygsam, och begränsad till
förbättringar av nivåer för proinflammatoriska cytokiner, sa Hanne.
Patienter med IBD lider ofta av extraintestinala symptom – muskuloskeletala
manifestationer är vanliga, berättade Alvilde
M. Ossum, Norge.
Hon presenterade data som baserades på
resultat från 20 års uppföljning i den norska
IBSEN-kohorten.
– Vi kunde se en hög förekomst av inflammatoriska ryggtillstånd för IBD-patienter
efter 20 års sjukdom. HLA-B7 var en predisponerande faktor för ankyloserande spondylit, axial spondylartrit och inflammatoriska
ryggsmärtor. Patientrapporterad kronisk –
eller återfall av – IBD-aktivitet var associerad
med axial spondylartrit, summerade Alvilde.
Regionskillnader i behandlingen i Norge

Sist ut av de fem var Sandre Svatun Lirhus,
Norge, som presenterade en studie om regionala skillnader för biologisk terapi och
kirurgi i landet.
– Det finns mycket forskning om variation i sjukvården, men begränsad sådan när
det gäller skillnader hur man behandlar just
IBD. I den här studien använde vi data från
norska patientregistret, sa Sandre.
De hade kunnat konstatera att det råder
stor skillnad på hur man använder sig av
biologiska läkemedel och kirurgi i de olika
norska hälsoregionerna. De centrala regionerna använder mindre läkemedel jämfört
med de norra, sydöstra och västliga. De
centrala har däremot en högre förekomst av
kirurgi. Mest andel patienter på biologiska
läkemedel har man i de sydöstra, medan man
i norr är den region där det minsta antalet
patienter opereras.
– Dessa skillnader kan orsaka oavsiktliga
skillnader i kostnader för sjukvården – och
i utfall av behandlingen, påpekade Sandre.
Det blev Alvilde Ossum som vid slutet
av kongressen sedan blev belönad med Best
Poster Award.
Och efter detta besked, var det allra sista
budskapet från Tom Øresland att IBD
Nordic återkommer även nästa år.

Alvilde Ossum

Sandre Lirhus

Per Lundblad
Fotnot

Läs mer från IBD Nordic Conference i nr 3
av IBD Congress News 2017.
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Välkommen *ll workshop i Lund 14 december

Endoskopiska fynd av tumörer i övre GI-kanalen
- e8 möte riktat 9ll dig som skoperar
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Hur skilja mellan det goda från det onda?
Patologens möjligheter och begränsningar
Hur hanteras GIST, ECL-om, dysplasier?
Hur gör man med tumör på papillen?
Vad kan NBI och EUS erbjuda?
Endoskopisk behandling eller kirurgi?
Ta med egna fall för diskussion!
Inbjudna föreläsare:
Rickard Marsk, Danderyd
Shunsuke Yamamoto, Sahlgrenska
Pehr Rissler, Skånes universitetssjukhus
Marie Ahlström, Skånes universitetssjukhus
Robert Glavas Linköping

Torsdagen den 14 december

kl. 9:00-18:00
Skånes universitetssjukhus Lund
Blocket, Föreläsningssal 3
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Deltagaravgi6 200 kronor
Anmälan sker via inbetalning på bank-giro
konto: 479-0911 (8/12 sista anm.dag)
Lunch, ﬁka och middag ingår i priset
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Skräddarsydd för endoskopi
Mycket lätthanterlig diatermiapparat särskilt utvecklad för endoskopirum.
Efter 40 års erfarenhet inom diatermi har Olympus nu utvecklat den optimala diatermiapparaten för
endoskopimottagningar - ESG-300:
•
•
•

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

Med ESG-300 kan du även stoppa blödningar med hjälp av argonplasma och den tillhörande plasmaenheten
APU-300.
ESG-300 lanseras under hösten 2017.
Läs mer och håll dig uppdaterad om Olympus produkter på www.olympus.se
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BENGT IHRE-STIPENDIUM STAFFAN WAHLIN

Bengt Ihre-stipendium 2018
Härmed ledigförklaras stipendium ur
Bengt Ihre-fonden om 100 000 kr. Stipendiesumman kan fördelas på ett eller flera
stipendier.

S

tipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska patientnära forskningen, som lön för pre- eller
postdoktoral vetenskaplig utbildning företrädesvis utomlands eller för metodutvecklingsarbete vid utländsk institution.

Stipendiet utdelas till läkare/forskare,
vilka är medlemmar i Svensk Gastroenterologisk Förening och delas ut i samband
med Svenska Gastrodagarna i Falun den
17 Maj 2018.
Ansökan, som inte kräver särskilt formulär, skickas via e-post till Staffan Wahlin och
skall vara honom tillhanda senast den 18
februari 2018. Ange ”Ihre-stipendium 2018”
som ämne i e-postmeddelandet.
Stipendiekommittén utgörs av föregå-

ende samt nuvarande ordförande i SGF.
Ansökan ska innehålla beskrivning av planerad forskningsverksamhet med kostnadskalkyl om max 3 A4-sidor och curriculum
vitae. För ytterligare information kontakta
Staffan Wahlin, vetenskaplig sekreterare,
Svensk Gastroenterologisk Förening.
Staffan Wahlin

staffan.wahlin@ki.se

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

VAD INNEBÄR ETT FELLOWSHIP?
Ett forskningsstöd genom Bengt Ihre Research Fellowship
ger stöd till en läkare och klinisk forskare efter disputa
tion att med handlednings och forskningsresurser kunna
utföra kliniska studier på sin hemklinik i samarbete med
de inom Fellowshipprogrammet relaterade universiteten
och etablerade nätverk.
Stipendieprogrammet individualiseras efter sökande och
kan komma att inkludera del av lön samt finansiera de
till projektet knutna kostnaderna såsom statistikkonsult
tjänster, etiktillstånd, laborativa resurser och analyser,
forskningssköterskor, med mera som krävs på plats.
Projektperioden är två år.
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UTLYSNING
Vem söker? Disputerad läkare med minst påbörjad specialisttjänstgöring inom gastroenterologisk eller gastrokirurgisk specialitet. Sökande ska ej ha uppnått docentnivå. Endast medlemmar
i Svenska Läkaresällskapet är behöriga att söka. Tidsgräns för
sökande efter disputation 10 år, undantag för föräldraledighet.
För vilken period? Fellowship-programmet löper under två år
och ska vara förenat med klinisk tjänstgöring. Fellowperioden för
denna utlysning startar 1 september 2018.
När? Sista ansökningsdag är 5 februari 2018.
Hur? Ansökan som ska skrivas på svenska ska innehålla:
• Komplett kontaktinformation
• Personlig motivering till sökt Fellowship
(inklusive kontaktuppgifter till två referenspersoner)
• Kort CV (max 2 sidor)
• Forskningsprogram (max 5 sidor inklusive referenser) ska
innehålla rubrikerna: Projekttitel, Vetenskaplig sammanfattning,
Övergripande mål, Frågeställning, Bakgrund, Projektbeskrivning,
Etiktillstånd, Budget, Framtidsplaner.
• Resursintyg från verksamhetschef (exempel finns på hemsidan)
Ansökan skickas elektroniskt i PDF-format som ett dokument till:
info@ihrefellowship.se
Läs mer om programmet och ansökan på www.ihrefellowship.se
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STELARA

®

(ustekinumab)

NY

indikations
för Crohn
sjukdom

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

1. Produktresumé Stelara mars 2017.
Janssen-Cilag AB Box 4042, SE-169 04 Solna, Sweden, Tel +46 8 626 50 00, Fax +46 8 626 51 00, www.janssen.com/sweden
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PHSWE/STE/0417/0003

STELARA® (ustekinumab)
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta i doserna: 45 mg/0,5 ml och 90 mg/1 ml, injektionsflaska i dosen 45 mg/0,5 ml samt 130 mg/26 ml
koncentrat till infusionsvätska, lösning. ATC kod: L04AC05. Receptbelagt. F. Indikationer: Plackpsoriasis: STELARA är indicerat för behandling
av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som inte svarat på andra systemiska behandlingar såsom ciklosporin, metotrexat (MTX) eller PUVA,
eller när intolerans eller kontraindikationer föreligger mot sådana behandlingar. Plackpsoriasis hos pediatriska patienter: STELARA är indicerat
för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos ungdomar från 12 år och äldre, som inte är adekvat kontrollerade med, eller intoleranta mot,
andra systemiska behandlingar eller ljusterapier. Psoriasisartrit: STELARA, som monoterapi eller i kombination med MTX, är avsett för behandling
av aktiv psoriasisartrit hos vuxna när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs) har varit otillräckligt. Crohns
sjukdom: STELARA är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom hos vuxna med otillräckligt svar, eller som inte längre svarar
på, eller som uppvisat intolerans mot konventionell terapi eller TNFα-antagonist, eller som har medicinska kontraindikationer mot sådana terapier.
Trafik: STELARA har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Datum för senaste översyn av produktresumé mars 2017. För fullständig produktinformation och aktuellt pris, se www.fass.se. Janssen-Cilag AB, Box 4042, 169 04 Solna. Sweden. Tel
+46 8 6265000, www.janssen.com/sweden

JC-170184-2

* ≥ 100 poängs förbättring från baseline i CDAI score **≤ 150 poäng i CDAI score
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GASTRODAGARNA 2018 FALUN 16-18 MAJ

Välkommen till
Gastrodagarna!
Nästa års kongress går av stapeln i Lugnets
sporthall invid Lugnets naturreservat. Hallen
ligger på promenadavstånd från centrala Falun
och tågstationen.

F

aluns stadskärna är belägen mellan gruvan, Lugnets idrottsområde och sjön Runn. Falun delar
stan i ”den gruvliga” och ”den ljuvliga” sidan.
Stora Koppargruvan är sannolikt den mest kända
sevärdheten och gruvdriften har under århundraden
präglat staden. Man tror att kopparbrytningen började
redan på 800-talet och fortsatte fram till 1992. Det sägs
att getabocken Kåre fann den kopparmalmåder som
blev grunden till Falu gruva och Kårebocken har därför
blivit en symbol för staden. Sedan 2001 är koppargruvan
och industrilandskapet runt Falun upptaget på Unescos
världsarvslista.
Numera är även Riksskidstadion Lugnet - och all den
sport och aktivitet som sjuder där - en stor del av staden.
Senast 2015 hade Falun äran att stå värd för VM i längdskidor och backhoppning.
Registreringen öppnar 1 februari 2018 och då kommer
vi också att avslöja talaruppställningen och aktiviteter för
nästa års Gastrodagar.
För utställare och sponsorer öppnar registreringen
redan under hösten, och vi återkommer med exakt
datum. Boka gärna 16-18 maj 2018 i kalendern redan nu!
Varmt välkommen!
önskar hela den lokala organisationskommittén
i samarbete med styrelsen för SGF

www.gastrodagarna.svenskgastroenterologi.se
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SVERIGES YNGRE GASTROENTEROLOGER
SYGs STYRELSE 2017

Bäste SYG-medlem
Vintern börjar nu komma och snart närmar sig jul och nyårshelgerna.

F

ör SYGs del har vi nu med den nya
styrelsen haft terminens första styrelsemöte. Det var ett mycket effektivt
möte med flera punkter som avvecklades.
Den diskussion som ständigt pågått och
ska fortsätta pågå är medlemsregistret. Vi
kommer jobba vidare på detta och det
kommer sannolikt bli ett digitalt medlemsregister snart där ni själva kan gå in och ändra
era uppgifter och uppdatera dessa.
Det andra som vi nu diskuterat är att öka
SYGs synlighet och gastroenterologins synlighet. Vi ska undersöka möjligheterna för
SYG att aktivera sig i olika stämmor exvis
AT-stämman eller läkarstämman för att
också visa att gastroenterologi är en attraktiv specialitet.
Vi har också sett över våra stadgar och gjort
ändringar som vi kommer att gå igenom och
presentera för er före årsmötet och rösta på
årsmötet på Gastrodagarna i Falun.
Jag vill passa på också i denna krönika ta
upp det europeiska gastroexamen. Anmälan
är öppen mellan 27 december 2017 till 24

januari 2018. Examinationen äger rum 18
april 2018. Det kommer kosta 760 Euro I
år. Titta mer på hemsidan: www.eubogh.org.
UEGW har också varit nu med uppdateringar kring de senaste inom gastroenterologin. Från Sverige är vi stolta att det nu
nästan varje år utnämns en ”UEG Rising
Star”. Vi från SYG vill gratulera Charlotte
Hedin till priset i år och i detta nummer har
jag intervjuat henne. Vår kollega Dimitrios
Oikanomou presenterar ett mycket intressant kliniskt fall om IBD och graviditet.
Trevlig jul och nyår!!
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Charlotte Hedin är årets vinnare
av UEG Rising Star
Årets vinnare av UEG Rising star är Charlotte Hedin, ST-läkare och klinisk postdoc på Gastrocentrum Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. UEG Rising
star delas varje år ut till framgångsrika
unga forskare och detta år är Charlotte en
av åtta som får detta pris.

C

harlotte är född och uppvuxen i
Storbritannien. Hon gick läkarprogrammet på Oxford Universitet och
fick sin PhD 2013 i King’s College i London
med titel "Microbial, immunological, phenotypic and genetic markers of risk: Aspects
of Crohn's diseases that are shared by unaffected siblings". Efter detta flyttade hon till
Sverige med sin man och tre barn som nu
blivit fyra. Hon har sedan 2017 en klinisk
post-doc på Karolinska Universitetssjukhuset
där hon i fokuserar på mikrobiota i tarm
och dess påverkan på inflammatorisk tarmsjukdom och dess roll i utvecklingen och
funktionen av människans immunförsvar
hos friska och sjuka personer.
När jag ringer henne för en intervju är hon
i England och ger mig äran att göra denna
intervju per telefon. Åter grattis Charlotte
Hedin!
Hur känns det?

Det känns jättebra att ha fått priset och bli
uppmärksammad. Det ger mig möjlighet att
visa upp min forskning i Europa och sedan i
Sverige. Min föreläsning kommer att visas på
UEGs hemsida också och det ger mig också
nya möjligheter att skapa nätverk och nya
forskningsprojekt.
Hur kom du in i forskarvärlden?

Jag kom in i detta i Storbritannien. Först ville
jag bli infektionsläkare, men I Storbritannien
var det inte mycket jobbmöjligheter och inte
lika stort som i Sverige. Jag blev intresserad
av gastroenterologin och inflammatorisk
tarmsjukdom med forskning inom mikrobiota. Denna kombination gav mig möligheten att fortsätta följa både mitt intresse
för inflammatoriskt tarmssjukdom och
mikrobiologi. Jag såg att det fanns ett doktorandprojekt som jag ansökte till och blev
kallad på intervju och fick sedan starta som
doktorand. Mina doktorandhandledare var
38

mycket bra på att lära mig forskningsprocesser och att göra forskning med kvalitet. Detta
gav mig lust att fortsätta. När jag flyttade till
Sverige fick jag klinisk tjänst och fick även
på Karolinska möjlighet att fortsätta forska.
Vad motiverar dig till att fortsätta forska?

Det är superintressant och spännande att
forska. Man får möjlighet att jobba med
olika människor i Sverige och utomlands.
Forskningen använder jag i min kliniska
vardag och det känns jättebra att få möjlighet att diskutera olika behandlingar och
de forskningsprojekt som pågår och kunna
svara på patienters olika frågor när de undrar
om senaste forskning. Det är kul att samla
patienter till projekt och att de uppskattar
att de kan ingå i forskningsstudier som kan
bidra till kunskap och hjälpa andra.
Vad tror du behövs för att lyckas med
forskning samtidigt som man är aktivt
kliniskt?

Tid från arbetsgivare och en bra miljö att
göra forskning i med kollegor som är aktiva.
Tjänster som min kliniskt post-doc som jag
ha fått från Karolinska är grundläggande
för att ge möjligheten att skapa en forskningskarriär. Det är också viktigt att ha bra
kontakt med universitet och få stöd för sina
forskningsprojekt.
Som person måste man också vara driven

Charlotte Hedin

och tycka om det man gör. Man måste jobba
mycket för att det ska fungera och man måste
ha lust och energi att följa forskningsfrågor.
Vad finns det för skillnader med forskning
mellan England och Sverige?

Det finns inte egentligen stora skillnader.
Forskningen är internationell, det är något
som fungerar rätt lika i Europa och säkert
världen. Språket är samma och forskarmiljön är multinationell med olika typer av
människor.

Ghazaleh Mohammadian-Kermani
gastrokuriren 5 · 2017
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Patientfall - IBD och graviditet
Anamnes

Mormor med någon form av tarmcancer och
eventuell inflammatorisk sjukdom.

ner sig och att buksmärtorna var kopplade
till sin obstipation. Man tog ställning till
oförändrad medicinering. Efter två dagar
upplevde patienten fortsatta buksmärtor,
möjligen mer intensiva. Steg i inflammationsprover. Hade fortsatta diarréer i något
större omfattning.
Gynekologisk undersökning var helt utan
anmärkning. Beslut togs för akut sigmoideoskopi, då upp till 45 cm, som visade rejäl
inflammation i rektosigmoideum - inte
typisk bild förenlig med ulcerös kolit, möjligtvis Crohn kolit enligt makroskopiskt
utseende.

Aktuellt

Bedömning

Patienten är nu gravid. Har underhållsbehandling med mesalazin samt azatioprin
50mg x2. Vecka 33, fick hon ett skov som
behandlades med initialt iv och därefter per
os steroider i nedtrappningsschema. Sedan
utskrivningen hade hon inte återhämtat
sig. Hade upp till sex blodiga avföringar
per dygn, även nattetid. Kände sig trött och
tagen. Tyckte inte att tabletterna hjälpte
lika bra som intravenöst. Beslut togs för
ny inläggning med intravenös betametason
behandling.
Patienten hade fortsatta smärtor kopplade
till upplevelse av gasighet, med förbättring
efter defekation. Smärtorna satt lågt ner i
buken sidlikt. Varken prover eller antalet
avföringar förbättrades på kortison. Akut
buköversikt visade mycket format innehåll
i höger kolon, ordinär vidd i transversum
- sigmoideum med normal mängd av gas.
Upprepande kontakter med obstretiker
under vårdtiden. Bedömningen var då att
patientens inflammation höll på att lugna

Multidisciplinärt möte både med obstretiker och kirurg. Vi skulle kunna pröva medicinsk behandling med infliximab men risken
var dels att patienten inte skulle svara över
huvudtaget och om hon skulle svara visste vi
inte det förrän om någon eller några veckor.
Vad gäller kirurgin skulle det vara både
svårt rent tekniskt och kanske också riskabelt
om patienten inte skulle bli förlöst samtidigt.
Enligt obstretikern skulle ett kejsarsnitt
i det här läget vara så gott som riskfritt
ingrepp. Sectio skulle också innebära att vi
direkt skulle kunna gå in med anti-TNF
utan risk för fosterpåverkan. Symtomen
skulle också vara mycket lättare att utvärdera när patientens uterus inte längre var
utspänd av fostret. Vi kom överens om att
föreslå ovannämnd terapistrategi för patienten, vilken hon bejakade.
Patienten genomgick ett framgångsrikt
akut kejsarsnitt i vecka 35+2. Dagen efter
planerades administrering av första dosen
infliximab. Gjort två stycken buköversikter

23 årig kvinna med total ulcerös kolit sedan
2008, då hon insjuknade hon med blodtillblandade diarréer. Sedvanlig behandling
med antiinflammatoriska medel och så
småningom infliximab. Gick i remission på
detta. Tack vare stabiliserat tillstånd sattes
infliximab ut och hon fortsatte med bara
mesalazin och azatioprin. Inte haft skov på
flera år.
Ärflighet
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där man initialt såg en möjlig lindrig tarmdilatation och också avföring i tarmen. Kontrollröntgen klart förbättrad.
Patienten förbättrades också allmänt, mer
normaliserade avföringsvanor, mindre blod
och allmänt bättre mående.
Fakta

•

•

•
•
•

Sjukdomsaktivitet vid såväl ulcerös
kolit som Crohns sjukdom under graviditeten kan innebära risker för både
mamman och fostret. Detta måste vägas
mot de risker för fostret som läkemedelsbehandling kan medföra.
Som generell regel bör redan insatt
underhållsbehandling bibehållas för att
undvika nya skov. Sulfasalazin betraktas
som ett helt säkert preparat. Folsyra är
viktigt för neuralrörets utveckling varför
substitution med åtminstone 2 mg/dag
rekommenderas vid sulfasalazinterapi.
Konventionella doser av glukokortikoider vid fall av akuta skov betraktas också
som säkra.
Behandling med metronidazol samt
azatioprin och 6-MP bör fortsätta under
graviditet om indikationen är stark.
Tillgängliga data om anti-TNF-terapi
indikerar inte någon ökad risk under
graviditet. Studier på senare immunmognad eller malignitet hos barn saknas
dock. Transporten av anti-TNF över
placenta ökar markant efter vecka 26
varför man om möjligt bör undvika
behandling efter denna vecka. Detta
måste dock vägas mot risken för skov.
Dimitrios Oikonomou

Karlstad
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NYHET!
IBS-behandling
Nu lanserar vi en® ny xadolin)
– Truberzi (elu

Truberzi®(eluxadolin) är
den första av EMA godkända
underhållsbehandlingen vid
IBS-D hos vuxna1,2

Kontinuerlig behandling
med Truberzi®ger bibehållen
symtomlindring vid IBS-D1,2

Truberzi® är en ny kontinuerlig behandling för den mångfasetterade symtombilden vid IBS-D och ger en långvarig lindring av smärta,
uppblåsthet, trängande behov av att besöka toaletten och diarré.1-3 Truberzi® har en bevisad tolerabilitet och en etablerad säkerhetsprofil.1,2 IBS-D – ett flertal symtom, en behandling.

FÖRKORTAD PRODUKTINFORMATION TRUBERZI® (ELUXADOLIN)
Truberzi® (eluxadolin), filmdragerade tabletter 75 mg och 100 mg,
Propulsionsdämpande medel (ATC: A07DA06) Recept- och
förmånsstatus: Rx. Ingår i läkemedelsförmånen endast för patienter
med svår IBS-D som inte fått effekt av eller inte tolererat behandling med
loperamid. Indikationer. Truberzi är indicerad för behandling av colon
irritabile med diarré (IBS-D) hos vuxna. Dosering. Rekommenderad dos
är 200 mg dagligen (en tablett à 100 mg två gånger dagligen). För
patienter som inte tolererar dosen 200 mg dagligen (en 100 mg tablett,
två gånger dagligen), kan dosen minskas till 150 mg dagligen (en 75 mg
tablett två gånger dagligen). Kontraindikationer. Överkänslighet mot
eluxadolin eller mot något hjälpämne. Alkoholism, alkoholmissbruk,
alkoholberoende eller kroniskt eller akut överdrivet alkoholintag. Känd
eller misstänkt obstruktion i gallgångarna eller Oddis sfinktersjukdom
eller –dysfunktion. Patienter utan gallblåsa. Patienter som får behandling
med potenta OATP1B1 hämmare (t.ex. ciklosporin). Pankreatit i
anamnesen eller kända eller misstänkta strukturella sjukdomar i
pankreas, inklusive obstruktion i pankreasgången. Nedsatt leverfunktion
(Child Pugh klass A -C). Kronisk eller svår förstoppning i anamnesen eller
komplikationer av förstoppning, eller känd eller misstänkt mekanisk
gastrointestinal obstruktion. Varningar och försiktighet. Spasm i
Oddis sfinkter: Det finns en möjlig ökad risk för spasm i Oddis sfinkter
vilket kan leda till pankreatit eller förhöjda leverenzymer förknippat med
akut buksmärta (t.ex. liknande gallvägssmärta) hos patienter som tar
eluxadolin, särskilt hos patienter som saknar gallblåsa. Patienter med
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känd eller misstänkt sjukdom eller funktionsnedsättning i Oddis sfinkter
och/eller sjukdom i gallgångarna eller pankreas, inklusive pankreatit i
anamnesen, och de som har genomgått en kolecystektomi eller av andra
skäl saknar gallblåsa ska inte få detta läkemedel. Patienterna ska
informeras att de ska sluta med behandlingen och söka läkare om de
upplever symtom som tyder på spasm i Oddis sfinkter såsom akut
förvärring av buksmärta som kan stråla mot ryggen eller skuldran, med
eller utan illamående och kräkningar. Pankreatit: Det finns en möjlig
ökad risk för pankreatit som inte är förknippad med spasm i Oddis
sfinkter vid intag av eluxadolin. Alla patienter ska informeras att undvika
kroniskt eller akut överdrivet alkoholintag när de tar eluxadolin.
Patienterna ska övervakas för ny eller förvärrad buksmärta som kan
stråla mot ryggen eller skuldran, med eller utan illamående och
kräkningar. Patienter ska informeras att de ska sluta ta läkemedlet och
söka läkare om dessa symtom uppstår när de tar eluxadolin.
Förstoppning: Det finns en möjlig ökad risk för förstoppning vid intag av
eluxadolin. Om patienter utvecklar svår förstoppning som kvarstår i mer
än 4 dagar ska de informeras att sluta med behandlingen och söka
läkare. Försiktighet ska iakttas vid administrering av eluxadolin till IBSpatienter vilkas tarmvanor varierar över tiden. Somnolens och sedering:
Det finns en möjlig ökad risk för somnolens och sedering vid intag av
eluxadolin hos patienter som kan drabbas av ökade plasmanivåer, såsom
hos patienter med en genetisk predisposition för dålig funktion av
OATP1B1 transportör. Eftersom patientens genetiska disposition kan
vara okänd bör patienter övervakas för nedsatt psykisk eller fysisk

förmåga som behövs för att utföra eventuella riskfyllda aktiviteter såsom
att köra bil eller använda maskiner. Nedsatt njurfunktion; Det finns inga
data avseende eluxadolins farmakokinetik hos patienter med nedsatt
njurfunktion. Nedsatt leverfunktion; Eluxadolin får inte användas till
patienter med anamnes på, eller känd eller misstänkt gravt nedsatt
leverfunktion (Child Pugh klass A C). Effekt på plasmanivåer till följd av
nedsatt OATP1B1 transportör-funktion; Plasmanivåerna är förhöjda hos
patienter med en genetisk predisposition för OATP1B1 transportör med
nedsatt funktion och hos dessa patienter kan en hög frekvens av
biverkningar, särskilt avseende magtarmkanalen, samt CNS effekter
förväntas. Malabsorption av gallsyra; En väsentlig andel patienter
diagnostiserade med IBS-D kan påverkas av malabsorption av gallsyra
som en eventuell orsak till IBS-D-symtom. För ytterligare information
om produkten och senaste prisuppgifter se www.fass.se.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning
Texten är baserad på produktresumé: 2017-01-31.
Allergan Norden AB, Tel: 08-594 100 00.
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Referenser: 1. Truberzi® Summary of Product Characteristics. 2. Lembo AJ et al. N Engl J Med. 2016; 374(3): 242–253. 3. Data on File, abdominal bloating at Week 26, pooled data from
IBS-3001&3002. INT/0508/2016. Aug 2016.

Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

FSGSs STYRELSE 2017

Bästa medlemmar
Vintermörkret är här för att stanna. Det
har varit många spännande utbildningar
under hösten i FSGS regi, inom såväl IBD
som Lever och Highlights. Det är kul att
det händer så mycket i vår förening!

Ä

ven nästa år har vi äran och glädjen att
få dela ut stipendier till medlemmar i
FSGS. Det är dags för er medlemmar
som vill utveckla er själva och er arbetsplats
att söka något av våra tre stipendier. Abbot,
Tillots och Ferring samarbetar såsom tidigare
med FSGS. Det är FSGS styrelse som väljer
ut stipendiaterna. Det du behöver göra är att
skicka in en ansökan till oss. Varje företag
har lite olika förutsättningar för sina respektive stipendium, men det handlar om
bidrag till utbildningar, utvecklingsprojekt
eller omvårdnadsforskning inom gastroenterologi. I ansökningen behövs ditt eller era
namn och en tydlig motivering till vad stipendiet skall användas. Det är utifrån ansökan som vi väljer ut stipendiaterna.
Utbildningen eller utvecklingsprojektet
skall påbörjas eller utföras under 2018. Se
till att ansökan är inne före 20 januari 2018!

En ansökan kostar inget men att få möjligheten att gå utbildningar, möta kollegor för
att utbyta erfarenheter eller starta ett forskningsprojekt gör att du eller ni får ett roligare och mer stimulerande arbete i vardagen.
Dessutom får era patienter förhoppningsvis
en bättre vård.
För att hitta de tre stipendierna titta
här i Gastrokuriren, på vår hemsida www.
swenurse.se/fsgs eller på Facebook. Som sagt
- att söka kostar inget men kan ge mycket
tillbaka! Go´ höst på er!

Susanna Jäghult
(ordförande)
Stockholm Gastro Center
Odenplans läkarhus
113 22 Stockholm
susanna.jaghult@gastrocenter.se

Ann Tornberg
(vice ordförande)
Gastrokliniken
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
ann.tornberg@skane.se

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

Marie Andersson
(ledamot)
Magtarmmottagningen
Södra Älvsborgs sjukhus
501 82 Borås
marie.a.andersson@vgregion.se

Mats Granström och Marie Andersson

Suppleant och ledamot FSGS

Carina Andersson
(ledamot)
Mag-tarmcentrum
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Linköpingsdagen om IBD 2017
För sjunde året i rad arrangerade FSGS
och SEGP i samarbete med Tillotts Pharma AB en utbildningsdag för sjuksköterskor. Syftet med denna utbildningsdag är
att förmedla grundläggande kunskaper
kring IBD ur medicinsk-, kirurgiskt- och
omvårdnadsperspektiv.

D

å utbildningsdagen har varit i Linköping sedan start så går dagen
under namnet ”Linköpingsdagen”.
Intresset var rekordstort – ett 60-tal sjuksköterskor från olika delar av Sverige! Stort
tack till Tillotts Pharma AB som gör den här
dagen möjlig!
Anatomi och fysiologi vid IBD

Först ut var Susanna Jäghult, sjuksköterska
ifrån Stockholm Gastro Centrum. Ämnet
var "Anatomi och fysiologi vid IBD" och vad
som händer när det inte fungerar som det ska.
Susanna inledde föreläsningen med 9-meter
liv som är den ungefärliga längden av
mag-tarmkanalen hos en vuxen person ifrån
”mynning till mynning”. Till mag-tarmkanalen hör munnen, svalget, matstrupen, magsäcken, tunntarmen, tjocktarmen och till
slut ändtarmen och analkanalen, de så kallade matsmältningsorganen. Matsmältningsorganen viktigaste uppgifter är att bryta ner
maten. Till matsmältningsorganen räknas
även de olika körtlar som bildar ämnen som
behövs för nedbrytning av födan. Körtlarna
töms direkt i mag-tarmkanalen som då är
ungefär 9-meter lång. De körtlar som hjälper till med matsmältningen är spottkörtlar,
lever, gallblåsa med gallgångar och bukspottkörteln. Födan sönderdelas när den tuggas,
knådas i mag-tarmkanalen, bryts ner med
hjälp av enzymer och transporteras genom
hela mag-tarmkanalen, vatten, näringsämnen och salter tas upp från födan och
kroppen gör sig av med resterna i form av
avföring.
Magsäcken är en behållare där den delvis
nedbrutna födan stannar upp för kortare eller
längre tid innan den transporteras vidare i
små portioner genom resten av mag-tarmkanalen. Drycker passerar snabbast och fet mat
stannar kvar längst. Magsäcken har en övre
förbindelse med matstrupen och en nedre
där magsäcken övergår i tolvfingertarmen.
Magsäckens slemhinna innehåller körtlar
vilka bildar magsaft, som hjälper till att
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bryta ner maten. Magsaften består av saltsyra
som gör maginnehållet mycket surt. Den
sura miljön förstör de flesta bakterier som
följt med födan. När maginnehållet lämnar
magsäcken och når tunntarmen fortsätter
nedbrytningen av maten. I den övre delen
av tunntarmen, som kallas tolvfingertarmen,
tillsätts ytterligare ämnen från levern, gallblåsan och bukspottkörteln. Dessa ämne behövs
för nedbrytningen av födan.
Tunntarmen är 6-8 meter lång och består
av tolvfingertarmen – duodenum, jejunum
och ileum. Tolvfingertarmen är en direkt
fortsättning på magsäcken. Den har fått sitt
namn av att den är tolv fingersbredder lång,
det vill säga ungefär 25 centimeter. I tolvfingertarmen tillförs galla från lever och gallblåsa samt bukspott från bukspottkörteln.
Bukspottkörteln bildar 1,5-2 liter bukspott
per dygn. Förutom enzymer som bryter ner
födan innehåller bukspottet bikarbonat, som
hjälper till att neutralisera det sura innehållet
från magsäcken.
Tunntarmens slemhinna är kraftigt
veckad och den totala ytan är lika stor som
en tennisbana! Slemhinnan är försedd med
små utskott, tarmludd/villi som suger upp
näringsämne. Vid Celiaki, inget tarmludd,
dåligt näringsupptag. Tunntarmens uppgifter är att fortsätta sönderdela födan och att
ta upp vatten och näringsämnen från födan.
Varje dag tar tunntarmen emot sex till sju
liter vätska. Det är dels mat och vätska som
vi ätit och druckit och dels genom vätskor
som tillförts mag-tarmkanalen så som saliv,
magsaft, galla och bukspott. Tarmsaften

innehåller även matsmältningsenzymer. Av
åtta till nio liter vätska som passerar tunntarmen sugs det allra mesta upp igen, den
största delen i tunntarmen och lite i tjocktarmen. Knappt två deciliter vätska lämnar
kroppen varje dag tillsammans med avföringen.
Tjocktarmen är en direkt fortsättning av
tunntarmen. Den är nästan en och en halv
meter lång och dubbelt så tjock som tunntarmen. Tjocktarmens första del är större
och kallas blindtarmen. Från blindtarmen
hänger ett litet utskott som kallas blindtarmens maskformiga bihang.
Från blindtarmen fortsätter tjocktarmen
upp på höger sida och sedan tvärs över buken
under magsäcken och ner igen på vänster
sida. Tjocktarmen tar emot en till två liter
nedbrytningsprodukter varje dygn. En stor
del av tarminnehållet består av vatten, resten
är föda som inte brutits ner, salter och bakterier. Det mesta av vattnet sugs upp från
tarmen ut i blodet och avföringen får därför
en fastare konsistens. I bäckenet övergår
tjocktarmen i ändtarmen. Ändtarmens
nedersta del är vidgad och kan därför samla
upp en del avföring innan tarmen måste
tömmas. Den allra sista delen kallas ändtarmsöppningen eller anus. Runt ändtarmsöppningen finns två ringformade muskler,
så kallade ringmuskler alt. den inre och yttre
sfinktern, varav den ena kan styras med hjälp
av viljan.
Vad händer då om det inte fungerar som
det ska? Det finns ett antal olika sjukdomar som kan drabba tunntarmen. Vanliga
gastrokuriren 5 · 2017
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3rd Karolinska Lower GI
Endoscopy Course
12-13 March 2018 - Stockholm, Sweden

Programme
12 March 2018

13 March 2018

PRECOURSE SYMPOSIUM
Ileocolonic insertion technique – Colonoscopy without
pain, variable stiﬀness, scope guide, cap, water assistance.
Characterization of lesions with enhanced endoscopy.
Importance of picture recording in a colonoscopy
investigation

Breakfast symposium
Snares: Options and technique
New developments in polypectomy and EMR
Biopsies, polypectomy, piecemeal EMR, ESD:
The pathologist perspective
IBD surveillance: How I do it?

LIVE ENDOSCOPY
Colonoscopy and spiral enteroscopy: Technique,
diagnosis and therapeutics. Polypectomy, EMR, ESD

New developments of capsule endoscopy in IBD
Spiral enteroscopy
How to choose and deploy clips
Endoloops: Why and how?

Faculty

Electrosurgical unit: What I need to know?

Oliver Pech (Germany)

Reza Rezaie (Sweden)

Jürgen Pohl (Germany)

Sylwester Szczegielniak (Sweden)

Type of solution for subepitelial injection:
Does it matter?

Maria Pelissé (Spain)

Urban Arnelo (Sweden)

Fátima Carneiro (Portugal)

Peter Elbe (Sweden)

Cecostomy: When and how?

Marianna Arvanitaki (Belgium)

Peter Borch Johnsen (Sweden)

Søren Meisner (Denmark)

Miroslav Vujasinovic (Sweden)

Edgar Jaramillo (Sweden)

Peter Thelin Schmidt (Sweden)

Morteza Shafazand (Sweden)

Francisco Baldaque Silva (Sweden)

Gabriele Wurm Johansson (Sweden)

Stent placement: How I do it?
APC/RFA: How to choose probe and technique?
Subepitelial lesions: Unrooﬁng or EUS?
Bleeding: Clips, powder or coagulation?
ESD: Why and how we do it?

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

www.karolinskalive.com
gastrokuriren 5 · 2017
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symtom på att man har en tunntarmssjukdom är att man får diarré, viktminskning,
vitaminbrist, saltbrist, näringsbrist, men
även buksmärtor vid tarmförträngningar.
Olika sjukdomar som förekommer i tunntarmen är tarmvred (ileus), överkänslighet mot olika födoämnen såsom laktos
och gluten (Celiaki), inflammationer som
Crohns sjukdom, sårsjukdomar som tarmtuberkulos, infektioner, strålreaktioner, samt
tunntarmscancer. I vissa fall kan man bli
drabbad av tunntarmssvikt, vilket innebär att
tunntarmen slutar fungera som den ska och
släpper igenom mat utan att ta upp näring.
Olika malnutritionstillstånd vid sjukdom i
tunntarmen är järnbrist, vitamin B12-brist,
brist på folsyra vilken är viktig för erytrocyternas normala utveckling i benmärgen,
magnesium-och zinkförluster vid diarréer
alt korttarmsyndrom.
Ulcerös kolit är en inflammation i tjocktarmen vilket gör att tarmens funktion
försämras. Inflammationen kan sätta sig i
olika delar av tarmen. Sitter inflammationen
i ändtarmen kallas sjukdomen för proktit, är
inflammationen högre upp på vänster sida så
är det vänstersidig kolit och sitter inflammationen i hela tjocktarmen så är det totalkolit.
Vanliga symptom är diarré, magont och blod
i avföringen.
Vad är IBD?

Efter denna grundläggande inledning fortsatte Ann Tornberg, sjuksköterska på Magtarmenheten, SUS i Lund med "Vad är
IBD?"
Sjukdomarna benämns i engelskspråkig
litteratur som "Inflammatory Bowel Diseases" (IBD). Det är makroskopisk inflammation, d v s inflammation i tarmslemhinnan
som kan ses med ögat och det inkluderar
ulcerös kolit och Crohns sjukdom och så är
det mikroskopisk kolit, d v s kollagen och
lymfocytär kolit där man inte kan se slemhinneförändringarna med blotta ögat.
Mikroskopisk kolit är ett samlingsbegrepp
för kollagen och lymfocytär kolit. Orsak
okänd, men som kan utlösas av mag-tarminfektioner och läkemedel. Drabbar företrädesvis medelålders kvinnor. Ger symptom som
vattentunna diarréer ofta utan bukbesvär.
Ledbesvär, sköldkörtelsjukdomar, diabetes
eller glutenöverkänslighet kan förekomma.
Diagnos med koloskopi och multipla biopsier. Viktigt att man vid koloskopi frågar
efter diagnosen, så patologen vet vad han
skall titta efter.
Vid ulcerös kolit börjar inflammationen
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alltid med början i ändtarmen och sträcker
sig uppåt i grovtarmen i varierande grad. Vid
ulcerös kolit drabbas det yttersta slemhinnelagret (mucosa) av inflammation. Sjukdomen går i akuta skov med perioder av
besvärsfrihet (remission).
Vid Crohns sjukdom kan hela mag-tarmkanalen vara engagerad. Inflammation
uppträder ofta fläckvis med mellanliggande
icke inflammerad slemhinna. Den typiska
inflammationen består av små ”aftösa”
ulcerationer som även kan drabba de djupa
lagren av tarmväggen som svullnar upp och
blir stel. Med sjukdomstiden ökar risken för
komplikationer med stenoser och fistlar.
Orsaker

Skandinavien och Nordamerika utgör sedan
lång tid områden med hög förekomst av
IBD. Prevalensen i Sverige börjar närma sig
1 %! Enligt en rådande hypotes utvecklas
inflammationen på grund av att kroppens
immunförsvar reagerar mot den normala
bakteriefloran i tarmen hos genetiskt predisponerade individer. Man tror även att
yttre faktorer i den omgivande miljön har
betydelse, men hittills har det varit svårt att
säga vilka faktorer i vår omgivning som har
betydelse, med reservation för rökning vilket
ökar risken för Crohns sjukdom men skyddar mot ulcerös kolit.
Symtom

Symtombilden är beroende av tarminflammation – lokalisation, utbredning och sjukdomsaktivitet. Här följer ett urval frekventa
symtom: Lös avföring med blod- och/eller
slemtillblandning. Vid ulcerös kolit får
patienten ofta tömningar med enbart slem
och blod. Vid Crohns sjukdom är ofta avföringen mer grötformad. Ett hastigt insjuknande med frekventa diarréer (> 8-10/dygn)
och samtidig feber talar i första hand för
infektiös genes. Buksmärtor förekommer
framför allt vid Crohns sjukdom och ofta
till höger i buken. Vid ulcerös kolit ofta
smärtsamma kramper (tenesmer) i vänster
fossa, vilka lättar vid tarmtömning. Viktnedgång, feber och allmänpåverkan. Vid Crohns
sjukdom är viktnedgång, subfebrilit, sjukdomskänsla och trötthet vanliga symtom.
Vid ulcerös kolit är dock feber ett allvarligt
symtom som talar för att patienten har ett
svårt skov och kan vara i behov av slutenvård.
Det är viktigt att notera att vid akut
ulcerös kolit är sänkningar av Hb och
albumin allvarliga tecken, liksom måttlig
CRP-förhöjning. Däremot kan den inflam-

matoriska reaktionen vara mer uttalad vid
Crohns sjukdom utan att patienten har ett
svårt skov.
Utredning & undersökningar vid IBD

Efter denna genomgång fortsatte Ingrid
Karström, Endoskopist, sjuksköterska ifrån
Kristianstad med "Utredning & undersökningar vid IBD".
Ingrid berörde inledningsvis lite kort om
vad IBD är och symtom, men gick därefter över till att prata utredning och anamnes. Vid utredning är det viktigt med en
bra anamnes gällande aktuell problematik,
heriditet, rökvanor, tidigare sjukdomar samt
status som talar om vilket tillstånd patienten
befinner sig i, så som temperaturstegring,
takykardi, allmäntillstånd, bukstatus.
Diagnostiken av IBD baseras på en samlad
kliniks bild från endoskopifynd (makroskopiskt- och mikroskopisk bild) och visualisering av tunntarm samt uteslutande av ett
antal differentialdiagnostiska alternativ så
som infektiösa koliter (bakterier, virus, parasiter), icke-infektiösa koliter (Mikroskopiska
koliter) och funktionella mag-tarm problem
(IBS). Vid Celiaki och laktosintolerans är
det oftast mindre uttalad symtomatologi.
Gallsaltsdiarré, blodtillblandad avföring,
feber eller förhöjda inflammatoriska markörer talar för IBD. Analyser för differentialdiagnostik är avföringsprov som F-odling,
EHEC, F-mikroskopi, Clostridium difficile
och Celiaki-markörer. Det är viktigt att
fråga efter tuberkulos i tarmen, annars lätt
att missa. Laboratorieanalyser som indikerar inflammationsaktivitet är Albumin, CRP
och fekalt kalprotektin. Kalprotektin är ett
protein, som huvudsakligen finns i neutrofila granulocyter. Proteinet mäts i faeces och
metoden fungerar som en ospecifik markör
för gastrointestinal inflammation – ett slags
”tarmens CRP”. Kalprotektin korrelerar
ofta med sjukdomsaktivitet, men är inget
specifikt prov, stiger även vid andra sjukdomar t ex divertikulit, bakteriell gastroenterit,
koloncancer, bakteriella luftvägsinfektioner,
behandling med NSAID-preparat. Metoden
kan användas som diagnostiskt hjälpmedel
vid misstanke om IBD inför ställningstagande till skopi-undersökning.
Koloskopi ingår i rutinutredningen av
IBD och som ger information om utbredning, lokala förändringar och aktivitetsgrad.
Biopsier/provexcision (Px) tas för histologisk
diagnostik. Vid ulcerös kolit uppvisar slemhinnan ensartad inflammation som svullnad,
rodnad med kontakt- eller spontanblödning,
gastrokuriren 5 · 2017
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erosioner eller sår, pus och slem. Vid Crohns
sjukdom varierar bilden alltifrån enstaka
aftösa sår till längsgående djupa ulcerationer,
s.k. ”snigelspår”.
Röntgenundersökningar kan ses som ett
komplement till koloskopin. Buköversikt
används främst vid akut kolit för att utesluta toxisk kolondilatation respektive perforation. Datortomografi eller ultraljud buk
vid misstanke om abscess (hög feber, buksmärtor, kraftigt förhöjda inflammatoriska/
infektiösa parametrar). MR-enterografi vid
Crohns sjukdom vid klinisk misstanke om
tunntarmsengagemang. CT-enterografi är ett
alternativ om tillgängligheten till MR är låg.
Kapselendoskopi vid misstanke om tunntarms-Crohn, men även om oklar gastrointestinal blödning. Observera att NSAID
även kan ge Crohn-liknande aftösa sår.
Skopiundersökning och omvårdnad vid
endoskopi

Ruth Svedlund, Endoskopist, sjuksköterska
ifrån Endoskopimottagningen, US Linköping tog därefter vid och berättade om
genomförandet av skopiundersökning och
omvårdnad vid endoskopi.
Ruth redogjorde först om patientförberedelserna inför gastroskopi resp. koloskopi
och hur det ser ut på undersökningsrummet
med antalet personal, den tekniska utrustningen etc. Därefter gick Ruth igenom själva
genomförandet av gastroskopi och koloskopi.
Stort fokus lades sedan på omvårdnad och
endoskopi. Patienten befinner sig i ett utsatt
läge, och han eller hon behöver känna trygghet vid undersökningen. En viktig uppgift
för sjukvårdpersonalen är att lämna information och att kontrollera att patienten och
anhöriga har förstått. För att patienten på
bästa sätt ska klara av en situation där hon
förväntar sig obehag och känner stress är
det viktigt med konkret information. Detta
innebär att sjukvårdspersonalen förklarar vad
som kommer att ske, hur undersökningen
går till, hur instrumentet ser ut samt hur lång
tid undersökningen beräknas ta.
Målet med omvårdnad vid endoskopi är
att patienten skall känna sig delaktig, motiverad och trygg. Ruth poängterade vikten
av att man arbetar i team runt patienten för
att nå en ökad följsamhet. Det är viktigt att
ge en kombination av muntlig och skriftlig
information vilket ger en bredare bild av
endoskopiundersökningen. Det är också av
vikt att ta reda på patientens tidigare erfarenheter och medicinsk historia. En välinformerad och bra förberedd patient känner sig
gastrokuriren 5 · 2017

tryggare vid undersökningen och resultatet,
det diagnostiska värdet blir bättre. Upplevelse av smärta är individuell och toleransen
är olika. Då sedering med bensodiazepiner
ger patienterna svårt att minnas den givna
informationen och till och med undersökningen är det värdefullt med både muntlig
och skriftlig information även efter undersökningen.
Behandling vid IBD

Nästa ämne på programmet var Behandling
vid IBD med Ann Tornberg.
Behandlingen vid IBD varierar utifrån
sjukdomstyp, d v s ulcerös kolit eller Crohns
sjukdom, inflammationens utbredning,
sjukdomens svårighetsgrad och vid Crohns
sjukdom även sjukdomens karaktär - stenoserande och fistulerande. Syftet är att
erhålla klinisk och endoskopisk remission
och att bibehålla inaktiv sjukdom. Klinisk
remission är när patienten mår bra och har
fast avföring, ca 1-3 ggr/dag utan slem eller
blodtillblandning. Endoskopisk remission
är när det inte finns tecken till kvarvarande
inflammation vid koloskopi.
Vid behandling använder vi i huvudsak
antiinflammatorisk behandling. Vi följer
vanligtvis en behandlingspyramid enligt
”step-up-modell” och där steg 1 är 5-ASA-preparat (5-Aminosalicylsyra) och därefter steroider. Steg 2 är Azatioprin, Puri-Nethol,
Metotrexat. Steg 3 är TNF-hämmare i monoeller i kombinationsbehandling. Kombinationsbehandling mellan azatioprin och
TNF-hämmare har i studier visat sig vara
mer effektivare. Anledningen har tillskrivits
effekten av två läkemedel med olika antiinflammatoriska verkningsmekanism och
genom att immunmodulerare tenderar att
minska risken för risken för överkänslighetsreaktion eller loss of response genom lägre
antikroppsbildning mot TNF-hämmaren
och högre dalvärde.
Det är viktigt att tidigt i sjukdomsförloppet, men framförallt inför behandling med
thiopuriner och anti TNF att titta på tidigare infektioner såsom vattkoppor, mässling,
röda hund, tuberkulos (Quantiferontest,
lungröntgen). Viktigt med VZV-serologi
om patienten är osäker, och screening avseende hepatit B då denna kan reaktiveras
med TNF-hämmare. Man bör även titta på
tidigare vaccinationer så som MPR, HPV,
Hepatit A och B. Rekommendation om årlig
vaccination mot influensa och mot pneumococker vid start och efter 5 år.
Vid steg 1 som är underhållsbehandling

med 5-ASA (5-aminosalicylsyra) och som har
en antiinflammatorisk effekt i kolon och som
reducerar recidivrisken till hälften. 5-ASA
kan ske i form av tabletter, kapslar, dosgranulat, alt lokalbehandling i form av stolpiller, klysma eller skum. Valet av preparat har
med var inflammationen i tarmen sitter och
vilken beredning som passar patienten bäst.
Räcker inte behandling med 5-ASA lägger
man till glukokortikosteroider (Prednisolon). Här börjar man ofta på en dos om 40
mg och det är viktigt med en nertrappning
som sträcker sig över 8-12 veckor. Ett annat
alternativ är Cortiment MMX (budesonid)
är ett oralt budesonid i en kapsel som levererar den aktiva substansen till hela kolon.
Cortiment bryts ner i levern, vilket begränsar
de systemiska biverkningarna. Detta är bra
om biverkning med sedvanlig kortisonbehandling.
Vid steg 2 är det immunmodulerande
behandling med tiopuriner, Azatioprin
(Imurel) eller 6-MP (Puri-Nethol). Det är
viktigt att monitorera dessa patienter väl.
Regelbundna blod- och leverprover och
besök/telelfonkontakt med sjuksköterska
på mottagning. Risk för biverkningar såsom
benmärgsdepression och leverpåverkan/pankreatit, framförallt vid start, samt illamående
och feber. Den optimala behandlingseffekten
kan dock dröja ända upp till 3-6 månader.
Metotrexat subcutant i låg dos kan vara ett
alternativ vid Crohns sjukdom om intolerans
mot azatioprin eller 6-MP.
Steg 3 är behandling med biologiskt läkemedel vilket är antikroppar som inhiberar
en specifik signal/receptor i den inflammatoriska processen. Antikroppar mot cytokinen TNF är Remicade, Remsima, Inflectra,
Humira, Simponi, Stelera. Det finns även
ett biologiskt läkemedel med en helt annan
verkningsmekanism, vedolizumab en integrinhämmare (Entyvio). Integrinhämmare
är mer tarmspecifik än anti-TNF. Här får
man räkna med ett långsamt svar, ca tre till
sex månader till full effekt. Vid biologisk
behandling är det viktigt att monitorera
dessa patienter väl. Blodprover och regelbundna besök till sjuksköterska alt. läkare.
Viktigt att utvärdera effekten av behandlingen.
Eftersom sjukdomsbilden vid Crohns
sjukdom är mer omfattad är behandlingsstrategierna mer komplexa än vid ulcerös
kolit. Det kan då vara aktuellt med biologiskt behandling, TNF-hämmare tidigt
i sjukdomsförloppet och man pratar då
”top-down-modell”. Huruvida ett tidigt
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insättande av TNF-hämmare kan påverka
sjukdomens naturalförlopp och motverka
komplikationer med stenoser eller fistlar
är ännu oklart. Man talar idag mer om en
”accelererad step-up” vilket innebär att man
snabbare går vidare i behandlingstrappan om
patienten inte svarar på given behandling.
Tidigt uppnådd klinisk och endoskopisk remission ter sig vara av stor vikt vid
IBD. Behandlingens effekt bör utvärderas
vid bestämda tidpunkter. Totalt sett bör det
som regel inte gå mer än högst 6 månader
tills en effektiv behandling identifierats. Med
en aktiv behandlingsstrategi kan komplikationer som uppkomst av korttarmssyndrom,
långvarigt opiatbruk för kronisk buksmärta
eller svårläkta tarmfistlar undvikas.
Behandling vid mikroskopisk kolit är ofta
symtomatisk (loperamid, kolestyramin).
Långtidsbehandling Budesonid (Budenofalk,
Entocort) har idag den bästa vetenskapliga
dokumentationen och blir lämpligen förstahandsmedlet vid svårare symtom.

mycket tid på att tänka, oroa sig och planera
kring sjukdomen. När IBD-patienter tillfrågades om vad de vill så framkom respekt och
ömsesidigt förtroende, tillgång till vård, att
få vara delaktig i beslut och att bli informerad. Att patienter önskar tillgänglighet och
delaktighet är ett viktigt budskap till oss i
vården. Vid skov, när symtomen kommer, ja
då behöver man hjälp och det är då viktigt
att man får kontakt med sjukvården. För
att underlätta för våra IBD-patienter att
anpassa sig till dessa kroniska sjukdomar är
att erbjuda god tillgänglighet. När frågor,
funderingar och/eller symtom uppstår måste
patienten ha en lättillgänglig mottagning att
vända sig till. Sjukvården behöver kunna

erbjuda både möjlighet till rådgivning,
akuttider samt information och utbildning
till patienterna. Information och utbildning
bör vara individuellt anpassad och återkommande. Dessutom har vi patientlagen med
syfte att stärka och tydliggöra patientens
ställning samt främja patientens integritet,
självbestämmande och delaktighet. Vi behöver också uppdatera oss och börja använda
sociala medier för att även på detta sätt öka
tillgängligheten samt informationsflödet.
Tack för en bra dag och på återseende
nästa år!
Ann Tornberg

Att leva med IBD

Sist ut för dagen var Susanna Jäghult med
"Att leva med IBD".
Susanna började med att presentera arbeten som visar hur våra IBD-patienter mår.
Dessa arbeten visar att IBD-patienter har
sämre hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL)
i jämförelse med frisk population. Vad
är det då som gör att IBD-patienter har
sämre HRQOL? Man kan i studier se att
sjukdomsaktivitet påverkar IBD-patienter
negativt. När det gäller HRQOL mellan
diagnoser och sjukdomsduration så är det
ingen skillnad mellan Crohns sjukdom och
ulcerös kolit, men för patienter med Crohns
sjukdom och kort sjukdomsduration, så har
patienter med Crohn sämre HRQOL. Kort
sjukdomsduration hade sämre HRQOL
än de med lång sjukdomsduration. I studier där man frågat IBD-patienter om vad
ett välbefinnande är för dem, så har dessa
patienter svarat att ett välbefinnande är att
leva ett normalt liv, att vara symtomfri, att
bli bekräftad av andra, att få medkänsla. Det
som försämrar välbefinnandet är när man
inte kan göra medvetna val i livet, att inte
kunna äta all mat, att inte kunna träna eller
delta i aktiviteter som man är van vid. Vidare
så har studier visat att IBD-patienter oroar
och bekymrar sig över att bli opererad, att
få påse på magen, att få cancer, att förlora
kontrollen över tarmen, oro över hur medicineringen skall fungera, oro över att vara en
börda för andra. Många patienter spenderar
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När tarmepitelet växer
kan enteralt
kaloriintag öka
Barn med korttarmssyndrom som
får Revestive® (teduglutid) kan få
ett minskat behov av parenteral
nutrition efter tre månaders
behandling.1
Revestive är avsett för behandling av patienter i åldern 1 år och äldre
med korttarmssyndrom. Patienter ska vara stabila efter en period
med tarmadaptation efter operation.2

LINDH & PARTNERS

Referenser: 1. Carter BA, et al. J Pediatr 2017;181:102-11. 2. Revestive produktresumé mars 2017.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen, något hjälpämne eller mot
tetracyklinrester. Aktiv eller misstänkt malignitet. Malignitet i mag-tarmkanalen, inklusive lever,
gallvägar och bukspottkörteln någon gång under de senaste fem åren. Mycket vanliga biverkningar
(≥1/10): Luftvägsinfektion*, huvudvärk, uppblåsthet, buksmärtor, illamående, kräkningar, reaktion
vid injektionsstället†, komplikation till gastrointestinal stomi. Vanliga biverkningar (≥1/100, <1/10):
Influensaliknande sjukdom, minskad aptit, övervätskning, ångest, sömnlöshet, hjärtsvikt, hosta, dyspné,
kolorektal polyp, kolonstenos, flatulens, tarmobstruktion, stenos i pankreasgången, pankreatit††,
tunntarmsstenos, kolecystit, akut kolecystit, perifert ödem. Läs noga igenom Produktresumén för Revestive
innan detta läkemedel förskrivs.
*Inkluderar följande föredragna termer: nasofaryngit, influensa, övre luftvägsinfektion och nedre
luftvägsinfektion.
†
Inkluderar följande föredragna termer: hematom vid injektionsstället, rodnad vid injektionsstället, smärta
vid injektionsstället, svullnad vid injektionsstället och blödning vid injektionsstället.
††
Inkluderar följande föredragna termer: pankreatit, akut pankreatit och kronisk pankreatit.

C-APROM/SE//0092

06/2017

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

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning
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IBD HOME
Digital monitorering av IBD
Digitala vårdtjänster inom sjukvården
ökar snabbt och är ett hjälpmedel för
både patienter och sjukvård för att få
kontroll över sjukdomar. För patienter
med inflammatorisk tarmsjukdom har
ett digitalt verktyg för monitorering av
sjukdomsaktivitet och livskvalitet tagits
fram, IBD HOME. Denna produkt är framtagen av Telia i ett nära samarbete med
Buhlmann, Abbvie, och inte minst IBD
2020 gruppen, bestående av ledande experter inom IBD i Sverige. Kontinuerliga
mätningar av symtom och F-calprotectin
i hemmiljö kan hjälpa till att utvärdera
sjukdomsaktivitet i samband med skov
och vid underhållsbehandling av den inflammatoriska tarmsjukdomen.

I

BD HOME består av två appar och
ett hem test för F-calprotectin. Patienten registrerar symtom och livskvalitet
samt mäter F-calprotectin via apparna och
sänder därefter över resultatet till sitt personliga HomeCare konto. Efter medgivande från patienten skickas data därefter till
SWIBREG, det nationella kvalitetsregistret
och beslutsstödet. Resultatet går att se såväl i
en översikt som i själva grafen i SWIBREG.
Efter att IBD Home tagits fram testades
funktionaliteten i ett pilotprojekt på 10 sjukhus runt om i Sverige. Såväl patienter som
personal utvärderade projektet med hjälp
av enkäter. Totalt var det 60 patienter som
deltog i pilotprojektet.
Projektet föll väl ut och både patienter
och personal var mycket nöjda. Patienterna
beskriver det som tidssparande. Det gav
en känsla av trygghet eftersom de fick en
direkt återkoppling om ett skov var på gång.
Framförallt upplevde patienterna att det var
enkelt att handha. En patient beskrev det så
här ”I och med att det mesta i dag fungerar
genom Smartphone så är detta ett riktigt bra
sätt att kunna hantera provtagning själv och
sedan underlätta för doktorn, självklart är
det denna vägen vi bör gå”
Personalen beskrev att det gav en mer
rationell monitorering av patienter med
IBD, då de fick snabbare svar på patienternas sjukdomsaktivitet. Dessutom kom data
direkt i SWIBREG, och man slapp manuell inmatning. Det ses som en avlastning på
mottagningarna och kommer på sikt frigöra
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tid. Patienterna får dessutom en större egenkontroll, med ökad trygghet som följd.
Västra Götalands (VG) regionen är tillsammans med Region Östergötland först ut
i Sverige med att använda IBD HOME i
kliniskt bruk efter det att produkten släppts
på marknaden under våren 2017. I Östergötland bedrivs det i form av olika forskningsprojekt. I VG regionen införs IBD Home
i form av ett stort digitaliseringsprojekt

mellan åren 2017-2019. Man vill utvärdera
digitaliserad vård och IBD Home har valts
ut och mag-tarmmottagningarna, med Borås
i spetsen deltar.
Syftet med projektet är att utvärdera införandet av digital monitorering av patienter
med IBD på mag- tarm mottagningarna ur
ett användar- och vårdgivarperspektiv. Vi
hoppas under projektåren att kunna erbjuda
upp till 1000 patienter denna tjänst. Vi
gastrokuriren 5 · 2017
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kommer att utvärdera IBD Home med hjälp
av enkäter till såväl patienter som personal.
Enkäterna kommer vara gemensamma för
hela regionen och även Region Östergötland
kommer att använda samma patientenkäter.
I projektet kommer vi i första hand
erbjuda IBD Home till följande grupper:
patienter på injektionsbehandling med biologiska läkemedel, patienter med nydebuterad sjukdom, svårbehandlade patienter samt
patienter där det finns praktiska svårigheter
för uppföljning i dag (t ex långt avstånd till
mottagningen).
Monitorering av patienten bedöms individuellt, men det kan vara rimligt att följa

dem med biologisk injektionsbehandling var
3-4:e månad, för en bättre sjukdomskontroll
och utvärdering av behandlingen. Patienter med nydebuterad sjukdom kan vara bra
att följa tätare initialt, dels för att se om de
svarar på behandling, dels för att de skall lära
känna sin sjukdom bättre. På sikt kan de då
ta ett större ansvar över sin medicinering och
uppföljning.
Initiering och uppstart av IBD HOME
har hittills skett antingen i grupp eller individuellt. Patienternas spontana reaktion är
att de tycker det är enkelt och smidigt och
ser fram emot att få använda den ”nya tekniken”. De ser nya möjligheter att kommu-

nicera med sin mottagning och berättar att
de gärna skulle ha en funktion i appen med
möjlighet att kunna skicka meddelanden till
sin mottagning, boka tider, förnya recept,
påminnelse att ta sina läkemedel mm. Denna
funktion finns idag i många landsting i form
av 1177. Fantasin tycks vara det enda som kan
sätta gränser för vad den nya tekniken kan
åstadkomma. I alla fall om våra patienter får
fortsätta vara en del i att utveckla den digitala
tekniken i vården.
Marie Andersson och Hans Strid

Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Vidareutbildning inom
Gastroenterologisk vård
För att utvecklas inom Gastroenterologi
– vårt spännande område - sökte jag utbildningen Gastroenterologisk vård och
omvårdnad 7,5 hp. På avdelningen är jag
ansvarig sjuksköterska för området ”Mag& Tarm” vilket motiverar att jag lär mig så
mycket jag bara kan!

K

liniken har uppmuntrat och möjliggjort utbildningen genom att betala
resor och arbetstid för utbildningsdagarna. Ett stipendium via FSGS gjorde
att jag kunde finansiera kostnaden för själva
kursen, tack. Mina chefer ser positivt på att
jag gått utbildningen då min utveckling går
framåt och jag kan dela med mig av mina nya
kunskaper till mina kollegor. Däremot tycker
jag att kliniken borde stå för all kostnad när
sjuksköterskor vill kompetensutvecklas, då
detta är något som ibland förväntas i vår
yrkesroll. Det är toppen att det finns möjlighet att söka stipendium så att möjligheten
ges att fortsätta utvecklas.
Att gå kursen har gett mig mycket ny
kunskap och gjort mig säkrare i mitt sätt att
jobba. Jag har fått byta många erfarenheter
med kurskamrater som jag sedan kunnat ta
med mig hem till avdelningsarbetet. Mina
kollegor ställer mig gärna frågor om Gastroenterologi, vilket är kul. Det är också kul
att jag har fått möjligheten att rotera mellan
avdelnings- och mottagningsarbete så jag
gastrokuriren 5 · 2017

träffar patienterna i olika skeden i sin sjukdom. Att få mer kunskap leder också till att
man ser olika förbättringsmöjligheter i det
dagliga arbetet, detta har bidragit till en del
att starta förbättringsarbeten för mag-tarm
patienter på avdelningen. Bland annat har vi
jobbat för att tidigare upptäcka riskområden
som till exempel nutrition vid levercirros.
Jag rekommenderar verkligen andra till
att gå denna utbildning, men också andra
utbildningar om man har möjlighet. Att

utveckla sin kunskap och kompetens är
roligt, det blir roligare att jobba när man själv
känner att man har mer kunskap med sig i
bagaget. Jag ser gärna att det kommer fler
utbildningar framöver så jag kan få utvecklas
ännu mer.
Caroline Holst

Sjuksköterska Medicinkliniken
Falu lasarett
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Från endoskopiassistent till
endoskoperande sjuksköterska
Jag har arbetat som sjuksköterska sedan
1993och har utöver erfarenhet av endoskopisk verksamhet arbetat inom urologi och intensivvård.

E

fter åtta år som assistent på endoskopienhet, både vid diagnostiska och
terapeutiska skopier erbjöds jag av
min arbetsgivare att söka endoskopiutbildning vid Blekinge Tekniska Högskola.
Jag tvekade aldrig att söka utbildningen
då jag alltid har tyckt om att arbeta med
endoskopier. Utbildningen blev för mig
en spännande utmaning för att få fördjupade kunskaper inom gastroenterologi samt
de praktiska färdigheter som krävs för att
självständigt kunna genomföra gastro- och
koloskopiundersökningar.
Arbetskamrater på min arbetsplats såg
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positivt på min blivande roll som endoskoperande sjuksköterska. Jag fick stöd och
uppmuntran under hela utbildningstiden.
Utbildningen har lett till att jag idag
genomför gastro- och koloskopiundersökningar alla dagar i veckan. En fördel är att
jag, vid brist på assistenter, kan hoppa in
och assistera vid undersökningar, övervaka
patienter, lära upp och utbilda nya kollegor med mera. Jag tycker att det borde
finnas endoskoperande sjuksköterskor på
alla endoskopienheter då det blir en kompetenshöjning för verksamheten. Många av
oss endoskoperande sjuksköterskor handleder och lär upp både ST-läkare och sjuksköterskor som ska lära sig att genomföra
skopier. Idag utförs även avancerade terapier
utav endoskoperande sjuksköterskor. Min
uppfattning är även att teamarbetet förstärks.

Jag kan varmt rekommendera endoskopiutbildningen till de som arbetar med
endoskopier och har ett stort intresse för
området. Det finns stora utvecklingsmöjligheter för sjuksköterskor inom endoskopisk
verksamhet.
Vi är idag femtio stycken endoskoperande
sjuksköterskor runt om i landet och vi ser
gärna att vi blir ännu fler. Utbildningen ger
specialistkompetens, sker på distans under
2 år och drivs av Sophiahemmets Högskola.
Vid intresse kontakta gärna högskolan eller
mig.
Catharina Wallenkampf

Stockholms Gastrocenter
catharina.wallenkampf@
sophiahemmet.se
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En okomplicerad
behandling
för en komplex
sjukdom1
Constella®(linaklotid) är
den första underhållsbehandlingen
av IBS-C med en kapsel per dag1
Constella lindrar smärta, uppsvälldhet
och förbättrar fullständig spontan
tarmtömningsfrekvens hos patienter
med måttlig till svår IBS-C1,3,4 med
en bevisad tolerabilitet och en
etablerad säkerhetsprofil.1 IBS-C; flera
symtom, en behandling.1,3,4

gastrokuriren 5 · 2017

än 1 vecka) eller allvarlig diarré inträffar bör läkare kontaktas och ett temporärt utsättande av linaklotid övervägas tills
diarrén har slutat. Recept- och förmånsstatus: Rx. Ingår i
läkemedelsförmånen endast för patienter med svår IBS-C som
inte fått effekt av eller inte tolererat annan behandling. Innehavare av godkännande för försäljning: Allergan Pharmaceuticals International Ltd., Irland

References: 1. Constella® Summary of Product Characteristics.
2016. 2. Sood R, Ford AC. Ther Adv Chronic Dis. 2013; 4(6):
268–276. 3. Quigley EM, et al. Aliment Pharmacol Ther 2013;
37(1): 49–61. 4. Chey WD, et al. Am J Gastroenterol 2012;
107: 1702–1712

Texten är baserad på produktresumé: 08/2016.
Vid förskrivning och för aktuell information om
förpackningar och priser se www.fass.se.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning
Allergan Norden AB, Tlf: 08 594 100 00
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Constella 290 mikrogram hårda kapslar (Varje kapsel innehåller 290 mikrogram linaklotid). Linaklotid är en guanylatcyklas-C (GC-C)-receptoragonist med visceral smärtstillande
och sekretorisk verkan. ATCkod: A06AX04. Indikation:
Constella är avsett för symtomatisk behandling av vuxna
med måttlig till svår colon irritabile med förstoppning (IBS-C).
Dosering: Rekommenderad dos är en kapsel (290 mikrogram) en gång dagligen. Varningar och försiktighet:
Constella ska användas efter att man uteslutit organiska sjukdomar och fastställt en diagnos av måttlig till svår IBS-C. Patienterna bör vara medvetna om möjlig förekomst av diarré och
blödning från nedre delen av mag- och tarmkanalen under
behandlingen. De bör instrueras att meddela sin läkare om
allvarlig eller långvarig diarré eller blödning från nedre delen
av mag- och tarmkanalen inträffar. Om långvarig (t.ex. längre

Hej alla medlemmar!
Året 2017 går mot sitt slut och julhelgen
med lite välförtjänt extra ledighet hägrar.
2017 har varit ett händelserikt år, med
kurser, kongresser och specialämnesdagar av olika slag.

D

å det inte blev något upplösande av
de båda sköterskeföreningarna med
bildandet av en ny förening, kan vi
nu helt fokusera på bland annat utbildning
och hygienfrågor. Arbete med att i framtiden
kunna få till stånd en endoskopiassistentutbildning i någon form igen har påbörjats
och vi undersöker just nu olika möjligheter.
Vi efterlyser fler bidrag från er medlemmar,
har ni gjort något specialarbete, gjort en
studie eller annat som ni vill dela med er
av till medlemmarna, skicka en ”berättelse”
till Åsa Jirvelius sekreterare i styrelsen så blir
det publicerat i Gastrokuriren.
Den här gången har Susanne Haggren från
CSK i Kristianstad skrivit om sina upplevelser från Svenska Gastrodagarna i Göteborg.
Ulrika Dovner som arbetar på Akademiska
sjukhuset i Uppsala har varit på nätverksträff för endoskoperande sjuksköterskor och
hennes rapport från den träffen finns lite
längre fram i tidningen. De som har varit på
ESGENA mötet i Barcelona har nog redan
sett att Anna-Karin Olsson och Violetta
Engelbrektsson från Borås har fått första pris
för bästa poster på ESGENA- mötet under
UEG-week i Barcelona. Postern handlade
om Digital manual för adekvat desinfektion
av flexibla endoskop. Vi säger stort grattis

till Er. Jag vill passa på att påminna om att
SEGP har en facebooksida också.
På hemsidan www.segp.nu arbetar vi aktivt
med att bland annat kalendern för att den
ska vara lättillgänglig med information om
olika evenemang. Om det är något ni saknar
där, skicka ett oss ett mail så förs det in i
kalendern.
Styrelsen har nöjet att dela ut rese/utbildningsbidrag för SADE-mötet i Oslo 2018
till Sara Abedini. Det var ingen sökande till
NECCO/ECCO denna gång.
I egen ruta här intill finner ni vilka rese/
utbildningsbidrag det är dags att söka nu.
Vi kan också från och med nu erbjuda att
betala medlemsavgiften även med Swish. Se
egen ruta. Vi vill på detta sätt tacka alla våra
samarbetspartners som under året stött föreningen på olika sätt.
Vi i styrelsen tackar för i år och önskar
alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Väl
mött nästa år.

Våren 2018 i Stockholm och Getinge.
Kursavgift och logi
Sista ansökningsdatum 31 januari 2018
Svenska gastrodagarna i Falun
16-18 maj 2018

Sista ansökningsdag är 31 januari 2018
Rese/utbildningsbidrag för studiebesök eller liknande 10 000 kronor

Sista ansökningsdag är 31 januari 2018
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Ordförande:
Ingrid Karström
Endoskopimottagningen
Centralsjukhuset
291 85 Kristianstad
Tel: 044-309 1400

Vice ordförande:
Ruth Svedlund
Endoskopimottagningen
Endoskopienheten
Magtarmmedicinska kliniken
US Linköping
ruth.svedlund@lg.se

Sekreterare:
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Sekreterare i SEGP

Resebidrag att söka
Getinges kurs Endoskopihygien

SEGPs STYRELSE 2017

Tänk på att ansökningen måste göras
personligen och kan ej överlåtas. Du
måste ha varit betalande medlem i 1 år
Gå in på var hemsida www.segp.nu där
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Välkommen med din ansökning
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Gastrodagarna i Göteborg maj 2017
Mitt namn är Susanne Haggren och jag
arbetar som sjuksköterska på endoskopienheten på CSK i Kristianstad. Jag har
arbetat där sedan 1999, men inte varit på
någon längre utbildning på flera år.

T

änkte därför att det vore bra att förkovra mig lite och samtidigt träffa
kollegor från andra sjukhus. Så jag
och en kollega från CSK tog tåget från Kristianstad till gastrodagarna 17/5 – 19/5 i Göteborg. Ett Göteborg som bjöd på ett riktigt
härligt försommarväder. Jag valde lite olika
föreläsningar, en del var helt nytt för mig och
därmed mycket att ta in och en del kände
jag igen men bra med repetition. Bra att det
finns tre olika spår att välja på och alltid finns
det något som fångar ens intresse.
Föreläsningen om Kronisk obstipation
som är ett tillstånd som många lider av
fångade mitt intresse. Det är ett tillstånd
som det talas väldigt lite om. Tyckte det var
en givande föreläsning där det pratades om
symptomen man kan ha, olika tester man

kan utföra för att se hur rektum och tarmen
fungerar. Olika behandlingsmetoder när det
gäller både medicinsk behandling och olika
kostråd. Enkla tips man kan delge patienten
såsom vikten av vätska, sitt-teknik, bäckenbottenträning och anatomiutbildning.
Även föreläsningen om dyspepsi och HP
magsår var intressant. Dyspepsi är en vanlig
orsak till att komma till oss på endoskopin
men enligt vårdprogrammet känns det inte
som att vårdcentralerna känner till det då
var och varannan blir remitterad till oss
innan man har kontrollerat ex om man är
HP positiv eller provbehandlad. Hade kortat
vårdkön om dessa insatser gjorts på vårdcentralerna.
Live demonstrationerna är alltid väldigt
intressant att följa och där fanns en del tips
att ta med sig hem. Som till exempel till de
skopister som inte vill att vi markerar på
slyngan inför en polyptagning för att göra en
mer säker borttagning av polypen. Man får
också en massa tips och idéer genom samtal
med kollegor från andra endoskopienhe-

ter. Många intressanta utställare med både
känt och för mig okända produkter. Som
till exempel Purastat som är ett enkelt sätt
att stoppa en sivande blödning, vi använder
numera skopibyxor för att skydda patientens integritet och vi har fått mycket positiv
respons från våra patienter. Gastrodagarna är
också ett bra tillfälle att skaffa ett större kontaktnät inom gastroenterologivärlden. Även
kvällen var trevlig med en gastromiddag på
Lindholmens event som bjöd på god mat och
trevlig underhållning. En fantastiskt härlig
tur med ”Paddan” tog oss till restaurangen.
Jag vill rikta ett stort tack till SIS innovation och SEGP förrese/utbildningsbidrget
som gjorde det möjligt för mig att åka på
denna utbildning. Och för er som aldrig
varit på denna utbildning kan jag starkt
rekommendera denna, det är både lärorikt
och trevligt.
Susanne Haggren

CSK i Kristianstad

Medlemsavgift
Medlemsavgiften för år 2018 är 200 kronor att betala in på bankgirokonto: 5828-8945
senast 31 januari 2018. Från och med nu kan du även swisha medlemsavgiften till
nummer: 123 642 98 07. Glöm inte att skriva ditt namn och ort på meddelanderaden.
Det är viktigt att eventuella adress eller namnändringar skrivs på meddlenaderaden.
Om du vill gå ur föreningen uppskattar vi om du meddelar Gill Bergh gill.bergh@
vgregion.se eller Åsa Jirvelius asa.jirvelius@sll.se så vi kan ta bort ditt namn från
medlems- och maillista.
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Nätverksträff 2017 i Växjö
Den 5-6 oktober var det dags för årets
nätverksträff för endoskoperande sjuksköterskor. Detta år var det Växjö som
stod för värdskapet tillsammans med
Kungshusen, MEDA och US Endoscopy. 36
kollegor med skiftande erfarenheter och
år inom yrket deltog.

E

fter registrering och god lunch så hälsades alla välkomna och första punkten på programmet hölls av Magnus
Bergström på Kungshusen och handlade om
basal diatermi och APC-behandling. Fokus
lades på hur man på ett säkert sätt med diatermi ska kunna utföra polypektomier och få
en hemostas utan att underliggande vävnad
skadas. Den termiska effekten vid olika temperaturer berördes liksom skillnaden på koagulation och cut och endo cut funktionen.
Vi fick även en genomgång av APC och
de olika prober som finns att tillgå samt vid
vilka tillfällen de olika APC programmen
används. Vikten av en ren tarm för att undvika komplikationer berördes också. Efter
detta var det dags för hedersföreläsning till
Kristoffer Mellanders minne. Denna hölls av
Jacqui Neilson, endoskoperande sjuksköterska från Harrogate hospital i England. The
role of the nurse endoscopist; past, present
and future. En väldigt inspirerande föreläsning om den endoskoperande sjuksköterskan
roll och utveckling i England. Hon hade själv
varit verksam i 17 år. Hennes karriär inleddes
då hon, på grund av att hon kritiserat en
läkare i samband med en gastroskopi, blev
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kallad till chefen med tron att hon skulle
få sparken, I stället blev hon skickad till en
av de första utbildningarna till endoskopist
som anordnades i England. 2017 finns det
i landet 620 verksamma endoskoperande
sjuksköterskor. Dessa är en förutsättning för
att screening och surveillenceprogram ska
kunna bedrivas i önskvärd omfattning. Veronica Palmér pratade sedan om erfarenheter
med Exacto kallslynga från verksamheten i
Eksjö och visade lite bilder från polypektomi
med kall teknik. Efter en behövlig kaffepaus
fortsatte Jacqui på polypspåret: "Cold v Hot"
Snare Polypectomy Debate. Där berättade
hon om sina erfarenheter och om fördelar
och nackdelar med de båda metoderna. Sammanfattningsvis ger kallslyngning lägre risk
för perforation och fördröjd blödning,
Det ger bättre PAD svar och det är lättare
att avgöra radikalitet. Dagens föreläsningar
avslutades med diskussioner kring det som
berörts under dagen. Under kvällen så avnjöts en god middag på Restaurang Lagerlunden. Trött och nöjd fick man sedan krypa
till kojs. Vaknade sedan till stålande sol och
härlig hotellfrukost innan det var dags för
fredagens föreläsningar som inleddes av
Rickard Johansson, överläkare och endoskopiansvarig i Region Kronoberg. Endoskopisk
hemostas var ämnet som avhandlades. Fokus
låg på övre gastrointestinala blödningar. Vi
fick en genomgång av reblödningsrisk relaterat till Forrestklassifikation och vikten av
att behandla ulcusblödningar med minst två

metoder. Till exempel adrenalin och termokoagulation eller clips. Rickard gick igenom
olika injektionsmetoder, termokoagulation,
mekaniska metoder och koagulationsfaktorer
som kan användas för att uppnå hemostas.
Under nästa programpunkt pratade
docent Kjell-Åke Alle om IBD. Vi gick
igenom utbredningen vid ulcerös colit och
Crohns sjukdom. Olika differentialdiagnoser
vid orolig tarm diskuterades. F- Calprotektinets fördelar och nackdelar avhandlades
också. Sedan var det dags för Lena Sager på
MEDA att visa Introducer Kit. Ett annat sätt
att anlägga en gastrostomi.
Tekniken lämpar sig bra för personer där
man av olika anledningar inte kommer ner
med ett standardgastroskop eller kan dra
PEG-stopplattan genom esofagus. Man
fäster upp ventikeln mot bukväggen med
tre ankarsuturer och dilaterar sedan upp ett
stoma till önskad storlek. Med denna teknik
är det även möjligt att sätta en gastrostomiport direkt. Mötet avslutades sedan och nästa
års arrangör av mötet utsågs. Det blir Danderyd i Stockholm som kommer att hålla i
värdskapet. Efter lunch begav vi oss till Centrallasarettet i Växjö för en rundvandring på
deras nya fina endoskopienhet. Stort tack till
alla inblandade arrangörer för givande och
inspirerande dagar!
Ulrika Dovner

Endoskoperande sjuksköterska
Akademiska Sjukhuset Uppsala

gastrokuriren 5 · 2017

Med sikte på

remission
vid ulcerös kolit

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

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

gastrokuriren
5 · –2017
Magens hälsa
vårt fokus™

Tillotts Pharma AB Gustavslundsvägen 135, 167 51 Bromma. Tel 08 704 77 40, nordicinfo@tillotts.com. www.tillotts.se
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16-03-0280SE FWD TILL0011

Referenser: 1. Asacol produktresumé, www.fass.se. 2. Data on file, Tillotts Pharma AG.
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TÄNK DIG...
att din tumme kunde
maximera ditt ADR

Vilket är ditt ADR?
Med NBI och Dual Focus ökar möjligheterna till upptäckt av förändringar med
upp till 14%*.
•

Vid undersökningar där både NBI och Dual Focus används har studier visat att möjligheten till upptäckt av
förändringar i slemhinnan ökar med 14%* och risken att helt missa adenom minskar med 29%.

•

Läs mer om hur ADR kan öka på: www.olympus.eu/proven

Läs mer och håll dig uppdaterad om Olympus produkter för endoskopi på www.olympus.se
*Adenoma Detection Rate, Leung et al. 2014; Am J Gastroenterol. 109(6):855-63
**Horimatsu et al. 2015; Int J Colorectal Dis. 30(7):947-54

BEHANDLINGSALTERNATIV FÖR VUXNA VID
MÅTTLIG TILL SVÅR ULCERÖS KOLIT OCH CROHNS SJUKDOM

BEHANDLA MED PRECISION1

Den första och
enda tarmselektiva
integrinhämmaren1,2
• Målstyrd verkningsmekanism1,2
• Klinisk remission efter ett år
hos 42% av UC- och 39% av
CD-patienter*1,3,4
• Kan bidra till att minska eller
ta bort behovet av steroider**1,3,4
• Utvärderad på ca 3000
patienter i kliniska studier3,4

*

Studieresultat:
Efter ett års behandling i fas-III-studier på Entyvio® hade 42% av UC-patienterna och 39% av CD-patienterna uppnått klinisk remission
i respektive studie (av de patienter som uppnått klinisk respons vecka 6 och randomiserats till behandling med Entyvio® var 8:e vecka). Dessa resultat var signifikant bättre jämfört med placebo i båda studierna. Totalt randomiserades 122 patienter i UC-studien respektive 154 patienter i CD-studien till behandling
var 8:e vecka med Entyvio® i underhållsfas, motsvarande siffror i placeboarmarna var 126 respektive 153.1,3,4
Av de patienter som stod på kortikosteroider
vid studiestart och som svarat på induktionsbehandling och gått vidare till underhållsbehandling kunde dubbelt så många som behandlats med Entyvio®
1,3,4
(UC:31%/CD:32%) sluta med kortikosteroider jämfört med placebogrupperna (UC:14%/ CD:16%). Totalt var 1115 patienter inkluderade i CD-studien och 895
patienter i UC-studien.3,4

**

Referenser: 1. Produktresumé Entyvio®, www.fass.se. 2. Soler D et al. J Pharmacol Exp Ther. 2009;330:864–875. 3. Feagan BG, et al. The New England
Journal of Medicine 2013;369(8): 699–710. 4. Sandborn WJ, et al. The New England Journal of Medicine 2013;369(8): 711–21.
Entyvio® (vedolizumab) 300 mg pulver till koncentrat för lösning till infusionvätska, lösning. Rx (F). ATC-kod: L04AA33. Indikation: För
behandling av vuxna patienter med ulcerös kolit eller Crohns sjukdom med måttlig till svår sjukdomsaktivitet som inte svarat tillfredsställande på, som uppvisat avtagande behandlingssvar eller som är intoleranta mot konventionell behandling eller en TNF-antagonist
(antagonist mot tumörnekrosfaktor alfa). Kontraindikationer: Entyvio® ska ej ges till patienter som har en aktiv, svår infektion inklusive
aktiv tuberkulos eller en opportunistisk infektion. Varningar och försiktighet: Entyvio® ska inte ges till patienter med aktiva, svåra infektioner förrän infektionen är under kontroll. Försiktighet ska iakttas då vedolizumab övervägs till patienter med en kontrollerad, kronisk,
svår infektion eller hos patienter som tidigare har drabbats av återkommande svåra infektioner. Patienterna ska noga undersökas för
infektioner före, under och efter behandlingen. Patienter ska övervakas under och efter infusionen av Entyvio® för tecken på infusionsreaktioner. Den som administrerar Entyvio® ska vara förberedd och kunnig i att hantera eventuella anafylaktiska reaktioner. Under behandling
med Entyvio® ska patienten övervakas med avseende på nytillkomna neurologiska symtom som beskrivs i läkarnas utbildningsmaterial.
¦ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.
TLV: Ingår i läkemedelsförmånen. Begränsningar: Subventioneras i andra linjen för patienter som inte nått behandlingsmålet med konventionell terapi och som inte är lämpliga för behandling med en TNF-antagonist. Subventioneras i tredje linjen för patienter som inte nått
behandlingsmålet med en TNF-antagonist. Förpackning: 1 x 300 mg. För mer fullständig information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering samt pris, se fass.se. Datum för senaste översyn av produktresumé: 2016-11-14.

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