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Divertikulitforskning

i Västmanland

Divertikulit definieras som inflammation i ett 

divertikel(tarmficka)bärande segment i 

grovtarmen.

AVOD-studien är den första randomiserade 

studien som utvärderat värdet av 

antibiotikabehandling vid divertikulit. Studien 

bedrevs från Västerås med 11 deltagande 

centra i två länder.

Studien visade ingen nytta av antibiotika vid 

akut divertikulit. 

P-VOD studien visade att patienterna kan 

skickas hem direkt från akuten med bevarad 

medicinsk säkerhet och till nytta för en rationell 

resursutnyttjande av slutenvårdsplatserna. 

Detta innebär en besparing på 750 vårddygn 

årligen (drygt 3,5 miljoner kronor) bara i 

Västmanland.

Genomförda studier

• Systematisk översikt för diagnostik av akut divertikulit.

• Förekomst av multiresistenta bakterier hos kirurgpatienter.

• Virtuell koloskopi vs koloskopi.

• AVOD studien. 

• Tillämpning av AVOD-resultat.

• P-VOD studien.

• Tillämpning av PVOD med häsoekonomiska utvärdering

• Prognostiska faktorer för divertikulitkomplikation. 

• Val av diagnostisk vid akut divertikulit?

• Prognostiska faktorer vid divertikulitkomplikationer

• Operationsmetod vid brusten divertikulit

• Naturalförlopp vid okomplicerad divertikulit: Tio års uppföljning av AVOD

Pågående och planerade studier

• Kirurgi eller konservativ behandling vid divertikulitabscess?

• Handläggning av okomplicerat divertikulit i Sverige Snap-shot

• Handläggning vid komplicerat divertikulit i Sverige och Norge SCANDIV I

Resultatet från dessa studier har lett till ett paradigmskifte och en förändrad policy i 

riktlinjerna för behandling av akut okomplicerad divertikulit. 

abbas.chabok@regionvastmanland.se 
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Alessandro Orrú, Maziar Nikberg och Abbas Chabok

Kirurgkliniken Västmanland sjukhus Västerås

Syftet med denna studie är att kartlägga variationer i handläggning av patienter med akut okomplicerad 

divertikulit (AOD) i Sverige under en tre månaders period inför eventuella utbildningsinsatser.

Med denna prospektiva tvärsnittsstudie vill vi på 

nationell nivå utvärdera handläggning av patienter 

med AOD, gällande behandling med eller utan 

antibiotika samt poliklinisk eller inneliggande vård. 

I tillägg kommer vi att utvärdera återinläggning, 

recidiv, komplikationer, kirurgi och kolonutredning 

inom en tre månaders period.

Patienter kommer inkluderas i studien under en tre 

månaders period med uppföljnings period efter tre 

månader.

Studien planeras starta september 2019 och 

avslutas mars 2020. 

Många sjukhus i Sverige har visat intresse att delta 

i studien.

Divertiklar i kolon är ett vanligt tillstånd i 

Västvärlden och ses hos en tredjedel av 

befolkningen äldre än 45 år samt i upp till två 

tredjedelar hos människor äldre än 80 år.

Akut divertikulit definierad som inflammation i den 

divertikelbärande kolonsegmentet drabbar en stor 

grupp patienter som söker akut på sjukhusen i 

Sverige. 

85% av dessa patienter drabbas AOD.

AVOD och PVOD studierna har visat att dessa 

patienter kan behandlas polikliniskt utan antibiotika 

med bevarad medicinsk säkerhet. 

Idag behandlas 95% av patienter med AOD i 

Västmanland utan antibiotika och 65% behandlas 

polikliniskt.

Omhändertagande av patienter med akut okomplicerad 

divertikulit - tvärsnittsstudie i Sverige 

Datortomografisk bild av okomplicerad divertikulit.

Endoskopisk bild av divertiklar i kolon sigmoideum.
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Poliklinisk behandling av okomplicerad 
divertikulit (PVOD)

Kontaktdetaljer:

arnar.thoriosson@regionvastmanland.se 

021-173000

Isacson D1,2, Thorisson A2,3, Andreasson K1,2, Nikberg M1,2, Smedh K1,2, Chabok A1,2.

1Kirurgkliniken och 3Röntgenkliniken Region Västmanland, 2Centrum för Klinisk Forskning Västerås

Slutsats
Patienter med okomplicerad divertikulit kan behandlas utan antibiotika i hemmet med bevarad medicinsk säkerhet.  

Resultat
155 patienter blev inkluderade i studien, där 

medelålder var 57 år och 101 av patienterna var 

kvinnor.  

Denna behandlingen lyckades för 151 av patienterna 

(97,4%) och endast fyra patienter återkom till akuten 

på grund av behandlingssvikt. Tre patienter återkom 

med komplikation i form av mindre varböld eller gas 

utanför tarmväggen. En patient återkom på grund av 

ökade smärtor från buken. 

Patienter som återkom med behandlingssvikt 

behandlades med antibiotika och inläggning på 

sjukhus. Inget patient behövde genomgå operation

Bakgrund
Behandling av divertikulit har tidigare bestått av 

inläggning på sjukhus och antibiotika behandling. I 

vår tidigare studie (AVOD) bevisade vi att antibiotika 

gör ingen nytta vid detta sjukdomstillstånd.   

En andel av patienter med okomplicerad divertikulit

har lindriga besvär men läggs in på sjukhus.   

Att behandla dessa patienter utanför sjukhuset skulle 

innebära stora besparingar för sjukvården. 

Syfte
Syftet med studien var att utvärdera om patienter 

med okomplicerad divertikulit kunde behandlas utan 

antibiotika och utan sjukhus med bevarad medicinsk 

säkerhet.  

Metod
Patienter som sökte akuten med lågt sittande 

buksmärtor där diagnosen divertikulit hade bekräftas 

med datortomografi frågades om deltagande. 

Patienterna undersöktes och skickades hem från 

akuten med information om smärtstillning och kost 

kommande dagar.

Patienterna följdes upp med dagliga telefonsamtal 

från sjuksköterska, blodprover dag 7 och läkarbesök 

efter 30 dagar. 

Patient med okomplicerad divertikulit i sigmoideum (del av 

tjocktarmen). 



Lågdos Datortomografi för bedömning 
av misstänkt akut divertikulit

Kontaktdetaljer:

arnar.thoriosson@regionvastmanland.se 

021-173000

Thorisson A1,2, Nikberg M2,3, Torkzad MR 4, H Laurell 5, Smedh K 2,3, Chabok A2,3.

1Röntgenkliniken och 3kirurgkliniken Region Västmanland, 2Centrum för Klinisk Forskning Västerås, 4 Royal Marsden NHS Foundation Trust Surrey 

UK, 5Kirurgkliniken Landstinget Dalarna

Slutsats
DT buköversikt är lika känslig metod för att upptäcka divertikulit som standard DT buk och innebär endast ca 1/3 

av strålningen. Mindre varbölder och mindre mängder gas utanför tarmväggen är dock svårare att hitta med denna 

metod. 

Resultat
149 patienter blev inkluderade i studien varav 107 

visade sig ha divertikulit. Medelålder var 68 år och 

107 av patienterna var kvinnor.  

Granskare I hittade 100% av divertikulit patienterna 

med DT Bös, granskare II hittade 99% och granskare 

III 92% med bra överenstämmelse mellan olika 

granskare. 

DT bös var dock inte lika känslig att upptäcka mindre 

komplikationer. Granskare I hittade 74%, granskare 

II 60% och granskare III 54% av de komplikationer 

de hittade med standard DT buk. Dessa hittade 

komplikationer var dock små och överenstämmelsen 

mellan olika granskare var låg, vilket tyder på att 

flera av dessa var oklara komplikationer.  

Bakgrund
Patienter med misstänkt divertikulit undersöks med 

Datortomografi (DT), dock olika metod mellan olika 

sjukhus.  

Alla DT undersökningar innebär strålning, vilket är 

skadligt för kroppen och kan i långsikt vid upprepade 

undersökningar orsaka maligna sjukdomar.  

Vanligtvis undersöks patienter i Sverige med 

standard full stråldos DT buk. 

DT bös är en undersökningsmetod som innebär en 

tredje del av strålningen som en standard DT buk 
men bilderna är brusigare och ofta svårare att tolka.  

Syfte
Syftet med studien var att utvärdera om en lågdos 

DT undersökning utan intravenös kontrast är 

tillräcklig för patienter med misstänkt divertikulit.  

Metod
Patienter som sökte akuten med lågt sittande 

buksmärtor där undersökande läkare misstänkte 

divertikulit frågades om deltagande. 

Patienterna undersöktes först med en DT Bös och 

sedan en full stråldos DT buk med intravenös 

kontrastmedel vid samma undersökningstillfället. 

Samtliga DT bös undersökningar granskades av 3 

oberoende röntgenläkare utan kunskap om 

sjukdomsförloppet för patienten och varandras 

granskningsresultat. 

Vid ett senare skede granskades alla standard DT 

buk undersökningar på samma sätt.  

Samma patient med de två olika DT metoderna, till vänster DT bös 

och till höger standard DT buk



Kan datortomografi (DT) förutsäga komplikationer eller 
recidiv vid akut okomplicerad divertikulit?
Arnar Thorisson1, Kenneth Smedh1, Michael Torkzad2, Lars Påhlman2, Abbas Chabok1

Region Västmanland Västerås1, Akademiska Sjukhuset Uppsala2

I AVOD studien randomiserades patienter med akut
okomplicerad divertikulit till behandling med antibiotika
eller inte. Studien visade ingen nytta av antibiotika. Syftet
med denna studie var att utvärdera huruvida det finns
några radiologiska fynd som kan prediktera komplikationer
eller recidiv.

DT-undersökningar från samtliga patienter som inkluderats
i AVOD-studien eftergranskades. Graden av inflammation,
sekundär inflammation på närliggande organ och förekomst
av abscess eller extraluminal gas bedömdes.

Sammanlagt eftergranskades och graderades 602 DT
undersökningar från AVOD studien. 44 patienter med
missad komplikationer hittades, 27 med extraluminal gas
och 17 med abscess. Bara 4 av dessa, 2 patienter i vardera
grupp försämrades och genomgick akut operation medan
resten tillfrisknade. 15 av 18 patienter i icke antibiotika
gruppen tillfrisknade utan antibiotikabehandling.

Patienter med komplikationer hade signifikant högre
inflammatoriska blodmarkörer (CRP, LPK), högre grad
av inflammation i perikoliska fettet och högre risk för
sekundär inflammation på närliggande organ jamfört
med patienter utan komplikation.

Patienter med komplikationer genomgick signifikant
oftare kirurgi, både akut och elektivt.

DT vid divertikulit: Bilden visar divertikulit i colon 
descendens och sigmoideum med vägg-förtjockning, 
divertiklar och stråkighet i intillliggande fett. 

Patient med missad perikolisk abscess i sigmoideum

Region Västmanland/Uppsala Universitets Sjukhus

Arnar Thorisson

Överläkare Radiologi

Regionhuset • 721 89 Västerås

arnar.thorisson@region.vastmanland.se 

Telefon: 021-17 30 00 

webbsida: www.regionvastmanland.se

Inga DT fynd kunde förutsäga komplikationer eller återfall men det påvisades en
betydande antal missade komplikationer med perforation eller små abscesser. Av
dessa tillfrisknade många utan antibiotika vilket stärker icke antibiotikapolicyn vid
okomplicerad divertikulit



Konservativ behandling av perforerad divertikulit

med extraluminal eller fri gas
Thorisson A1, Andreasson K2, Nikberg M2,Smedh K2, Chabok A2.

Röntgenkliniken 1 och kirurgkliniken2 Region Västmanland, Centrum för Klinisk Forskning Västerås

I Sverige är det ett konservativt behållande angående 
operationer vid komplicerad divertikulit. 

Försök till konservativ behandling med fasta, intravenöst dropp och 

intravenös antibiotika utfördes hos 107 patienter och denna 

behandlingen lyckades hos 101 (94%). 

Sex patienter försämrades och behövde genomgå akut operation. 

Förekomst av samtidig varböld ökade risken för att behöva 

genomgå operation (P= 0,017) men inte storleken av varbölden 

(P=0,886). 

Kön, CRP, LPK, temperatur eller symtomduration påverkade ej 

operationsbehovet.   

Studien visade även betydligt högre frekvens av perforerad 

divertikulit jämfört med tidigare studier, i vårt material ca 

10,4/100,000 per år jfm 4-5/100,000 per år. 

Introduktion
Diagnostik med datortomografi vid akut divertikulit har 
lett till ökad frekvens av perforerad divertikulit då mindre 
och mindre komplikationer upptäcks jämfört med tidigare. 
Långt ifrån alla patienterna genomgår kirurgi. 

Syftet med denna studie var att beskriva 

sjukdomsförloppet och resultatet för en konservativ 
behandlingsstrategi för patienter med perforerad 
divertikulit

Metod
Journalgranskning hos patienter som fick ICD diagnosen 
divertikulit vid Västmanlandssjukhus Västerås mellan 
januari 2010 och december 2014. Patienter där journalen 
beskriver komplicerad divertikulit inkluderades och deras 
inkomst DT eftergranskades och graderades.

Av 141 patienter med ICD diagnosen perforerad 
divertikulit hade 136 tecken på perforation vid 
eftergranskningen. 

29 patienter opererades inom 24 timmar och försök till 
konservativ behandling utfördes hos kvarvarande 107 
patienterna. 

DT eftergranskning
Vi tittade på graden av inflammation dvs väggtjocklek av 
involverad colon segment, längd involverad område, 
graden av inflammation i perikoliska fettet, och graden av 
komplikation, förekomst av samtidig abscess och mängd 
fri gas. 

Genomgång av kliniska parametrar t. ex. CRP, LPK, 
temperatur, symptomduration, ålder och kön.

Patient med perforation och divertikulit varböld i 
anslutning till tjocktarmen. 

Patient med perforerad divertikulit I colon sigmoideum

Region Västmanland Västerås/Uppsala Universitetssjukhus

Arnar Thorisson

Överläkare Radiologi

Regionhuset • 721 89 Västerås

E-post:  arnar.thorisson@regionvastmanland

Telefon: 021-17 300

webbsida: www.ltv.se

Slutsats
Konservativ behandling är framgångsrik hos många 
patienter med komplicerad divertikulit. 



Oväntat stor andel behövde 
genomgå kirurgi många gånger 
efter flertal inläggningar under 

uppföljningstiden

Johanna Sigurdardottir     johanna.sigurdardottir@regionvastmanland.se

Abbas Chabok abbas.chabok@regionvastmanland.se

Arnar Thorisson.               arnar.thorisson@regionvastmanland.se

Maziar Nikberg maziar.nikberg@regionvastmanland.se

Johanna Sigurdardottir1, Maziar Nikberg1, Arnar Thorisson2 och Abbas Chabok1

Kirurgkliniken1 Röntgenkliniken2 Västmanlandssjukhus Västerås

De flesta patienter med divertikulitabscess drabbades av recidiv med upprepade inläggningar, oberoende av 
abscesslokalisation. Oväntat stor andel genomgick kirurgi under uppföljningstiden. Prospektiv studie för 
kartläggning och analys av livskvalitet vid detta tillstånd är nödvändig för utvärdering av den konservativa 
strategin. 

Metod
Retrospektiv populationsbaserad studie där 
patienter med diagnosen divertikulit (K57) i 
Västmanland mellan jan 2010 och dec 2014 
identifierades. Samtliga patienter med 
divertikulitabscess inkluderades. Kliniska och 
radiologiska data extraherades och 
datortomografibilderna re-evaluerades 

Bakgrund
Trots internationella rekommendationer för elektiv
kirurgi vid divertikulitabscess har vi i Sverige en 
konservativ inställning till kirurgi. Syftet var att 
populationsbaserat utvärdera handläggning av 
patienter med akut divertikulitabscess samt 
analysera riskfaktorer för recidiv.  

Resultat
Av 75 patienter (45 kvinnor) med medianålder 62 år (23-88 år) var abscessen lokaliserad 
ovanför bäckeningången hos 43 och nedom bäckeningången hos 32 patienter. Totalt 
opererades 28 (37%) patienter, 18 akut varav 7 (9%) vid indexinsjuknandet och 10 elektivt . 
Uppföljningstiden var i median 63 (41-95) månader. 
Efter första vårdtillfället fick 38 (56%) patienter recidiv som resulterade i 49 vårdtillfällen och 
totalt 468 vårddygn. 
Efter tarmresektion fick ingen recidiv. Recidivrisken påverkades inte av ålder, kön, 
abscesslokalisation, abscess storlek eller genomgånget dränage i en logistisk multivariat analys. 

Bild 1
Varansamling i anslutning till inflammerad tarmficka

Arnar Thorisson
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Maziar Nikberg maziar.nikberg@regionvastmanland.se 

Johanna Sigurdardottir, Maziar Nikberg och Abbas Chabok 

Kirurgkliniken Västmanlandssjukhus Västerås

Syftet med studien är att kartlägga behandlingsstrategierna för patienter med 

komplicerad divertikulit i Sverige och Norge samt utvärdering av livskvalitet

relaterad till behandlingen. 

Metod
Prospektiv multicentrisk icke interventionell 

observations studie där patienter med  

komplicerad divertikulit inkluderas och följs. 

Uppföljning sker en månad efter utskrivning 

och med telefonkontakt och livskvalité-

utvärdering efter 12 och 36 månader.

Livskvalité utvärderas med EQ-5D och 

GIQLI frågeformulär.

Studien startade april 2018 och 85 patienter 

är inkluderade. 

Vi planerar att inkludera 500 patienter.

För mer information gå till hemsidan

www.scandiv.com

Bakgrund
Divertikulit definierad som inflammation i 

divertikelbärande kolonsegmentet kan 

utveckla komplikationer som abscesser 

eller perforation. Dessa tillstånd behandlas 

konservativt i norden medan man har är 

betydligt mera liberal avseende kirurgi vid 

delar av västvärlden.

Bild 2. Tarm visat från titthålsoperation

Pil: tarmfickor

Bild 1: Hinchey klassifikation av komplicerad divertikulit

Hinchey I: tarmnära varböld, 

Hinchey II: varböld i lilla bäckenet, 

Hinchey III: varansamlingar fritt i bukhålan och 

Hinchey IV: tarminnehåll i bukhålan

SCANDIV II
Scandinavian Diverticulitis Trial



A multicenter, randomized, open-label, blinded-
assessor, phase 4 study in patients with early 

rheumatoid arthritis

Milad Rizk Principle Investigator, Annika Granath Study Coordinator, Fredrik Markros Sub Investigator, 

Agnes Martinsons Study Nurse. Rheumatology Clinic Västmanlands Hospital Västerås

NORD-STAR is an international trial designed to 

compare the safety and efficacy of active conventional 

therapy (ACT) and three biologic treatments in subjects 

with early rheumatoid arthritis (RA)

After completed enrollment (dec. 2018) a total of 812 

patients were included in the Nordic countries and 

Netherlands. The duration of the study is up to 160 

weeks divided into treatment part 1 (TP1) and 2 (TP2)

Intervention/treatment

Four treatment arms, all including Methotrexate (MTX):

1) ACT, Non-biological DMARD´s MTX: 25 mg/week. 

SSZ: 2g/day. HCQ: 35 mg/kg/week (Finland and 

Denmark) Methotrexate: 25mg/week. Prednisolone

20 mg/day tapered in 9 weeks to 5 mg/day, 

discontinued after 9 months. (Sweden, Norway, and 

Iceland)

2) Cimzia (Certolizumab) 200 mg s.c every other week

3) Orencia (Abatacept): 125 mg s.c. every week 

4) RoActemra (Tocilizumab) is given as 4-weekly 

infusions at dosage 8 mg/kg or 162 mg in solution 

s.c. every week
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The global aim of this study is to assess and compare:

1. The proportion of subjects who achieve remission with 

ACT versus three different biologic therapies 

(Certolizumab, Abatacept or Tocilizumab)

2. Two alternative de-escalation strategies in patients who 

respond to first-line therapy

Expected significance

To increase the understanding about what the optimal 

pharmaceutical treatment is for patients with early RA

Primary outcome measures

1. The proportion of patients in remission at week 24 

from baseline according to CDAI.

2. The proportion of patients in remission at week 24 

after dose-reduction according to CDAI. Treatment 

Part 2: The primary efficacy outcome is the 

proportion of patients in remission according to 

CDAI, at the time point 24 weeks after the dose was 

first reduced

3. The radiographic progression of total Sharp van der 

Heijde score after 48 weeks from baseline
Clinical samples such as serum, plasma, urine, RNA and DNA are

collected during the study and are available for reserarch projects

Karolinska Institutet

Swedish principal investigator: 

Jon Lampa MD PhD

jon.lampa@ki.se

Department of Medicine

Unit for Clinical Research Therapy, 

Inflammatory Diseases (ClinTRID) 

Rheumatology Clinic, 

171 76, Stockholm, Sweden
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Research Hypothesis
Subcutaneous abatacept (125 mg weekly) in combination with standard treatment will achieve a higher rate of responders, 

defined as the percentage of subjects who achieve the IMACS- DOI (International Myositis Assessment and Clinical Studies 

- definition of improvement), after 24 weeks of treatment

Milad Rizk Principle Investigator, Annika Granath Study Coordinator, Fredrik Markros Sub Investigator, 

Agnes Martinsons Study Nurse, Anna Dahlgren Physiotherapist. Rheumatology Clinic

Västmanlands Hospital Västerås

A Phase 3, Randomized, Double-Blind Clinical Trial to Evaluate the 
Efficacy and Safety of Abatacept SC with Standard Treatment 

Compared to Standard Treatment Alone in Improving Disease Activity 
in Adults with Active Idiopathic Inflammatory Myopathy (IIM)

Study Design: 

This is a 52 week, randomized, double-blind, placebo-

controlled, multicenter, study in subjects with active Idiopathic 

Inflammatory Myopathy (IIM) on standard background 

treatment. The study design includes a 24 week double blind, 

randomized, placebo controlled trial period, followed by a 28 

week open-label treatment period during which all subjects will 

receive abatacept.

Primary Endpoints:

To compare the clinical efficacy of weekly abatacept in 

combination with standard treatment to standard treatment 

alone by assessing the percentage of subjects who achieve 

the IMACS DOI by Week 24 without rescue, defined as:

• An improvement of ≥ 20% in 3 IMACS core measures, AND

• No more than 2 IMACS core measure scores worsen 

by ≥ 25% 

• Manual Muscle Test (MMT-8) may not decrease by ≥ 25%

Secondary Endpoints:

• Mean change in muscle endurance using the myositis 

function index (FI-2) from baseline to W 12 and W 24 

• Mean change in Health Assessment Questionnaire-

Disability Index (HAQ-DI) from baseline to W 12 and W 24

• Mean change in Myositis Disease Activity Assessment Tool 

(MDAAT) from baseline to W 12 and W 24

• Mean change in Myositis Response Criteria score from 

baseline to W 12 and W 24 

Safety Endpoints:

• All adverse events (AEs/SAEs)

• AEs of interest (serious infections, malignancies, injection 

site reactions, systemic reactions)

• Laboratory test abnormalities

Country Screened Randomized Screen Fail In Screening

Australia 1 0 1 0

Brazil 16 8 4 4

Czech Republic 7 7 0 0

France 3 1 1 1

Germany 2 0 2 0

Italy 2 1 1 0

Japan 16 13 3 0

Korea 11 10 0 1

Mexico 26 17 6 3

Sweden (Västerås) 7 4 3 0

USA 47 27 17 3

Total 138 88 38 12

Clinical Assessments for the Study

• IMACS Definition of Improvement (DOI)

• Assessments Performed by Medical Staff:  

✓Physicians Global Assessment of Disease Activity (PGA), 

✓Manual Muscle Test (MMT-8), 

✓Myositis Disease Activity Assessment Tool (MDAAT), 

✓Myositis Function Index (FI-2), 

✓Myositis Damage Index (MDI), 

✓Myositis Response Criteria, 

✓Cutaneous Dermatomyositis Disease Area and Severity  

Index (CDASI)

• Patient Reported Outcomes:  

✓Subject Global Assessment of Disease Activity (SGA), 

✓Health Assessment Questionnaire Disability Index (HAQ-DI), 

✓Patient Reported Outcomes Measurement Information 

System (PROMIS) - SF Fatigue v1.0 Adult Form 8a, 

✓SF-36

Muscle Biopsy - Substudy

✓Approximately 40 subjects at selected centers (incl

Västerås) will be enrolled in a muscle biopsy sub-study. 

✓Muscle biopsy will be performed at qualified sites at 

baseline and Week 24 in a subset of subjects. 

✓A small piece of muscle tissue approximately 5 mm in size 

will be collected following institutional preferences via 

needle, conchotome or open biopsy procedure. 

Swedish Principal Investigator: Prof. Ingrid Lundberg, KI 

Ingrid.Lundberg@ki.se



Patienter med tidig axial spondylartrit i Sverige 

har en hög förekomst av inflammation enligt 

MRI och kliniskt aktiv sjukdom 
Exarchou S3, Schaufelberger C1, Husmark T2, Llopis J4, Larsson P5, Rizk M6, Granath A6, Malmqvist B6, Pikwer M7, Turesson C3, Jacobsson LTH1

1 Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige, 2 Reumatologiska kliniken, 

Falu lasarett, Falun, 3 Reumatologiska kliniken, SUS, Malmö, 4 Sektionen för reumatologi, Skövde sjukhus,5 Reumatologiska kliniken, Karolinska 

sjukhuset, Stockholm, 6 Reumatologkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås, Västerås, 7 Sektionen för reumatologi, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.

Slutsats
1.Patienter med tidig ax-SpA i svenska delen av SPACE har vid inklusion en hög grad av 

inflammation enligt MRI och BASDAI. 

2.Studier av denna grupp ger unik kunskap om prognostiska faktorer samt möjliggör bättre 

omhändertagande av denna grupp. 

*Haglund E. et al. Prevalence of spondyloarthritis and its subtypes in southern Sweden. Ann Rheum Dis. 2011 Jun; 70(6):943-8

Bakgrund

Litet är känt om långtidsförlopp och prognostiska 

faktorer för patienter med tidig axial Spondylartrit

(ax-SpA). Fram till 2013 fanns inga publicerade 

studier på tidig ax-SpA.

Syfte

1. Att belysa långtidsförlopp och prediktiva 

faktorer för sämre eller bättre prognos.

2. Att tidigt kunna avskilja mellan strukturella 

förändringar vid tidig ax-SPA och icke 

inflammatorisk ryggsjukdom, tidig diagnos 

och behandling vid ax-SpA.

Metod 

SPACE – ”Spondyloarthritis Caught Early”, är en 

internationell multicenter kohortstudie med 

centra i Holland, Norge, Italien och Sverige. 

Patienter identifierade i rutinsjukvård. 

Inklusionskriterier:

1) kronisk ryggsmärta med duration 3 månader 

upp till  2 år. 

2) ålder 16 - 45 vid smärtdebut  

3) andra tecken talande för ax-SPA; minst 1 av 

5 tungt vägande indikatorer eller minst 2 av 8 

mindre tungt vägande indikatorer (diagram).

Patienterna följs kliniskt (vid inklusion, efter 3 

mån och därefter årligen upp till 6 år) med fråge-

formulär, klinisk undersökning och provtagning, 

samt med bilddiagnostik (röntgen och MRI av 

SI-leder och rygg) vartannat år.

Resultat

I april 2018 hade över 800 patienter inkluderats internationellt, varav 

94 i Sverige (tabell). Bland de svenska patienterna (60% män) var 

medelåldern vid symptomdebut 26,2 år (SD 7,3) och medeldurationen 

av ryggsmärta var 14,0 månader (SD 8,3). Vid inklusion hade alla 

patienter ryggsmärta av inflammatorisk karaktär (IBP), en hög 

förekomst av HLA-B27 (71.1%) och aktiv sakroiliit på MRI (55,8%). 

Vid inklusion behandlades 80,9% med NSAID, 8,5% med kortison 

respektive DMARDs. Genomsnittsliga värden (SD) för BASDAI 

respektive BASFI var 4.5 (2.8) och 2,8 (2.2), vilket är jämförbart med 

studier av etablerad AS  från den Skånska kohorten SPAScania*. 

Centra i Sverige Antal patienter

Falun 14

Västerås 4

Malmö 30

Sahlgrenska 24

Skövde 14

Karolinska 4

Eskilstuna 2

Umeå 2

Diagram med andelen tungt vägande och mindre tungt vägande indikatorer.



Swedish Principal Investigator: Milad Rizk, MD

Milad.Rizk@regionvastmanland.se           

Rheumatology Clinic, Västmanlands Hospital Västerås

Milad Rizk Principle Investigator, Annika Granath Study Coordinator, Fredrik Markros Sub Investigator, Agnes Martinsons Study Nurse. 

Rheumatology Clinic Västmanlands Hospital Västerås

Background 

Phase 2 studies with upadacitinib, a selective Janus 

kinase 1 (JAK1) inhibitor, have shown safety and efficacy

in the treatment of patients with active rheumatoid 

arthritis. We did this study to further assess the safety 

and efficacy of upadacitinib in patients with an inadequate 

response to biologic disease-modifying anti-rheumatic 

drugs (bDMARDs).

www.thelancet.com Published online June 13, 2018 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31116-4 

Baseline

All participants on background csDMARD(s)

Period 1: 24-week randomized,
double-blind, treatment period

Screening period
(up to 35 days)

Week 12

UPA 15 mg QD
n=˜150

UPA 30 mg QD
n=˜150

PBO
n=˜75

PBO
n=˜75

Adults with
moderately
to severely
active RA

who had an
inadequate
response to
bDMARD(s) R

an
d

o
m

iz
at

io
n

 2
:2

:1
:1

UPA 30 mg QD

UPA 15 mg QD

UPA 30 mg QD

UPA 15 mg QD

Period 2: 216-week blinded 
extension perioda,b

UPA 15 mg QD

UPA 30 mg QD

Same dose assigned as at end 
of Period 1

Week 240

Follow-up
period

(~30 days)

Week 24

Study design

Safety and efficacy of upadacitinib in patients with active 

rheumatoid arthritis refractory to biologic disease-modifying 

anti-rheumatic drugs (SELECT-BEYOND): a double-blind, 

randomised controlled phase 3 trial

Randomized and treated (n=498)

UPA 15 mg QD

(n=164)

UPA 30 mg QD

(n=165)

PBO → UPA 15 mg QD
(n=85)

Discontinued: 8 (4.9%)a

AE: 5 (3.0%)
Withdrew consent: 2 (1.2%)
Lack of efficacy: 1 (0.6%)

Discontinued: 17 (10.3%)a

AE: 13 (7.9%)
Withdrew consent: 2 (1.2%)
Lack of efficacy: 2 (1.2%)

Completed Week 24
n=69 (81.2%)

Completed Week 24
n=148 (90.2%)

Completed Week 24
n=132 (80.0%)

PBO → UPA 30 mg QD
(n=84)

Discontinued: 9 (10.7%)a

AE: 3 (3.6%)
Lost to follow-up: 1 (1.2%)
Lack of efficacy: 4 (4.8%)
Other: 1 (1.2%)

Completed Week 24
n=70 (83.3%)

Discontinued: 13 (15.3%)a

AE: 4 (4.7%)
Withdrew consent: 1 (1.2%)
Lost to follow-up: 2 (2.4%)
Lack of efficacy: 6 (7.1%)

Completed Week 12
n=72 (84.7%)

Completed Week 12
n=156 (95.1%)

Completed Week 12
n=148 (89.7%)

Completed Week 12
n=75 (89.3%)

Discontinued: 3 (3.5%)a

AE: 1 (1.2%)
Withdrew consent: 1 (1.2%)
Other: 1 (1.2%)

Discontinued: 5 (6.0%)a

AE: 3 (3.6%)
Other: 2 (2.4%)

Discontinued: 8 (4.9%)a

AE: 4 (2.4%)
Withdrew consent: 2 (1.2%)
Other: 2 (1.2%)

Discontinued: 16 (9.7%)a

AE: 7 (4.2%)
Withdrew consent: 3 (1.8%)
Lost to follow-up: 1 (0.6%)
Lack of efficacy: 1 (0.6%)
Other: 4 (2.4%)

Primary and ranked secondary endpoints at Week 12

Data are mean change from baseline. Results for binary endpoints were based on 

NRI. Results for DAS28-CRP were based on ANCOVA with multiple imputation for 

missing data. Results for other continuous endpoints were based on an MMRM model

Adjusted p-values were obtained via the graphical multiple testing procedure 

controlling the overall type 1 error rate of all primary and ranked key secondary 

endpoints (for both dose groups) at the 0.05 level

***p<0.001 versus PBO

Endpoints
PBO

(n=169)
UPA 15 mg QD

(n=164)
UPA 30 mg QD

(n=165)

Primary endpoints

ACR20 (FDA), n (%) 48 (28.4) 106 (64.6)*** 93 (56.4)***

DAS28-CRP ≤3.2 (EMA), n (%) 24 (14.2) 71 (43.3)*** 70 (42.4)***

Ranked key secondary endpoints

Δ DAS28-CRP -1.02 -2.31*** -2.29***

Δ HAQ-DI -0.17 -0.39*** -0.42***

Δ SF-36 PCS 2.39 5.83*** 7.02***

Change from baseline in pain (visual analog scale) and Physical function (HAQ-DI)

Full analysis set; MMRM (patient numbers vary over time) 

**p<0.01; ***p<0.001 versus PBO
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AEs of special interest

Event, n (%)

Weeks 0–12 Weeks 12–24

PBO
(n=169)

UPA 15 mg
(n=164)

UPA 30 mg 
(n=165)

PBO→ UPA 15 mg

(n=72)

UPA 15 mg

(n=156)

PBO → UPA 30 mg

(n=75)

UPA 30 mg

(n=148)

Infection 51 (30.2) 54 (32.9) 55 (33.3) 16 (22.2) 43 (27.6) 31 (41.3) 47 (31.8)

Serious infection — 1 (0.6) 4 (2.4) 2 (2.8) 1 (0.6) 1 (1.3) 2 (1.4)

Opportunistic infectiona — 1 (0.6) 2 (1.2) — — — 1 (0.7)

Herpes zosterb 1 (0.6) 1 (0.6) 4 (2.4) — 2 (1.3) 1 (1.3) 2 (1.4)

Tuberculosis — — — — — — —

Malignancyc 1 (0.6) 1 (0.6) 2 (1.2) — 1 (0.6) — —

NMSC — — — — — — —

Lymphoma — — — — — — —

Gastrointestinal perforation — — — — — — 1 (0.7)

Adjudicated MACE — 1 (0.6) — — — 1 (1.3) —

Other adjudicated CV events — — — — 1 (0.6) — —

PE — 1 (0.6) 1 (0.6) 2 (2.8) 1 (0.6) 1 (1.3) —

Maria Andersson, Medical Advisor <maria.andersson@abbvie.com>

Conclusion
In this treatment-refractory population, once-daily treatment with upadacitinib at 15 mg or 30 mg resulted in rapid and significant improvements in clinical

responses and functional and patient-reported outcomes. Responses were evident within 1 week of upadacitinib treatment, with primary and secondary 

endpoints achieved at week 12 and maintained through week 24.
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A 52-Week Multicenter, Randomized, Open-Label, Parallel-
Group Study Evaluating the Efficacy and Safety of Ixekizumab
versus Adalimumab in Patients with Psoriatic Arthritis Who Are

Biologic Disease-Modifying Anti-RheumaticDrug Naive

Swedish principal investigator: Jon Lampa MD PhD

jon.lampa@ki.se

Department of Medicine

Unit for Clinical Research Therapy, Inflammatory Diseases (ClinTRID) Rheumatology Clinic, 

171 76, Stockholm, Sweden

Primary Results
At 24 weeks, patients treated with Ixekizumab (Taltz®) met the primary endpoint by demonstrating superiority in 

improving the signs and symptoms of active PsA compared to Adalimumab (Humira®) as measured by the 

proportion of patients simultaneously achieving at least a 50-percent reduction in disease activity, as defined by the 

American College of Rheumatology (ACR50), as well as complete skin clearance as measured by the Psoriasis 

Area and Severity Index (PASI 100). In addition, Taltz® met the major secondary endpoints.

Primary Enpoint

• To assess whether ixekizumab is superior to adalimumab 

as measured by the proportion of patients simultaneously 

achieving ACR50 and PASI 100 at Week 24.

Major Secondary Endpoints

• To assess whether ixekizumabis noninferior to adalimumab 

at Week 24 in the treatment of patients with active PsA as 

measured by ACR50

• To assess whether ixekizumab is superior to adalimumab at 

Week 24 in the treatment of patients with active PsA as 

measured by PASI 100

• To assess the effect of treatment with ixekizumab compared 

with adalimumab as measured by efficacy and quality of life 

outcomes

Background

In patients with PsA, TNF-inhibitors are effective in treating 

signs and symptoms, inhibiting or slowing structural 

progression and improving skin lesions. However, between 

30% - 40% of patients with PsA have a partial response 

while others become resistant or intolerant to treatment and 

continue to accrue disability. Therefore, there is an unmet 

need for alternative effective medications with a different 

mode of action and an improved safety profile.

Ixekizumab (Taltz®) is a humanized immunoglobulin G 

subclass 4 monoclonal antibody that neutralizes the 

cytokine IL-17A. The efficacy of Taltz in patients with 

moderate-to-severe plaque psoriasis and PsA has been 

evaluated in 5 large, placebo-controlled, Phase 3 studies. 

Taltz was found to be superior to placebo in all 5 studies 

during both the induction and maintenance phases.

Rationale:

The purpose of this trial is to compare the efficacy and 

safety of Taltz® with Humira® in patients with

psoriatic arthritis (PsA) who are biologic disease-modifying 

anti-rheumatic drug (bDMARD) naive. Humira®, a widely 

used tumor necrosis factor inhibitor, was chosen as an 

active comparator because of its well-established efficacy 

and safety profile; treatment with adalimumab is a standard 

of care. As additional therapies become available, an 

important question is whether agents with different mode of 

action have comparable clinical efficacy and safety. This 

type of study design is important for informing evidence-

based treatment decisions with regards to a tumor necrosis 
factor inhibitor.

Study design

Milad Rizk Principle Investigator, Annika Granath Study Coordinator, Maria Zajaczkowska blinded assessor,  Fredrik Markros Sub Investigator, 

Agnes Martinsons Study Nurse. Rheumatology Clinic Västmanlands Hospital Västerås

Treatment Regimens

Patients were randomised to receive 160 mg and 80 mg Taltz® 

or 40 mg Humira® for a total of 52 weeks. Primary analysis was 

carried out at 24 weeks. 



Calprotectin i avföring –

enkel metod för att upptäcka tjocktarmsinflammation

och mäta sjukdomsaktivitet

vid inflammatorisk tarmsjukdom. 

Bakgrund
Magont och diarré är vanligt förekommande hos barn. Orsaken

kan vara antingen funktionell eller organisk såsom vid kronisk

inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) d.v.s. ulcerös kolit och

Crohn´s sjukdom. Under de sista årtiondena har insjuknandet i

IBD ökat markant i Sverige. 

Hittills har det varit nödvändigt att utföra skopi för att säkert

kunna utesluta inflammation i tarmslemhinnan och för att kunna

följa sjukdomsaktivitet vid känd IBD.

Calprotectin är ett protein som finns i neutrofila granulocyter, 

d.v.s. en vit blodkropp som ingår i kroppens immunförsvar. Detta 

protein går att mäta i avföring med en “enzyme-linked 

immunosorbent assay” metod (Calprest®, Eurospital).

Sammanfattning av avhandlingsarbete
Calprotectin i avföring är en enkel metod med referensvärde på <50 mikrogram/gram avföring för barn mellan 4-18 år.

Metoden kan användas för att:  

- påvisa förekomst av inflammation i tjocktarmen hos barn med magtarm-besvär.

- uppskatta pågående sjukdomsaktivitet i tjocktarmsslemhinnan hos barn med inflammatorisk tarmsjukdom.

Genom att mäta calprotectin i avföring kan antalet koloskopier reduceras, vilket innebär minskat lidande för patienten

och ekonomisk vinst för sjukvården.

Makroskopisk bild av inflammerad

tjocktarm vid koloskopi.

Syften och Metod
• Att etablera referensvärden genom att mäta koncentrationen

av calprotectin i avföringsprov från 117 friska barn (4-18 år).

• Att utvärdera om calprotectin i avföring kan användas som 

diagnostiskt test för att upptäcka inflammation i tjocktarmen. 36 

barn med magtarm-besvär lämnade avföringsprov  innan de 

genomgick rutinmässig koloskopi.

• Att bedöma metodens tillförlitlighet som markör för pågående 

makroskopisk och mikroskopisk inflammation i tjocktarmen hos 

barn med känd IBD. 

39 barn med IBD lämnade avförings- och blodprov vid 

koloskopikontroll. Grad och utbredning av inflammation i tjock-

tarmen jämfördes med koncentration av calprotectin i avföring

resp. plasma samt med andra inflammationsmarkörer i blod.

Mikroskopisk bild av inflammation 

med neutrofila granulocyter, d.v.s. 

calprotectin-innehållande celler,

i tarmslemhinnan.
Koloskopiundersökning i narkos på barn. Foto: Stefan Nilsson 
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Resultat

Referensvärden:

Medianvärdet för calprotectin i avföring var 13,6 mikrog/g bland 

friska barn. Som referensvärde är <50 mikrog/g lämpligt för flickor

och pojkar från 4 års ålder. 

Diagnostiskt test:

95% av fallen med pågående tjocktarmsinflammation hade 

förhöjd koncentration av calprotectin i avföring (>50 mikrog/g). 

93% av barnen med frisk slemhinna i tjocktarmen hade normala

värden av calprotectin i avföring. 

Calprotectin i avföring var klart överlägset de rutinmässiga

blodanalyserna för att påvisa inflammation i tjocktarmen.

Metoden underlättar därmed beslut om vilka barn som behöver

genomgå koloskopi.

Inflammationsmarkör vid IBD:

Mängden calprotectin i avföring var proportionell mot såväl

makroskopisk som mikroskopisk grad och utbredning av

inflammationen i tjocktarmen. 

Calprotectin i avföring visade bättre överensstämmelse med 

mikroskopisk inflammation än calprotectin i plasma och andra

inflammationsmarkörer i blod (högkänsligt C-reaktivt protein, 

serum Amyloid A, sänka, blodplättar, albumin och orosomucoid).

Genom att mäta calprotectin i avföring kan man få ett mått på

pågående inflammation utan att patienten behöver genomgå

koloskopi. 

Avhandlingen hittas på:

http://diss.kib.ki.se/2007/978-91-7357-013-8/thesis.pdf
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Kalprotektin i avföring och   

inflammationsmarkörer i blod

I avhandlingen om kalprotektin i avföring 

etablerades normalvärden för barn och 

metodens användbarhet påvisades för att 

kunna skilja på funktionella och 

inflammatoriska mag-tarmbesvär. 

I ytterligare delstudier visade sig 

koncentrationen av kalprotektin i avföring 

överensstämma väl med 

sjukdomsaktiviteten vid inflammatorisk 

tarmsjukdom (IBD) och vara överlägsen 

andra inflammationsmarkörer i blodet.

Resultaten ledde till att kalprotektin-

metoden kunde sättas upp för rutinbruk i 

Sverige. Metoden används idag frekvent 

vid diagnostik och behandling av IBD och 

i internationella IBD-studier. 

Tunntarmsdiagnostik med    

Magnetkamera och Ultraljud

Genom att studera och utvärdera såväl 

magnetkamera- som ultraljudsdiagnostik 

av tunntarmsförändringar vid IBD hos 

barn så har vi idag fått en ökad kunskap 

kring dessa metoder för att bättre kunna 

skilja på normala och avvikande 

inflammatoriska fynd. 

Metoderna är icke-invasiva och avger 

ingen strålning, vilket innebär att de 

lämpar sig särskilt väl för diagnostik av 

barn.

Skopi och 

mikroskopisk diagnostik

Bland 45 barn med Crohn fann vi att 

hälften hade förekomst av granulom 

(ansamling av epiteloidceller) vid 

mikroskopisk bedömning av 

slemhinneprov tagna vid 

skopiundersökning. 

Förekomst av granulom i slemhinnan 

påverkade inte prognosen vad gäller 

längdtillväxt men var däremot kopplat till 

att immundämpande läkemedel sattes in 

tidigare i förloppet, vilket kan tyda på 

svårare sjukdomsbild.

Mikroskopisk undersökning 

med förekomst av granulom i 

slemhinnan hos patient med 

Crohns sjukdom.

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD – Inflammatory Bowel Disease) 

➢ Insjuknandet i kronisk inflammatorisk tarmsjukdom i form av ulcerös kolit och Crohns sjukdom har ökat 

kraftigt i Sverige under de senaste decennierna. 

➢ Ca 0,65 % av Sveriges befolkning (drygt 60 000 personer) har idag IBD (= folksjukdom), som kan gå i skov.

➢ Ca 20-25% av alla med inflammatorisk tarmsjukdom har insjuknat redan under barn och ungdomsåren.

➢ Orsaken till IBD är oklar men forskningen visar på flera samverkande faktorer såsom ärftlighet, 

miljöfaktorer, rubbad tarmflora och obalans i immunförsvaret.

➢ Diagnosen ställs genom sammanvägning av klinisk bild och resultat av blodprover, avföringsprover, 

skopiundersökning, mikroskopisk bedömning av slemhinneprov och radiologisk utredning.

➢ Enkla och kostnadseffektiva diagnostiska metoder behövs för att kunna kartlägga inflammationens 

utbredning och typ så att optimal behandling kan ges.

➢ Genom klinisk forskning har bättre diagnostik och behandling kunnat erbjudas till individer med IBD.

Kalprotektin är en känslig 

inflammationsmarkör 

som kan mätas i  

avföringsprov.

Med magnetkamera-

undersökning kan 

tunntarmsinflammation 

upptäckas. 

Ultraljudsdiagnostik är en 

icke-invasiv metod som kan 

användas för att hitta 

tarminflammation.
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Målet med  all behandling är att få inflammerad

slemhinna (bild till vä.) att läka (bild till hö.) men 

inflammationen kan komma tillbaka i skov.

❖ Ny och angelägen kunskap har vunnits genom att i olika studier utvärdera effekten av 

- aferes-behandling vid ulcerös kolit hos barn,

- flytande kost-behandling vid Crohns sjukdom hos barn och

- biologiska läkemedlet Infliximab vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) hos barn resp. vuxna

❖ Klinisk forskning kring olika behandlingsalternativ är en förutsättning för att behandling av IBD  

ska bli bättre i framtiden och gå att skräddarsy efter individens sjukdomsbild och behov.

AFERES-STUDIE VID ULCERÖS KOLIT HOS BARN

Aferesbehandling innebär att blodet rensas från 
aktiverade inflammatoriska celler genom ett 
slags filter under 10 tillfällen under 5 veckor. 
Behandlingen har tidigare använts till utvalda fall 
när ingen annan behandling hjälpt. 

Studie: För 12 barn provade vi att ge 
aferesbehandling som första behandling vid 
diagnos av ulcerös kolit. 
Åtta barn var helt bra eller tydligt bättre i sin 
tarmslemhinna vid uppföljning med skopi ca 3 
månader efter avslutad behandling. 

Förekomst av inflammatoriska signalmolekyler 
(s.k. cytokiner) i tarmslemhinnan mättes före 
och efter behandling hos merparten av barnen. 
Flera av de mätta signalsubstanser visade en 
tydlig nedgång.

FLYTANDE KOST-STUDIE VID CROHN HOS BARN

Flytande kost är den behandling som 
rekommenderas i första hand vid nyinsjuknande 
i Crohn hos barn. Behandlingen innebär att 
enbart näringsdrycker får intas under 6-8 veckor 
utan att äta annan föda. 
Signalmolekyler (cytokiner) är proteiner som 
produceras av immunförsvaret både för att 
dämpa och öka det inflammatoriska svaret.

Studie: 12 barn inkluderades för att följa upp 
behandlingseffekten och mäta signalmolekyler i 
slemhinneprov före och efter flytande kost-
behandlingen. 
10/12 hade mycket god klinisk effekt av 
behandlingen och signifikanta förbättringar sågs 
i inflammationsprover i blod, mående och grad 
av inflammation i slemhinnan. Några tydliga och 
enhetliga ändringar av tarmslemhinnans 
signalsubstanser kunde inte noteras.

INFLIXIMAB-STUDIE I och II

Det biologiska läkemedlet Infliximab ges som 
infusion direkt i blodet och består av 
monoklonala antikroppar, som hämmar 
inflammationsämnet TNF-a och därmed dämpar 
tarminflammationen.

Studie I: Genom att studera Infliximab-
koncentrationen i blodet inför nästa behandling 
hos 45 barn med IBD och pågående 
underhållsbehandling fann vi att det i 2/3 av 
fallen fanns tecken på aktiv inflammation trots 
behandling. Åtta av barnen hade icke mätbar 
nivå av medicinen p.g.a. att de utvecklat 
antikroppar mot medicinen. 

Figur: Medelkonc. av Infliximab i blodet var    
4,5 mikrog/ml vid aktiv sjukdom jämfört med  
7,2 mikrog/ml vid inaktiv sjukdom (remission)      
(p<0,05).

Efter denna studie har vi infört koncentrations-
bestämning på alla våra patienter för att bättre 
styra dosering och intervall mellan 
behandlingarna, som är kostsamma.

Studie II: I en nationell retrospektiv studie kring 
250 Infliximab-behandlade vuxna patienter med 
ulcerös kolit fann vi att hälften var besvärsfria 
efter 12 månader och även efter en 
uppföljningstid på i snitt 2,9 år. De patienter som 
inte svarade på behandling inom 3 månader från 
start löpte hög risk för att behöva operera bort 
tjocktarmen (48% vid 12 månader).

Aferesbehandling med rensning av 
inflammatoriska celler i blodet
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EUROPEISKA RIKTLINJER KRING IBD HOS BARN

Som svensk representant i europeiska barn-IBD-expertgruppen har arbete 
bedrivits med att ta fram de första europeiska riktlinjerna för barn med 
ulcerös kolit (år 2012) resp. Crohns sjukdom (år 2014) efter omfattande 
litteraturgenomgångar och gradering av evidens i olika studier.

I nuläget arbetar vi med en ny genomgång av evidens för uppdatering av 
dessa riktlinjer. 

INFLAMMATORISK TARMSJUKDOM

Europeiska samarbeten och 

svenskt IBD-register SWIBREG
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NATIONELLA KVALITETSREGISTRET – SWIBREG

Syftet med det nationella kvalitetsregistret för IBD (SWIBREG) är att öka 
kunskapen om IBD och fungera som beslutsstöd genom att underlätta 
bedömning av olika behandlingars effekt.

Genom att bygga upp en barnmodul i registret och vara verksam i 
styrgruppen för registret har det varit möjligt att bidra till en bättre IBD-
vård i Sverige.

❖Medverkan i internationella studier kring inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) behövs för att öka kunskapen om de två formerna av
IBD - Ulcerös kolit och Crohns sjukdom - och kunna erbjuda bästa möjliga vård i Sverige.

❖ I de evidensbaserade europeiska och svenska behandlingsrekommendationerna tillämpas olika ”behandlingstrappor” för Ulcerös 
kolit resp. Crohns sjukdom, där stegvis upptrappning och tillägg av kraftigare antiinflammatorisk behandling ges vid utebliven effekt.

❖ Långsiktig och systematisk uppföljning genom kvalitetsregister behövs för att uppnå bästa möjliga behandling och för att undvika
läkemedelsbiverkningar och sjukdomskomplikationer såsom t.ex. lymfom och tjocktarmscancer.

Aktivitetsindex 

Biomarkörer 

Läkemedelsbehandling 

Hälsotillstånd 

Sjukdom, debut 

PAL, kön, ålder 

Kirurgisk behandling 

Kalprotektin i avföring

CANCER och DÖDLIGHET vid IBD hos barn och unga vuxna

Genom att representera Sverige i internationella samarbeten med drygt 20 medverkande länder så har cancer- och dödsfall 
hos barn och unga individer med IBD kunnat kartläggas i Europa. 

Studie I: I en retrospektiv studie kunde vi konstatera att 44 individer <19 år drabbats av cancer (n=18) och/eller död (n=31) 
mellan år 2006-2011 och att dödsfallen i första hand var relaterade till infektioner (n=14), särskilt om två eller fler 
immundämpande läkemedel användes samtidigt. De dominerade cancerformerna utgick från de blodbildande organen 
(n=11) där lymfom var vanligast. 

Studie: II: I en 36 månaders prospektiv studie fann vi 60 barn och unga vuxna (<26 år) med malignitet (n=43) och/eller 
dödsfall (n=26 där 9 berodde på cancer). Tre fall hade drabbats av den ovanliga och allvarliga lymfomformen hepatosplenärt
T-cellslymfom. Inget av dessa fall hade behandlats med biologiska läkemedel men däremot med immundämpande 
läkemedel (azatioprin). 
Förekomst av primär skleroserande kolangit (inflammation av gallvägarna) var en signifikant riskfaktor för cancerorsakad 
död hos barn och unga vuxna med IBD. 

MEDARBETARE:

• Internationella medarbetare inom Porto-gruppen för barn-IBD och ESPGHAN 
(European Society for Pedaitric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition).

• Internationella medarbetare inom ECCO (European Crohn´s and Colitis
Organization).

• Medarbetare inom SWIBREG (Svenska IBD-registret).
• Medarbetare inom SOIBD (Svensk Organisation för IBD-forskning).

Exempel: Patients översiktsbild i SWIBREG med behandling och respons över tid.  




