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Sammanfattning
SWIBREG1 är Sveriges kvalitetsregister för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Registret
startade år 2005 och har nu tio år nått 37973 patienter. Det motsvarar en nationell
täckningsgrad om ca 64%2. Detta ska jämföras med 50 % täckning i mitten av 2014 (alltså 12
% absolut ökad räckning senaste året). För vissa patientgrupper är täckningsgraden betydligt
högre, det gäller t.ex. patienter med biologiska läkemedel.
Antalet registrerade barn är 1270, vilket torde motsvara 90 % (utifrån preliminära data att ca
1400 barn i Sverige har IBD enligt patientregistret).

Under den period som omfattas av denna årsrapport (1/9 2015 – 31/8 2016) har fokus legat på
att:
 1177 – möjlighet för alla patienter som finns i SWIBREG att själva via app eller dator
kunna registrera sina symptom och för vården möjlighet att följa upp effekten av
nyinsatt eller ändrad behandling
 Fortsatt validera IBD-diagnoserna i SWIBREG
 Delta i öppna jämförelser (i samarbete med Socialstyrelsen) och skaffa oss ökad
kunskap om registrets täckningsgrad
 Öka registreringen av barn med IBD
 Planera för regionala och nationella satsningar med syfte att öka täckningsgraden av
IBD med biologisk behandling
 Initiera forskning baserad på SWIBREG-data

Figur 1. SWIBREG är Sveriges register för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).
Vi registrerar bland annat diagnostik, behandling och komplikationer.
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Introduktion
Morbus Crohn (CD) och Ulcerös Kolit (UC) utgör tillsammans inflammatorisk tarmsjukdom,
ofta förkortat IBD (engelska: inflammatory bowel disease). De flesta patienter insjuknar i
vuxen ålder, men var 5e patient får diagnosen som barn.

Epidemiologi
Förekomsten av UC har ökat i Sverige och idag är incidensen ca 20/100 000 personår. Den
kraftiga ökningen talar för att miljöfaktorer spelar stor roll för genesen. Bland misstänkta
miljöfaktorer finns rökvanor, diet, störd mikroflora etc3. Majoriteten patienter insjuknar i
yngre vuxenålder (20-40 års ålder). Sjukdomen förekommer hos ca 0.3% av den vuxna
befolkningen, vilket motsvarar 30 000 individer. UC är lika vanligt bland män och kvinnor.
Crohns sjukdom (CD) är något mindre vanlig än UC och drabbar ca 0.2% av den vuxna
befolkningen. Incidensen är därigenom också litet lägre än för UC (10/100 000 personår). För
CD har arvet en något större betydelse än vid UC. Rökning ökar risken för CD, medan det har
en skyddande effekt vid UC.
IBD-debut i barndomen
Inflammatorisk tarmsjukdom har ofta ett mer komplicerat förlopp hos barn än hos vuxna.
Detta innebär samtidigt att patienten påverkas i en känslig fas, där tillväxt och psykisk
mognad riskerar att påverkas. Detta får särskilda effekter på terapival, compliance och
intervall mellan besök. Hos barn är också CD och UC ungefär lika vanliga medan IBD-U är
förhållandevis vanlig vilket beror på att hälften av alla barn med IBD insjuknar mellan 14-18
års ålder och då bara följs under ett par år fram till 18 års ålder och fram till dess inte fått en
tydlig diagnos (CD eller UC).

Symtom
Typiska symtom vid ulcerös kolit är diarré, blod och slem i avföringen. Då smärta, feber och
avmagring är sena symptom som tyder på svårare sjukdom, kan speciellt unga människor gå
ganska länge med sjukdomen innan de söker sjukvård och diagnosen ställs.
Crohns sjukdom är oftast en mer besvärlig sjukdom än UC, samtidigt som symptomen många
gånger kan vara svårtolkade. Typiska symptom är buksmärtor, liksom en mindre tydlig
störning i tarmfunktionen än vid ulcerös kolit. Inte sällan tolkas symtomen som funktionella,
men ibland finns tydligt blodig diarré. Sjukdomen griper djupare in i tarmväggen, och
förträngningar i tarmen och varbildning eller fistlar (avvikande gångar) kan uppstå i buken
eller vid ändtarmen. Hos barn som drabbas kan både ulcerös kolit och Crohns sjukdom
hämma tillväxten och försena puberteten. Båda sjukdomarna kan även åtföljas av andra
tecken på sjukdom från leder, huden, ögonen eller förträngningar gallvägarna (det senare
kräver ofta levertransplantation).
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Att ställa diagnos och behandla
Trots att symptomen för IBD ibland är vaga så får de flesta diagnosen IBD ganska snabbt.
Patientens anamnes är viktig, men behöver ofta kompletteras med endoskopisk undersökning
för att klarlägga i vilken utsträckning tarmen är frisk/sjuk. I samband med endoskopi tas
biopsier för mikroskopisk undersökning. Utöver endoskopi med vävnadsprover skickas också
avföring för odling i syfte att utesluta bakteriell infektion som orsak till blodig avföring och
buksmärtor. Det bör dock noteras att bakteriell magtarminfektion ibland kan försämra och
utlösa ett IBD skov.
Vid sidan av endoskopiska undersökningar görs allt oftare MR (magnet-röntgen) och ultraljud
för att värdera inflammation i tarmen. Utvecklingen av så kallade kapsel-kameror går fort och
förväntas bli en viktig del i utredningen.
Laboratorieprover är viktiga för att ställa diagnosen, men också för att följa sjukdomarnas
(IBD) förlopp. Inflammationsmarkörer omfattar fekalt calprotektin (avföringsprov) och CRP
(blodprov). Andra laboratorieprover reflekterar eventuell blod- och näringsbrist (ex. Hb och
albumin), samt för att värdera förekomst av extra-intestinala manifestationer såsom t.ex.
leversjukdomar och pankreatit, men också biverkningar såsom benmärgspåverkan.
Vid sidan av laboratoriemässiga instrument för att följa sjukdomsaktivitet registrerar vi också
symptomskalor/sjukdomsskalor (CD: Harvey-Bradshaw Index; UC: Mayo Score vid ulcerös
kolit).
I samband med en försämring av sjukdomen insättes vanligen steroider (hos barn väljer man
ibland att gå in med enteral nutrition istället), samtidigt som man oftast höjer eventuell
basbehandling. Efter akut utläkning är målsättningen att bibehålla en frisk tarmslemhinna
(”underhållsbehandling”), där två behandlingsalternativ är anti-inflammatoriska 5-ASApreparat (kemisk släkting till acetylsalicylsyra) eller immunmodulerare (vanligtvis azatioprin).
5-ASA används framförallt vid UC.
Medicinsk behandling vid IBD genomgår för närvarande en snabb utveckling, där
långtidsbehandling med steroider på alla sätt undviks och istället har biologisk behandling
med antikroppar spelat en allt större roll. Kompletterande till medicinsk behandling finns
kirurgisk behandling. Kirurgi spänner från mindre ingrepp till ileokoliska resektioner, med
eller utan stomi, och perianal kirurgi.
Det är oklart i vilken utsträckning läkemedelsbehandling påverkar behovet av kirurgi. En
annan fråga som är oklar är i vilken utsträckning medicinsk behandling kan förhindra
förekomst av kolorektal-cancer vid UC.
Mikroskopisk kolit
Mikroskopisk kolit (kollagen kolit och lymfocytär kolit) är en tredje typ av IBD, och
förekommer främst hos medelålders och äldre kvinnor. Ca 1/10 000 invånare insjuknar varje
år (”incidens”). Typiska symptom är frekventa vattniga diarréer.
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Styrgrupp
SWIBREGs styrgrupp består av läkare, sjuksköterskor och två representanter för Mag- och
tarmförbundet (Charlotte Deogan samt Peter Eneroth). Styrelsen företräder härvidlag Svensk
Gastroenterologisk Förening (SGF), Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi (SFKRK) och
Barnläkarföreningen. En jurist deltar inte aktivt i styrgruppsarbetet men ges regelbunden
information från de styrgruppsrepresentanter som representerar huvudmannen Region
Östergötland.

Särskilda ansvarsområden inom SWIBREG
Pär Myrelid, kirurgkliniken i Linköping, är registerhållare.
Hans Strid, Borås, är utbildningsansvarig.
Jonas Ludvigsson, Örebro/Stockholm, ansvarar för årsrapporten och validering av IBDdiagnoser.
Susanna Jäghult, Stockholm, och Malin Olsson, Linköping, arbetar med PREM.
Jonas Halfvarson Örebro, ansvarar för forskningsuttag från SWIBREG, medan Olof
Grip, Malmö, och Henrik Hjortswang, Linköping, ansvarar för öppna jämförelser.
Martin Rejler, Jönköping, har ansvar för förbättringsarbetet i styrgruppen samt att fullt
implementera förbättringskunskap i registret.
Vår målsättning är att SWIBREG ska representera mindre och större sjukhus, men även södra
och norra Sverige. Östergötlands läns landsting är huvudman för registret. Sedan 2013 är vi
också kopplade till sydöstra sjukvårdsregionens register- och kompetenscentrum, RCSO
(RegisterCentrum SydOst). RCSO bistår med expertis inom juridik, IT och statistisk.
http://www.healthsolutions.se

SWIBREGs databas sköts av företaget HealthSolutions.
Under 2016, har en ny release tagits fram från HS som bland annat fokuserar på:
 Samverkan med Telias 1177-projekt
 Dödsorsaker för avlidna 2015 har uppdaterats
 Ökat fokus på programfunktionalitet med standardiserad uppföljning efter viss nyinsatt
behandling (t ex immunomodulerare eller biologisk behandling) eller endoskopisk
screening.
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Utbildningsinsatser
Utbildnings- och informationsinsatser under 2015-2016
Som tidigare år har det pågått ett intensivt arbete runt om i Sverige för att informera och öka
medvetenheten om SWIBREG för att på så sätt öka täckningsgraden. Nationella, regionala
och lokala möten har ägt rum, där information om SWIBREG och dess användning
förmedlats till både nya och gamla användare. Hemsidan som har varit i bruk under ett par år
har förbättrats och bidrar till undervisning om och spridning av SWIBREG. I övrigt pågår en
rad parallella projekt för att förbättra registret och som kräver ökade utbildningsinsatser
framöver, se annan plats i årsrapporten. Nedan visas kortfattat i Tabell 1 en del av de
aktiviteter som har ägt rum.
Tabell 1. Utbildningsaktiviteter
Region
Aktivitet
Nationellt
 Utbildningsdag på läkarsällskapet, Stockholm nov 2016
 Information vid pediatriska IBD-dagarna i Örebro okt 2015
 Monter på Gastrodagarna i Visby maj 2016
 Hemsidan, Utskick via koordinator Malin Olsson
Norra regionen




Uppsala/Örebro



Stockholm




Sydöstra regionen
Västra regionen



Utbildning i samband med regionalt möte dec 2015
Utbildning på följande kliniker: Umeå, Ö-vik (2 ggr), Piteå,
Sundsvall, Östersund, Luleå.
Information till klinikledning, medicinkliniken, USÖ, okt
2016
Utbildning på följande klinik: Västmanlands Sjukhus
Utbildning på följande kliniker: Sabbatsberg, Danderyds
sjukhus
Utbildning på följande kliniker: Skaraborgs sjukhus
(Lidköping, Skövde, Falköping), Södra Älvsborgs sjukhus

Södra regionen
Regionala kontaktpersoner ansvariga för utbildning och spridning av SWIBREG.
För kontaktuppgifter se hemsidan.
Region
Kontaktperson
Norra regionen
Pontus Karling, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Uppsala/Örebro
Jonas Ludvigsson, Universitetssjukhuset, Örebro
Ulrika Lorentzon Fagerberg, Västerås sjukhus
Stockholm
Ola Olén, Sachsska Barnsjukhuset
Susanna Jäghult, Stockholm Gastrocenter
Jan Björk, Karolinska Universitetssjukhuset
Sydöstra regionen
Malin Olsson, Linköpings Universitetssjukhus
Pär Myrelid, Linköpings Universitetssjukhus
Henrik Hjortswang, Linköpings Universitetssjukhus
Västra regionen
Hans Strid, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
Jonas Bengtsson, Östra sjukhus, Göteborg
Södra regionen
Olof Grip, SUS, Malmö
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Medvetenheten om SWIBREG har ytterligare ökat runt om i Sverige och alltfler orter
använder idag registret.
Antalet patienter den 1 september 2016 var 37973.
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Förbättringsarbete och internationellt nätverk kan inspirera till
fortsatta förbättringar av SWIBREG!
– Målsättningen med Swibreg och medverkande vårdpersonal är att förbättra vården för
patienter med IBD. I förbättringsarbetet tar vi gradvis många men små steg mot en
förbättrad vård4. Samverkan mellan professionerna är viktig, och passar SWIBREG.
Figur 2. Hur vårdkvalitet utvecklas kontinuerligt

From Batalden et al (2016) 5

SWIBREG vill medverka till ökad kunskap och förbättrad vård av patienter med IBD genom
att synliggöra såväl patient- som mottagningsrapporterade resultat av olika behandlingar inom
sjukvården. Resultaten varierar kraftigt mellan vårdgivare och deras olika sammanhang och
utmanar såväl patientorganisationen, som SWIBREG:s ledning, att agera för en mer likvärdig
vård och behandling både lokalt såväl som på nationell nivå.
För att bidra till en förbättrad vård och behandling behöver samarbetet mellan patienter,
samtliga yrkesgrupper och specialistmottagningar öka. Ett ökat samarbete kommer sannolikt
att leda till stora förändringar såväl i strukturen lokalt för mottagningarna, som i relationen
mellan vårdgivare och vårdtagare. Vården behöver utvecklas mot en ökad patientcentrering
och underlägga ett samskapande eller co-production av vården 5. Erfarenheter och inspiration
finns bl.a. att hämta såväl från Svenska Reumatologregistret, SRQ som det amerikanska
IBD
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nätverket ”ImproveCareNow”, ICN 6, 7. Både är goda exempel på kvalitetsregisterbaserade
lärande nätverk som baseras på samskapande vård. Denna modell förutspås leda utvecklingen
inom vården av patienter med kroniska sjukdomar i framtiden.
Styrgruppens vision är att utveckla SWIBREG ytterligare framtiden med inspiration från
nätverk som SRQ och ImproveCareNow och andra exempel från vårt närområde.
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Täckningsgrad och beskrivning av inrapporterade patienter
SWIBREG har idag en nationell täckningsgrad på drygt 62 % (Figur 3). –
Figur 3. Antal patienter med IBD (Patientregistret = Busch et al 2)

Drygt 1200 patienter är barn idag (n=1270) och 6936 av alla patienter fick diagnosen före 20
års ålder. 12925 patienter är nu över 60 år och hela 4271 fick sin diagnos efter 60 års ålder, till
viss del beroende på att de med mikroskopiska koliter (kollagen kolit och lymfocytär kolit)
insjuknar sent i livet (Figurer 4-11). Könsfördelningen är jämn (kvinnor utgör 49,7 %) för
IBD-gruppen som helhet medan kvinnor dominerar vid mikroskopisk kolit (Tabell 2).
Tabell 2. Könsfördelning olika inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) vid 2015 år slut

Alla inflammatoriska
tarmsjukdomar (IBD)
Ulcerös kolit
Crohns sjukdom
Obestämbar kolit
Kollagen kolit
Lymfocytär kolit

IBD

Män
(%)
19106
50,3 %
9715
53,6 %
6661
49,9 %
638
47,9 %
82
15,9 %
131
23,6 %

Kvinnor
(%)
18865
49,7 %
8411
46,4 %
6692
50,1 %
694
52,1 %
515
84,1 %
423
76,4 %

11

SWIBREG Årsrapport för 2015

12

Figur 4. Ulcerös kolit, ålder vid diagnos

Figur 5. Ulcerös kolit, aktuell
åldersfördelning

Figur 6. Crohns sjukdom, ålder vid diagnos

Figur 7. Crohns sjukdom, aktuell
åldersfördelning
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Figur 8. Obestämbar kolit, ålder vid diagnos

Figur 9. Obestämbar kolit, aktuell
åldersfördelning

10. Mikroskopisk kolit, ålder vid diagnos

Figur 11. Mikroskopisk kolit, aktuell
åldersfördelning
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Sjukdomskaraktär
Lokalisationen av inflammationen i mag-tarmkanalen skiljer sig mellan de två största
sjukdomsgrupperna, Crohns sjukdom och ulcerös kolit, och sjukdomarna klassificeras därav
utifrån den s.k. Montrealklassifikationen.
Crohns sjukdom klassificeras enligt ålder vid diagnos men också efter var sjukdomen är
lokaliserad (L1-4) och hur tarmen påverkas av sjukdomen (B1-3) och om sjukdomen även
finns i analkanalen eller ej (p) (Tabellerna 3-4). Sjukdom i slutet av tunntarmen (och i cekum)
klassificeras som L1, tjocktarmen som L2, sjukdom i både tunntarm och tjocktarm L3 och
eventuellt samtidig förekomst av sjukdom i övre delen av magtarmkanalen som L4. Enbart
inflammation av slemhinnan är B1, förträngning av tarmen B2 och genombrott av tarmväggen
(till exempel abscesser och fistlar) B3. Tabellerna 3-4 visar hur sjukdomen varit lokaliserad
och betett sig vid diagnosen och hur den förändrat sig fram till 2014 för samma patientkohort.

Tabell 3. Montrealklassifikation av ulcerös kolit

Montrealklassifikation

Vid diagnos

2015

E1

1649 (9,1 %)

2026 (11,2 %)

E2

2551 (14,1 %)

2965 (16,4 %)

E3

4943(27,3 %)

5779 (31,9 %)

Uppgift saknas

8983 (49,6 %)

7356 (40,6 %)

Utbredning
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Tabell 4. Montrealklassifikation av Crohns sjukdom

Montrealklassifikation

Vid diagnos

2015

1215 (11,5 %)

1386 (13,2 %)

76 (0,7 %)

86 (0,8 %)

1898 (18,0 %)

2143 (20,3 %)

57 (0,5 %)

68 (0,6 %)

1782 (16,9 %)

2239 (21,3 %)

L3 L4

128 (1,2 %)

154 (1,5 %)

L4 (isolerad)

40 (0,4 %)

51 (0,5 %)

5338 (50,7 %)

4407 (41,8 %)

B1

2550 (24,2 %)

2777 (26,4 %)

B1p

258 (2,4 %)

271 (2,6 %)

B2

954 (9,1 %)

1341 (12,7 %)

B2p

115 (1,1 %)

172 (1,6 %)

B3

205 (1,9 %)

315 (3,0 %)

B3p

266 (2,5 %)

369 (3,5 %)

6186 (58,7 %)

5289 (50,2 %)

Lokalisation
L1
L1 L4
L2
L2 L4
L3

Uppgift saknas
Sjukdomsuttryck

Uppgift saknas
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Variabel-översikt
SWIBREG gör det möjligt att registrera utbredning av IBD, hur länge patienten har haft
sjukdomen, liksom antal operationer, endoskopier, givna läkemedel, biverkningar av
behandlingarna, vikt, längd (hos barn), samt provtagning (t.ex. SR, CRP, Hb, F-Calprotektin).
Vanligaste mediciner kan också registreras: 5-ASA (Figurer 12-14), samt immunmodulerande
läkemedel (ex. Imurel/Azathioprin), kortison och biologiska läkemedel (t.ex. TNF-alfahämmare).
Vi registrerar också rökning (andelen patienter med rök-data är 40,0 %). Detta motsvarar en
kraftig ökning av rök-data-registrering sedan 2012 när rök-data bara fanns på 7 %.
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Medicinering
I SWIBREG registreras IBD-patienternas medicinering. Det vanligaste preparatet inom IBD
är 5-ASA (n=14852) Vanliga biverkningar av 5-ASA är dyspepsi, hudutslag och njurpåverkan
etc. Data kring biologisk behandling finns för närvarande hos 4667 IBD-patienter (Figur 1718).
Appendix 5 innehåller en grupperad lista över olika läkemedel och vilken grupp de tillhör.
Figur 12. Pågående registrerad läkemedelsbehandling vid ulcerös kolit 2015

Figur 13. Pågående registrerad läkemedelsbehandling vid Crohns sjukdom 2015
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Vi har under ett par år aktivt fokuserat på att mata in data över IBD-patienter med biologiska
läkemedel. Sådan behandling är dyr men mycket talar för att den är kostnadseffektiv. Genom
SWIBREG kan vi följa patienter med biologisk behandling men även immunmodulerare över
tid (Figur 12-13). Både bland patienter och vårdpersonal (liksom hos politiker, beslutsfattare
och ekonomer) finns ett stort intresse för att följa effekter och komplikationer av biologiska
läkemedel bland patienter med IBD. SWIBREG har inlett samarbete med flera
läkemedelsbolag för att utifrån observationsdata värdera effekten och biverkningssidan av
biologiska läkemedel vid IBD.

Immunmodulerande behandling (azatioprin, merkaptopurin och metotrexat) används vid
refraktär sjukdom och kombineras ofta med biologisk behandling för att potentiera den
antiinflammatoriska effekten. Men immunmodulerare är behäftade med en ökad risk för
biverkningar vilket begränsar dess användning. Vid utdrag från Patientregistret och
Läkemedelsregistret har andelen IBD patienter (ulcerös kolit och Crohns sjukdom) som
erhåller immunmodulerande behandling legat konstant mellan åren 2010-2014 på knappt 15
%. En diskret skillnad föreligger mellan könen med lätt övervikt för männen (män 16 % och
kvinnor 13 %). Stora regionala skillnader föreligger med spridning från drygt 9 % (Jämtland)
till knappt 20 % (Jönköping).
I SWIBREG är andelen patienter som registrerats med pågående immunomodulerande
behandling högre än siffrorna från Patientregistret och Läkemedelsregistret. 2016-09-30 stod
22 % på immunomodulerare i SWIBREG.

Fokus på biologiska läkemedel
Mediciner som producerats eller renats fram ur material av biologiskt ursprung (levande celler
eller vävnad) kallas biologiska läkemedel. De första biologiska läkemedlen som visade god
antiinflammatorisk effekt vid IBD var antikroppar riktade mot signalsubstansen tumörnekros-faktor (TNF). I gruppen TNF-hämmare som är godkända för behandling av IBD i
Sverige ingår Remicade (infliximab), Humira (adalimumab) och Simponi (golimumab), samt
en ny biosimilar som nyligen introducerats på marknaden, och som säljs under
läkemedelsnamnen Remsima respektive Inflectra av två olika företag.
Under 2014 introducerades även ett nytt biologiskt läkemedel för IBD, nämligen Entyvio
(vedolizumab), som är riktat mot alfa4beta7-integrinen på T-celler och monocyter. Denna
integrin möjliggör för immuncellerna att binda till liganden MadCAM1 på endotelcellerna i
tarmen och gör att cellerna kan passera över från blodbanan till tarmen. Genom att blockera
denna integrin minskas rekryteringen av aktiverade T-celler och monocyter till tarmen8, 9.
Denna funktion har utnyttjats tidigare av en annan antikropp, Tysabri (natalizumab), som
dock inte var lika specifik för tarm-integrinen utan även blockerade integrinen som styr Tceller till hjärnan. Detta resulterade i en sällsynt men fruktad biverkan, progredierande
multifokal leukoencephalopati (PML), p.g.a. aktivering av JC-virus i likvor. Denna biverkan
har inte observerats i placebokontrollerade studier på Entyvio före godkännandet, men det
understryker vikten av att såväl biverkningar som klinisk effekt följs upp på nationell nivå
detta sammanhang är SWIBREG av central betydelse. En av de första kliniska rapporterna i
världen avseende Entyvio beskriver de första 100 Entyvio-patienterna behandlade i Sverige.
Denna sammanställning presenterades på DDW 2015 och baserades på SWIBREG-data och
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visar förväntad klinisk effekt och inga nya säkerhetssignaler. Inom kort publiceras data på
IBD-patienter i Sverige som behandlats med Entyvio under det första året efter registreringen.
En nationell studie, SVEAH, görs nu via SWIBREG i samarbete med läkemedelsföretaget
Takeda, som säljer Entyvio. Målsättningen är att noggrant följa upp Entyvio-behandling av
IBD-patienter i Sverige avseende effekt, biverkningar och hälsoekonomi.
Efter att patentskyddet upphörde för infliximab (Remicade®) februari 2015 så har en så kallad
biosimilar introducerats på den svenska marknaden. Som nämnts ovan säljs nu denna av två
olika företag under namnen Inflectra (Hospira) respektive Remsima (Orion Pharma). Denna
infliximab-biosimilar är godkänd för IBD baserat på prekliniska studier som visat 95 %
överensstämmande med original-infliximab och genom extrapolering av resultat från
placebokontrollerade studier på reumatoid artrit och ankyloserande spondylit. Därmed har
Läkemedelsverket även godkänt Inflectra och Remsima för IBD hos vuxna och barn. Även
om data talar för att biosimilarer har en likvärdig klinisk effekt jämfört med originalpreparatet
så är det viktigt att noggrant följa upp klinisk effekt, biverkningar och hälsoekonomi i klinisk
vardag efter lanseringen för att säkerställa att inte oväntade effekter uppkommer. Till skillnad
från icke-biologiska läkemedel där tillverkningen tillåter en konstant exakt molekystruktur så
är molekylstrukturen hos biologiska läkemedel känslig för förändringar i
tillverkningsmetoden. Biosimilarer är därför, precis som namnet anger inte en exakt kopia av
originalet, utan de uppvisar vissa mindre olikheter och det sker dessutom en viss förändring
av molekylstrukturen över tid. I detta sammanhang är det väsentligt att alla patienter som
behandlas med biosimilarer inkluderas i SWIBREG för att möjliggöra klinisk uppföljning på
nationell nivå och utvärdera biosimilarerna för IBD. På så vis kan vi tidigt identifiera risker
med behandlingarna och lära oss hur vi använder dem optimalt. Inom kort kommer ytterligare
biosimilarer för infliximab vilket kan komplicera frågan om hur dessa läkemedel bör
användas, ffa. i frågan om switch mellan dessa över tid och den eventuella risken att det
provocerar fram antikroppsbildning mot läkemedlen med intolerans och förlust av effekt som
följd.
Gemensamt för all biologisk behandling är den höga kostnaden och risken med
immunsupprimering. Därför är läkedelsmonitorering av vikt och forskning har visat att
koncentrationen av det biologiska läkemedlet i blodet är en stark markör för framtida
behandlingssvar10 19. Dessutom kan patienten bilda egna antikroppar mot läkemedlet vilket
innebär sämre effekt och risk för allergisk reaktion11. Att mäta såväl läkemedelskoncentration
som eventuella antikroppar bildade mot läkemedlet används sedan några år som klinisk rutin i
landet. Tanken är att kunna utnyttja SWIBREG för att lära oss mer om hur vi ska följa
biologisk behandling både för att kunna ge en kostnadseffektiv behandling till rätt patient och
säkerställa patientsäkerheten. När vi nu har sex olika biologiska läkemedel att välja mellan är
det väsentligt att samla information kring dessa läkemedels effektivitet och eventuella risker
och därmed ge klinikern verktyg för att välja rätt biologisk behandling för den individuella
patienten. Figur 14 illustrerar orsaker till utsättning och ändringar av läkemedel hos IBDpatienter.
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Figur 14. Orsaker till utsättning och ändringar av läkemedel hos patienter med IBD under
2015
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Kirurgi
Kirurgin är fortsatt kraftigt underrapporterad i SWIBREG men ett intensivt arbete pågår för
förbättra registreringen. Målet är att det skall vara ett minimikrav att registrera utförd kirurgi
och utfallet av denna för att få utföra kirurgi av IBD, då dessa ingrepp är relativt få, har hög
risk för komplikationer och ställer stora krav på hela teamet som deltar i vården såväl före
som efter operationen. En nyligen publicerad studie från Sverige visar att under perioden
2000-2009 genomgick inte ens hälften av de patienter som kolektomerats för IBD någon
rekonstruktiv kirurgi utan fortsatte leva med ileostomi 12. En annan studie som nyligen
accepterats visar att resultaten fem år efter rekonstruktion i Sverige ligger på ca 15 % risk för
att rekonstruktionen inte längre skall vara i bruk utan att patienten lever med en stomi ånyo 13.
Under 2015 registrerades 61 kolektomier (borttagande av tjocktarmen - Crohn 23, ulcerös
kolit 36 och obestämbar kolit 2). Därutöver registrerades 22 operationer för Crohns sjukdom
där ett sjukt tunntarmssegment avlägsnades och 75 där sjuk tunntarm och del av tjocktarmen
togs bort samtidigt. Mer information om operationer och förekomsten av stomier och
rekonstruktion efter kolektomi kan ses i tabell 5. Ett alternativ till resektion av tunntarm är
ibland strikturoplastik (tarmen vidgas kirurgiskt) eller endoskopisk dilatation där man vidgar
tarmen med en ballong och 31 sådana ingrepp registrerades under 2015. Vid Crohns sjukdom
uppstår ofta sjukdom i anus med abscesser och fistlar. Under 2015 registrerades 96 sådana
operationer. Antal CD patienter som genomgått tarmresektion presenteras i Tabell 6.
Tabell 5. Kirurgi och förekomst av olika stomier och rekonstruktioner efter kolektomi
under 2014
Någonsin
opererade
Ulcerös kolit
Crohns
sjukdom

Registrerad Ileostomi Kolostomi Ileorektal Bäcken- Kontinent
operation
anastomos reservoar ileostomi
2015
1
9
26
1
3265
113
5
7488

228

9

1

1

1

1

Tabell 6. Antal patienter med Crohns sjukdom som genomgått tarmresektion under sin
sjukdomstid
1
2
3
4
5
6
7 eller fler
resektion resektioner resektioner resektioner resektioner resektioner resektioner
Antal
patienter 309

727

258

354

305

115

96

Då kirurgi än så länge har dålig täckningsgrad i SWIBREG har vi även, tillsammans med
Socialstyrelsen, genomfört undersökning av hur mycket kirurgi som utförts på grund av
inflammatorisk tarmsjukdom i olika regioner i Sverige och hur köns- och åldersfördelningen
ser ut (Figurerna 15-24)

IBD

21

SWIBREG Årsrapport för 2015

22

Figur 15. Antal kolektomier på grund av inflammatorisk tarmsjukdom under perioden
2010-2014 uppdelat enligt kön och ålder

Figur 16. Andel rekonstruktioner av utförda kolektomier på grund av inflammatorisk
tarmsjukdom under perioden 2010-2014 uppdelat enligt kön och ålder
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Figur 17. Antal rekonstruktioner i relation till antalet individer med inflammatorisk
tarmsjukdom under perioden 2010-2014 uppdelat enligt kön och ålder

Figur 18. Antal kolektomier fördelat efter sjukvårdsregion/landsting
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Figur 19. Andel kolektomier i relation till antalet individer med inflammatorisk
tarmsjukdom fördelat efter sjukvårdsregion/landsting

Figur 20. Andel rekonstruktioner av utförda kolektomier på grund av inflammatorisk
tarmsjukdom fördelat efter sjukvårdsregion/landsting
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Figur 21. Antal operationer (exkl. kolektomier) i relation till antal individer med
inflammatorisk tarmsjukdom under perioden 2010-2014 uppdelat enligt kön och ålder

Figur 22. Andel opererade (exkl. kolektomier) fördelat efter kön i relation till antal
individer med inflammatorisk tarmsjukdom under perioden 2010-2014
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Figur 23. Antal opererade (exkl. kolektomier) i relation till antalet individer med
inflammatorisk tarmsjukdom fördelat efter sjukvårdsregion/landsting

Figur 24. Andel opererade (exkl. kolektomier) i relation till antalet individer med
inflammatorisk tarmsjukdom fördelat efter sjukvårdsregion/landsting
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Symptom - sjukdomsaktivitet och livskvalitet
Behandlingen av IBD är inte kurativ idag (ingen bot finns) men behandling kan göra patienten
relativt symptomfria med normal livskvalitet. En tydlig koppling finns mellan förekomst av
aktiv sjukdom och sänkt livskvalitet. I SWIBREG registreras symptomaktivitet med PGA
(Physician Global Assessment – läkarens övergripande bedömning) i allmänhet och mer
specifikt med ”Harvey Bradshaw Index” vid Crohns sjukdom och ”Mayo Score”/”Partial
Mayo Score” vid ulcerös kolit och även livskvalitet i fyra olika dimensioner med Short Health
Scale. I figur 25-26 ses hur stor andel av patienterna som haft aktiv sjukdom under året
(”sämsta skattningen” under 2014) och hur det var vid den senaste kontakten under året.
I figur 27-28 ses livskvaliteten för de olika inflammatoriska tarmsjukdomarna. En tydlig
koppling kan ses mellan förekomst av aktiv sjukdom och sänkt livskvalitet.
Figur 25. Skattad sjukdomsaktivitet vid ulcerös kolit. Senaste värdet under 2015 (antal
patienter).
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Figur 26. Skattad sjukdomsaktivitet vid Crohns sjukdom. Senaste värdet under 2015 (antal
patienter)

Patienternas egna upplevelser av sjukdomen värderas med Short Health Scale (SHS). SHS har
till och med år 2014 mätts med en visuell analog skala (VAS) med värden 0-100, där höga
värden speglar dålig funktion och frånvaro av välmående (såsom vid skov). Från och med
2015 har dessa frågor följts upp enligt en Lickert-skala i stället, vilket förenklar
presentationen av hur patienterna upplever att de mår. Om en patient registrerat flera värden
under 2015 har det senaste värdet använts i analysen. De fyra frågorna som ingår i SHS (se
Figurer 27 och 28) är:
1 Har Du symtom från Din tarmsjukdom?
2 Påverkar Din tarmsjukdom Din förmåga att klara av allt det Du måste eller vill i livet?
3 Skapar Din tarmsjukdom någon oro?
4 Hur är Ditt allmänna välbefinnande?
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Figur 27. Short Health Scale – Ulcerös kolit
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Figur 28. Short Health Scale – Crohns sjukdom
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Datakvalitet
Sedan tidigare har vi ett system för att utvärdera hur rapporterande enheter registrerar data in
SWIBREG (värderas 0-10, där ”10” innebär maximal kvalitet). Över tid har datakvaliteten
ökat i synnerhet bland vissa enheter. De enheter som har bäst resultat på sin inrapportering är
Motala, Eksjö och Linköping.
De enheter som har flest registrerade patienter är Malmö/Lund, Karolinska och Linköping
Registreringsgraden varierar kraftigt mellan olika delar av landet (se även Figur 30) och på
sikt behöver skillnaderna jämnas ut för att vi ska kunna säkerställa en hög och likvärdig
kvalitet inom svensk IBD-vård.
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Barn med IBD
För att motivera fler Barnkliniker i Sverige att använda SWIBREG har utvecklingsarbete med
en barnmodul pågått under 2015. Arbetet har omfattat utvecklingen av ett frågeformulär för
patienten innehållande den information som behövs för att räkna ut flera olika pediatriska
aktivitetsindex samtidigt. Efter programmering och testkörningar så kunde barnmodulen
introduceras i början av år 2016. För barn med IBD kan man nu få uträknat aktivitetsindexet
PUCAI (pediatric ulcerative colitis activity index) vid ulcerös kolit och short PCDAI
(Pediatric Crohn´s Disease Activity Index) samt vuxenindex Harvey Bradshaw Index (HBI)
vid Crohn´s sjukdom. Även Short Health Scale (SHS) finns med och i barnmodulen går det nu
även att registrera fenotyp, d.v.s. sjukdomens utbredning och karaktär, enligt
Parisklassifikationen (för barn och ungdomar). Nya barnanpassade formulär har utformats för
att kunna registrera medicinsk bakgrund och aktuell vårdkontakt.
För nyinsjuknade barn med Crohn´s sjukdom är förstahands-behandlingen total enteral
nutrition under 6-8 veckor och många barn har sen fortsatt behov av nutritionsstöd. Under året
har nutritionsbehandling lagts till i SWIBREGs behandlingsmodul och går nu att registrera
liksom aferes-behandling.
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Patient- och anhörigperspektivet
Av styrgruppens patient- och anhörigrepresentanter Charlotte Deogan, Peter
Almroth och Peter Eneroth.
Mag- och tarmförbundet är en ideell intresseorganisation som arbetar för att
personer med mag-/tarmsjukdomar och andra funktionsstörningar i
matsmältningskanalen skall kunna leva liv med god livskvalitet och ta del av
samhällets gemensamma resurser avseende vård, läkemedel, utbildning,
sysselsättning, socialförsäkring och välfärd.
SWIBREG-registret är enligt Mag- och tarmförbundet en hörnsten både för
dagens och för framtidens IBD-vård. Redan idag används på sina håll registret
som hjälpmedel i klinisk verksamhet och flera forskningsprojekt med registerdata
som underlag pågår. Mag- och tarmförbundet är mycket glada över möjligheten
att bidra till arbetet med registret. Vi har bjudits in och deltagit både vid
utbildningstillfällen och styrgruppsinternat och konstaterar att styrgruppen för
SWIBREG har varit mycket lyhörd för våra synpunkter.
Några stickprov från vårt engagemang i SWIBREG:
Patientvision
Under det gångna året har Mag- och tarmförbundet samlat sina tankar kring
SWIBREG i en patientvision (tillgänglig på vår hemsida www.magotarm.se), där
det redovisas hur vi ser på registrets betydelse och hur det kan utvecklas mot ännu
mer direkt patientnytta. Förutom SWIBREG:s betydelse för forskning har det
potentialen att bli ett instrument som kan stödja patienten i egenvård,
tillhandahålla möjligheterna att jämföra IBD-vården mellan regioner, kartlägga
behandlings- och biverkningseffekter av läkemedel mm.
Livskvalitet och kvalitetsvariabler
Mag- och tarmförbundet genomförde i slutet av 2015 en livskvalitetsundersökning
bland medlemmar med diagnosen IBD. Slutsatsen från undersökningen visar att
det finns ett naturligt glapp mellan patienternas och professionens syn på
kvalitetsbegreppet som sannolikt inte helt kan, eller skall, överbryggas. Däremot
konstaterar vi att det är mycket viktigt att kvalitetsvariabler som mäter
vårdrelaterad kvalitet framöver tas med i registret, och ser fram emot att delta i
detta arbete.
Finansieringen av registret
Regeringen satsar under åren 2014-2017 ca 450 miljoner på att förbättra vården av
kroniska sjukdomar. Inom ramen för denna satsning sökte Mag- och
tarmförbundet i mars 2016 medel för att utveckla och implementera kvalitetsmått i
SWIBREG, men fick tyvärr inte ansökan beviljad. Tanken var att pengarna skulle
tillställas SWIBREG:s styrgrupp i samarbete med Mag- och tarmförbundet.
Enkät
I samband med att SWIBREG:s årsrapport för 2014 skickades ut till våra
medlemmar i januari bifogades även en kort webbenkät från styrgruppen.
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Omvårdnadsperspektivet
Vid omvårdnaden av patienter med IBD-sjukdom kan SWIBREG användas som ett stöd då
grafen ger en snabb och enkel överblick över hur patienten mått över tid. Figur 29 ger en
grafisk översikt av SWIBREG.
Figur 29. Grafisk översikt av SWIBREG

PROM (Patient Reported Outcome Measure) mäts och ger värdefull information till
sjukvårdspersonalen. Både sjukdomsspecifik livskvalitet (Short Health Scale), generisk
livskvalitet (EQ5D) samt symtomskattning mäts. Sjuksköterskan har ofta de årliga
kontrollerna med IBD-patienterna och genom grafen i SWIBREG ges en bra överblick på hur
patienten mår idag jämfört med tidigare år.
För att möta patientens upplevelse av och tillfredsställelse med vården är PREM (Patient
Reported Experienced Measure) ett viktigt mått. Detta kan innefatta bemötande, delaktighet,
information, förtroende för vårdgivaren och tillgänglighet. Patientmedverkan är oerhört
viktigt, kanske framför allt i arbete med kroniskt, ofta unga, sjuka.
Det har nu varit möjligt att registrera PREM-data i SWIBREG i ett år (sedan juni 2015). Det
pågår en hel del samtal kring hur vi bäst administrerar själva formuläret. Vi ser att det är av
största vikt att patienterna ska kunna känna sig trygga med att uttrycka sina åsikter utan att
vårdgivaren ser resultatet. Syftet är att PREM-data ska ge varje klinik utvärdering av totalt
given vård och datan ska därför inte användas hos den enskilda patienten. I styrgruppen
arbetar vi aktivt med denna fråga för att hitta bästa administrationssättet för optimal inmatning
samt patienter som känner sig trygga med hanteringen. En annan frågeställning är hur ofta
PREM ska registreras hos en kronisk patientgrupp som IBD. I nuläget rekommenderas att data
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registreras efter varje besök men samtal pågår med PROM-center om detta ska ändras till en
årlig kontroll eller kvarstå som vi gör idag.
En första rapport är gjord med PREM-data från en Stockholmsenhet. Rapporten har
presenterats på en europeisk kongress och en nationell kongress.
Sammanlagt i SWIBREG har idag 2043 patienter besvarat PREM-enkäten. Patienterna
upplever som helhet vården positiv, men för att upprätthålla detta är det viktigt att alla kliniker
arbetar aktivt med sina PREM-data.

SWIBREG: 4 PREM-frågor
Hur upplever du att den muntliga informationen om din tarmsjukdom varit?
I vilken utsträckning upplever du att du har haft möjlighet att vara delaktig i beslut om
din egen vård?
Hur upplever du möjligheterna att få kontakt med vården när du behövt det?
Hur upplever du som helhet vårdpersonalens bemötande?

IBD

37

SWIBREG Årsrapport för 2015

38

Forskning och utvecklingsarbete
Flera strategiska forskningsprojekt har initierats och genomförts under det gångna året för att
stärka SWIBREGs roll som källa för forskning där data från SWIBREG används antingen
som enskild källa eller tillsammans med data från andra nationella register alternativt där
prospektiva studier genomförs inom ramarna för registret. Projekten har drivits som rent
akademiskt initierade eller som uppdragsforskning, finansierad av extern part.

Validering av IBD-diagnoserna i SWIBREG
Validiteten av data i SWIBREG är en grundläggande frågeställning för all form av forskning
utgången från registret. Under året har ett forskningsprojekt genomförts där validiteten för
IBD diagnoserna i SWIBREG respektive nationella patientregistret värderats mot de så
kallade Köpenhamnskriterierna 14, 15. Totalt har närmare 300 journaler från patienter som finns
registrerade i SWIBREG och dessutom har minst en IBD-diagnos i Patientregistret granskats.
Genomgången visar på ett mycket högt positivt prediktivt värde för diagnosen IBD i
SWIBREG (100 %; 95% KI=95-100 %), med något lägre värden för Crohn’s sjukdom (87 %;
95 % KI=72-96 %; och 97 % för ulcerös kolit (95% KI=82-100%). Arbetet genomfördes efter
godkännande i etikkommitté Stockholm (diarienummer: 2014/1288-31/4), under ledning av
Jonas Ludvigsson, och är nu accepterad för publikation i Scandinavian Journal of
Gastroenterology.

Täckningsgrad avseende olika parametrar i SWIBREG
I syfte att öka kunskapen om täckningsgraden i SWBREG har studier avseende följande
aspekter av täckningsgrad initierats: a) hur stor andel av diagnoserna Crohns sjukdom, ulcerös
kolit, IBD-U och mikroskopisk kolit finns i patientregistret respektive SWIBREG, b) hur stor
andel av alla dispenserade doser i Läkemedelsregistret finns även i SWIBREG och vilka
behandlingar finns registrerade i SWIBREG men inte i Läkemedelsregistret, c) hur stor del av
alla IBD-komplikationer som registreras i SWIBREG går att återfinna i patientregistret, d) hur
väl överensstämmer uppgift om hereditet i SWIBREG med uppgift om IBD-diagnos hos
förstagradssläktingar i patientregistret. Arbetena drivs dels som rent akademiskt initierade
studier och dels inom ramen för uppdragsforskning.
En samkörning mellan SWIBREG och svenska Patientregistret har visat att täckningsgraden
för IBD (ingen särredovisning för ex. Crohn/ulcerös kolit) varierar mellan olika regioner i
landet (Figur 30).
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Figur 30. SWIBREGs täckningsgrad jämfört med svenska Patientregistret.

Epidemiologi och resursutnyttjande av hälso- och sjukvård
Insjuknandet i IBD ter sig öka hos framförallt barn och äldre individer, varför SWIBREG
under det gångna året initierat studier för att bland annat värdera incidens, samsjuklighet,
läkemedelsbehandling och resursutnyttjande av hälso- och sjukvård för olika åldersgrupper av
IBD patienter.

Observationsstudier avseende biologiska läkemedel
I avsikt att skapa kohorter som möjliggör framtida långtidsuppföljning av specifika
behandlingar så initierades i fjol de två så kallade SVEAH studierna “A Swedish
observational study on Vedolizumab assessing the Effectiveness And Healthcare resource
utilisation in patients with ulcerative colitis” och “A Swedish observational study on
Vedolizumab assessing the Effectiveness And Healthcare resource utilisation in patients with
Crohns disease” i samarbete med Takeda. För studierna har specifika elektroniskt Case
Record Forms (eCRFs) utvecklats. Under det gångna året har knappt 180 patienter som
påbörjat behandling med vedolizumab inkluderats i studierna. Informationen som inhämtas
registreras i en studie specifik databas samtidigt som data går direkt in i beslutstödet och
registret. Mot bakgrund av att SVEA studierna implementerades först ett år efter att preparatet
godkändes har även en retrospektiv studie inkluderandes de första dryga 230 patienterna som
erhöll behandling med vedolizumab genomförts och manus är inskickat för publikation.
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Resultaten visar att patienter som erhåller behandling med vedolizumab är en terapiresistent
grupp av patienter där näst intill alla tidigare behandlats med ett eller flera anti-TNF
läkemedel. Detta till trots, ser man en klinisk och biokemisk effekt av behandlingen efter en
median uppföljningstid på knappt 1½ år. Studierna skall ses i ljusets av SWIBREGs ambition
att generera ny kunskap kring nya läkemedel (”real world data”), med fokus på
långtidsuppföljningar, och utgör ett komplement till ovan nämnda prospektiva
observationsstudier liksom studien “An observational study of patients with ulcerative colitis
on golimumab in the Swedish IBD Registry – GO-SWIBREG”.

Biologiska läkemedel
Under året har gemensamma projekt-arbeten för läkarstudenter genomförts vid flera
universitetskliniker samt centralsjukhuset Karlstad. Det övergripande syftet med projekten har
varit att öka inmatningen av patient-data som rör biologiska läkemedel samt öka kunskapen
kring biologisk läkemedelsbehandling vid IBD. Ett flertal olika frågeställningar relaterade till
biologisk läkemedelsbehandling vid IBD har belysts. Exempelvis har associationen mellan
biologisk behandling och risken för infektioner, malignitet respektive komplikationer vid
kirurgi analyserats. Effekten av första, andra och tredje anti-TNF preparatet har jämförts
liksom effekten av monobehandling med anti-TNF respektive effekten av
kombinationsbehandling med anti-TNF och immunmodulerare. Utifrån CRP som markör för
grad av inflammatorisk aktivitet har effekten av biologiskt läkemedel hos patienter med hög
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Samarbete med Socialstyrelsen
I avsikt att stärka validiteten av data, öka intresset för registret och underlätta framtida
kvalitetsarbete har samarbete initierats med Socialstyrelsen. Inom ramarna för detta samarbete
har diskussion förts kring kraven för att SWIBREG i framtiden skall kvalificera sig för öppna
redovisningar som exempelvis ”öppna jämförelser”. Figur 32 ger en översikt av
jämförelserna.
Mot bakgrund av att enbart ca 60 % av Sveriges förmodade IBD population är inkluderade i
SWIBREG hittills så har dialog förts kring huruvida SWIBREG skall fokusera på att öka
täckningsgraden för väl definierade subpopulationer inom registret, exempelvis alla patienter
som erhåller/har erhållit biologisk behandling och alla patienter som genomgått kirurgisk
intervention. Andelen biologiskt behandlade patienter i registret är hög vilket tolkas som att
täckningsgraden för denna grupp är högre än för patienter med IBD som inte behandlats med
dessa läkemedel. När det gäller opererade patienter är denna grupp i stället kraftigt
underrapporterad.
Ett samarbetsprojekt har initierats tillsammans med Socialstyrelsen för att med hjälp av
registerutdrag ur SWIBREG och hälso- och sjukvårdens register analysera andelen patienter
med IBD som erhållit/erhåller immunmodulerande respektive biologisk behandling
(processindikatorer). Vidare avser projektet att värdera hur stor andel av de patienter som
kolektomerats för ulcerös kolit som även genomgår rekonstruktiv kirurgi, det vill säga erhåller
bäckenreservoar eller ileorektalanastomos (resultatindikator). En första delrapportgällande
åren 2010-2014 har färdigställts. Målsättningen är att projektet skall kunna beskriva
eventuella regionala skillnader och publicera s i tidskrifter som Läkartidningen med avsikt att
öka intresset och kunskapen om IBD hos sjukvårdshuvudman, tjänstemän och politiker.
Öppna jämförelser – preliminära data
En samkörning mellan SWIBREG och nationella Patientregistret för
åren 2010-14 visar:

IBD



Att 2.3% av patienter som genomgått kolektomi också har en
registrering om pneumoni under vårdtiden, att män med IBD som
opereras förefaller ha mer pneumoni än kvinnor.



Att 3.9% av patienter som genomgått kolektomi också har en
registrering om sepsis under vårdtiden, och även här förefaller
män med IBD att vara mer drabbade av komplikationer opereras.
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Figur 32. Öppna jämförelser – schematisk översikt

Landsting med hög täckningsgrad = För detta ändamål kommer data från Östergötlands läns
landsting och Örebro läns landsting att användas.
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Samarbete med läkemedelsföretag
Som kvalitetsregister syftar SWIBREG till att generera ny kunskap kring olika aspekter av
IBD. En viktig del i detta arbete är att öka kunskapen kring långtidseffekten av olika
läkemedel, med fokus på nyligen godkända läkemedel, och eventuella risker relaterade till
behandling med dessa läkemedel. Inom ramarna för detta syfte har flera prospektiva
observationsstudier initierats i samarbete med olika företag. På sikt syftar SWIBREG även till
att kunna implementera prospektiva randomiserade prövningar inom ramarna för registret.
Registret syftar även till att öka kunskapen kring olika epidemiologiska aspekter av IBD och
har under det gångna året initierat flera projekt som syftar till att generera ny kunskap kring
förekomst av IBD, samsjuklighet, läkemedelsbehandling och resursutnyttjande vid
sjukdomarna och som finansieras inom ramarna för uppdragsforskning.
Kommentar biologiska läkemedel
Utifrån data från förskrivningsregistret har andelen IBD patienter som behandlas med
biologiska läkemedel ökat från 2,4 % till 3,5 % under perioden 2010-2014, med en relativt
jämn fördelning mellan könen. Det är framför allt patienter i åldersgruppen 15-49 år som
erhåller behåller behandlingen. Utifrån registret är variationerna inom riket är
uppseendeväckande stora. Enbart 1 % av patienterna i Södermanland behandlades med
biologiskt läkemedel 2010, samtidigt som siffran för Blekinge var 4,8 %, det vill säga en nästa
5 gånger så stor skillnad. Visserligen hade den relativa skillnaden minskat något fyra år
senare, men de absoluta skillnaderna var fortfarande stora. År 2014 behandlades 1,6 % och
5,5 % av patienterna i Södermanland respektive Blekinge med biologiskt läkemedel. Givetvis
försvåras jämförelsen av att enbart läkemedel förskrivna på recept återfinns i statistiken,
varför exempelvis behandling med iv anti-TNF inte finns med. Tyvärr har vi ännu inte fått
tillgång till data från förskrivningsregistret avseende biologiska läkemedel för 31 dec 2015.
Det bör dock noteras att utifrån data i SWIBREG, hade >18 % av patienterna med Crohns
sjukdom pågående behandling med biologiskt läkemedel den 31 dec 2015. Motsvarande siffra
för ulcerös kolit var >7 %. Får båda diagnoserna gäller att intravenös beredning var mer
frekvent förekommande än subkutana preparat.
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Hemsidan
SWIBREGs hemsida (www.swibreg.se) spelar en viktig roll för inrapportering av data, men
också som logistiskt stöd för SWIBREG-användare (Figur 33).
Figur 33. SWIBREGs hemsida

Hemsidans underrubriker: Hem, hur sköts SWIBREG, datasäkerhet, forskning, vad är på
gång? framtidsvision, länkar, aktuellt.
Via hemsidan meddelas bl.a. forskningsprojekt och aktuella händelser. Dokument som kan
förenkla inmatning av data finns att tillgå på hemsidan, där finns även en länk till registret.
För att hemsidan ska vara aktuell även för IBD-patienter är styrgruppens patientrepresentanter
aktiva i arbetet med hemsidan. Via hemsidan kan man som vårdpersonal snabbt få tillgång till
viktiga länkar (ex. svensk gastroenterologisk förening (SGF), Mag-tarmföreningen mm).
Styrgruppen arbetar kontinuerligt med att hålla hemsidan aktuell.
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Att få ut data från SWIBREG
För att stimulera användare att mata in data i registret är det viktigt att man på ett enkelt sätt
kan få ut resultat från registret. I SWIBREG finns det flera möjligheter till detta:
1. Grafsidan – samlade resultat för enskild patient
2. Kvalitetssäkring – grundläggande data
3. Rapportfunktion – mer omfattande rapport från registret
4. Frågeverktyg – resultat för specifik kohort som man själv definierar
5. Datakvalitet
Grafsidan
På denna sida finns en sammanställning av de viktigaste data för den enskilda patienten såsom
sjukdomens utbredning, karaktär, aktuell och tidigare medicinsk behandling, klinisk-,
biokemisk och endoskopisk aktivitet samt livskvalitet.
Kvalitetssäkring
Detta är en grundfunktion i dataleverantör Health Solutions plattform RealQ som ger
grundläggande resultat från registret i realtid. När nya data matas in ändras resultaten direkt.
Här kan man t.ex. se antal patienter i registret, fördelning av sjukdomar, könsfördelning, ålder
vid insjuknande, sjukdomsduration, sjukdomsutbredning, rökdata m.m. I denna funktion ser
man även på vilka patienter det saknas data. Man kan på så vis få en patientlista för att enklare
kunna komplettera data så de blir fullständiga.
Rapportfunktion
För att få mer omfattande resultat har en rapportfunktion lagts till. Även här ges resultaten i
realtid. Den ger en djupare förståelse ffa kring vilka medicinska och kirurgiska behandlingar
som givits, indikation och varför mediciner satts ut, samt resultat på sjukdomsaktivitet och
livskvalitet.
Frågeverktyg
I frågeverktyget kan enskild användare själv definiera en kohort och sedan välja vilka
variabler man vill få ut data på för denna kohort. På så vis skapas en excel-fil som man själv
kan exportera till ett statistikprogram för att göra de beräkningar man önskar. Kohorten är
sparad så att man enkelt kan få ut data på nytt vid senare tillfälle.
Datakvalitet
För att motivera användare att uppnå fullständiga data i registret så har 10 variabler valts ut,
fem som inte eller sällan ändras och fem som är uppföljningsvariabler där värden inte skall
vara äldre än 18 månader. Utifrån hur stor andel av patienterna i registret som har fullständiga
data så får varje klinik ett datakvalitetsvärde mellan 0 och 10 poäng. Man kan även här enkelt
se vilka patienter som saknar data så att komplettering kan ske. De 10 variablerna är inte fixa
för all framtid utan kan komma att ändras. Vid varje inloggning får man direkt upp
information om hur man ligger till med registreringskvaliteten på den egna kliniken, vilket vi
hoppas skall inspirera till förbättringsarbete.
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Strategier för att förbättra datakvalitet i SWIBREG
Täckningsgrad. Ett problem som delas av de flesta kvalitetsregister är täckningsgraden.
Register som rapporterar en händelse (kirurgiska ingrepp, hjärtinfarkter, stroke) har lättare att
uppnå en hög täckningsgrad. Här räcker det ofta med att registrera (i) ett urval av patienter
med (ii) ett begränsat antal parametrar och detta (iii) under en begränsad tid. Register som
handhar kroniska sjukdomar såsom IBD, diabetes mellitus, RA (reumatoid artrit) eller MS har
en svårare situation. Vid dessa tillstånd önskar man ofta att alla patienter skall finnas med i
registret för att uppnå en god täckningsgrad och komplexiteten i sjukdomarna medför att ett
stort antal variabler måste matas in. Vidare är sjukdomarna kroniska med ett livslångt
deltagande i registret. Detta medför stora datamängder med svårigheter att uppnå en
acceptabel täckningsgrad med valida data. Registret riskerar då att bli en börda i stället för ett
verktyg. Ett sätt att komma undan detta är att definiera specifika och intressanta grupper av
patienter som man följer upp i registret. RA-registret har anammat denna idé och har riktat in
sig på patienter med biologisk behandling. Detta har lett till en hög täckningsgrad där såväl
professionen, myndigheter och industrin kan få värdefulla data ur registret.
SWIBREG har haft svårt för att uppnå en acceptabel täckningsgrad även om rapporteringen i
registret (från olika delar av landet) har ökat ordentligt de senaste åren. Täckningsgraden är
fortfarande otillräcklig och styrgruppen har under året antagit en policy att vi i första hand
skall uppnå en i det närmaste full täckningsgrad för biologiska läkemedel (anti TNF och
integrinhämmare) och i nästa steg opererade patienter. På dessa patienter strävar vi efter
kompletta prospektivt registrerade data. Som steg två har vi beslutat att alla IBD patienter
skall matas in med diagnos och diagnosår. Steg 3 blir att försöka få in en årlig rapportering
från IBD populationen gällande livskvalitet och symtom. Figur 34 visar detta resonemang
schematiskt.
För att uppnå dessa mål har SWIBREG en rad pågående projekt, som beskrivs i andra delar av
årsrapporten. Bland annat digital inmatning av data via Mina Vård Kontakter (MVK, numera
”1177”) i ett projekt tillsammans med SKL. Ett projekt med Telia har också initierats för att
förbättra inmatningsproceduren och dessutom med en möjlighet att följa biologiska
inflammationsmarkörer i hemmet. I syfte att uppnå bra täckningsgrad pågår en kontinuerlig
utveckling av registret tillsammans med databasleverantören Health Solutions AB.
För att uppnå tillförlitliga data har deltagare i styrgruppen tillsammans med representanter
från SKL initierat ett forskningsprojekt för att validera data gentemot patientregistret.
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Figur 34. Grupper där SWIBREG eftersträvar hög täckningsgrad.
Grön rektangel visar Steg 1 = patienter som behandlas med biologiska läkemedel och/eller
behandlats kirurgiskt, som är en liten grupp där många variabler eftersträvas.
Röd rektangel visar Steg 2 = alla IBD patienter där få variabler eftersträvas.
Gul kvadrat motsvarar hela IBD populationen inmatad med många variabler.
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Från styrgruppen vill vi rikta ett stort tack till alla som deltar i SWIBREG!
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