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Sammanfattning 

SWIBREG1 är Sveriges kvalitetsregister för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), och startade 

2005.  

Under 2015 passerades målet 30 000 registrerade patienter. Det innebär att ca 50 % av alla 

IBD-patienter i Sverige nu ingår i registret 2. För utvalda patientgrupper (ex. IBD-patienter 

med biologisk behandling) är täckningsgraden betydligt högre.  

Registret täcker såväl barn som vuxna med IBD.  

 

Under den period som omfattas av denna årsrapport (1/9 2014 – 31/8 2015) har fokus legat på 

att:  

 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 

 

 

Figur 1. SWIBREG är Sveriges register för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). 

Vi registrerar bland annat diagnostik, behandling och komplikationer. 
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Introduktion 
 

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom utgör tillsammans inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), ofta 

förkortat IBD (engelska: inflammatory bowel disease). Både barn och vuxna insjuknar. 

 

 

Epidemiologi 

 

Ulcerös kolit har ökat i förekomst under senare halvan av 1900-talet och början av 2000-talet, 

och har idag en incidens kring 20/100 000 personår. Sjukdomen ses hos människor i alla 

åldrar, men vanligen sker insjuknandet i 20-40 års ålder. Då allt fler individer insjuknar 

samtidigt som ingen definitiv bot finns, har sjukdomen blivit allt vanligare och prevalensen 

torde vara minst 0,3 %. En ny svensk studie visade att >30 000 individer i landet har ulcerös 

kolit2. Ulcerös kolit är lika vanlig bland män som bland kvinnor. Arvets betydelse för 

uppkomsten av sjukdomen är välkänd. Emellertid har antalet nyinsjuknande ökat 10-falt i 

Sveriges sedan andra världskrigets slut, så miljöfaktorer är mycket viktiga men vilka de är 

råder det oklarhet om. Urbanisering bidrar, rökvanor och diet påverkar sannolikt liksom 

exponering för olika läkemedel 3. 

 

Crohns sjukdom har historiskt sett varit vanligare i norr (t.ex. norra Europa och Nordamerika) 

än i söder (t.ex. Sydeuropa). Sjukdomen är mindre vanlig än ulcerös kolit, men ökar även den, 

och ingen avplaning i nyinsjuknandet har noterats. För närvarande tillkommer cirka 10 nya 

fall/100 000 personår. Prevalensen av Crohns sjukdom är cirka 0,2 % i den vuxna 

befolkningen2. Könsfördelningen är relativt jämn och de sjuka är något yngre än de med 

ulcerös kolit. Vid Crohns sjukdom betyder arvet mer än vid ulcerös kolit, men miljöfaktorerna 

är till stor del okända men kan i viss mån vara desamma som för ulcerös kolit, även om just 

rökning kopplats till ökad förekomst av Crohns sjukdom men verkar skydda mot ulcerös kolit. 

 

IBD-debut i barndomen 

Även om endast ca 2% av alla IBD-patienter är barn, har 10-25% av alla IBD-patienter 

insjuknat som barn (<18 år) 4. Vården av barn och ungdomar med IBD är präglas av att 

patienterna samtidigt som de har en svår sjukdom är inne i en fas av intensiv tillväxt och 

mental utveckling samt frigörelseprocesser under tonåren, vilket präglar terapival, compliance 

och uppföljningtäthet. Vidare präglas insjuknande i barndomen av att Crohn’s sjukdom verkar 

vara vanligare än Ulcerös kolit, sjukdomsutbredningen är större (pancolit vanligare) och ett 

mer komplicerat sjukdomsförlopp är vanligare än hos patienter med IBD-debut som vuxna 5. 

 

 

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 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 
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sjukdom från leder, huden, ögonen eller förträngningar gallvägarna (det senare kräver ofta 

levertransplantation). 

 

 

Att ställa diagnos och behandla 

 

Diagnostiken är i oftast enkel, men ibland är symptomen vaga och det kan dröja länge innan 

klarhet nås. En noggrann anamnes är grunden, och den kompletteras med endoskopisk 

undersökning av det tarmavsnitt som är sjukt. Samtidigt tas vävnadsprov för mikroskopisk 

undersökning. Mikrobiologiska odlingar tas för att en infektion i tarmen kan likna IBD, men 

en infektion kan även utlösa IBD eller försämra sjukdomen. Olika röntgenundersökningar 

form av magnetröntgen, skiktröntgen och ultraljud används ofta. Ibland undersöks tunntarmen 

med hjälp av en kapselkamera. I utredningen stödjer inflammationsmarkörer i avföringen 

(fekalt calprotektin) och i blodet (CRP) diagnosen IBD. 

I utredningen av IBD tas även blodprover för att bedöma blod- och näringsbrist, liksom för att 

värdera om andra sjukdomar föreligger, särskilt gall/leversjukdomar. 

Hos patienter med säkerställd IBD är det viktigt att kunna bedöma sjukdomsaktiviteten för att 

kunna ge rätt behandling. Symptomens svårighetsgrad och påverkan på patientens välmående 

liksom laboratorievärden som Hb, albumin och CRP (sk ”snabbsänka”) och fekalt calprotektin 

mäts. Sjukdomsgraden kan beskrivas med symptomskalor som Harvey-Bradshaw Index vid 

Crohns sjukdom och Mayo Score vid ulcerös kolit. 

 

När ett akut skov (försämring) av den tarmsjukdomen inträffar, ska sjukdomen behandlas 

aktivt (ofta med kortision), och därefter skall utläkningen bevaras i så hög grad som möjligt 

med hjälp av underhållsbehandling. Den består av anti-inflammatorisk 5-ASA-preparat 

(kemisk släkting till acetylsalicylsyra) och immunmodulerande behandling (oftast azatioprin). 

5-ASA används vid ulcerös kolit och sällan vid Crohns sjukdom. Vid akuta skov ökas 

basmedicineringen och ofta används även kortisonpreparat. Sedan 15 år har så kallad 

biologisk behandling med antikroppar kommit att användas alltmer och ersatt kortison vid 

akutbehandling. De används dessutom i allt större omfattning vid underhållsbehandling. 

När den medicinska behandlingen inte räcker eller är olämplig kompletteras den med olika 

kirurgiska ingrepp där sjuka tarmavsnitt avlägsnas eller förträngningar vidgas. 

En kontroversiell fråga är i hur hög grad aktiv läkemedelsbehandling kan påverka behovet av 

operation. Alltfler rapporter talar dock för att man med en balanserad läkemedelsterapi kan få 

tarmen att läka och patienten kan få behålla den. Tidigare har man varit rädd för ökad 

cancerförekomst vid främst ulcerös kolit, men med dagens behandlings- och 

uppföljningsrutiner är cancer ovanlig. 

 

Mikroskopisk kolit 

 

En variant av IBD är mikroskopisk kolit (kollagen kolit och lymfocytär kolit). Dessa båda 

sjukdomsformer har likartade symptom (främst vattnig diarré) och ungefär 10 nya 

individer/100 000 invånare insjuknar varje år. Främst ses sjukdomen hos medelålders och 

äldre kvinnor. 
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Styrgrupp 
 

SWIBREGs styrgrupp består av läkare, sjuksköterskor och två representanter för Mag- och 

tarmförbundet (Charlotte Deogan samt Peter Almroth). 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 Östergötlands 

läns landsting.  

 

 

SWIBREG eftersträvar en geografisk spridning av styrgruppens medlemmar och registret har 

representanter från samtliga universitetsorter utom Umeå. Dessutom finns representation från 

flera icke-universitetskliniker såsom Eksjö och Västerås.  

Huvudman för registret är Östergötlands läns landsting. 

Sedan 2013 är registret knutet till sydöstra sjukvårdsregionens register- och 

kompetenscentrum, RCSO (RegisterCentrum SydOst) som bistår med juridisk, IT-teknisk och 

statistisk expertis,  

SWIBREGs databas sköts av företaget HealthSolutions. 

 

http://www.healthsolutions.se 

 

 
 

 

 

Särskilda ansvarsområden inom SWIBREG 

Pär Myrelid, kirurgkliniken i Linköping, är registerhållare.  

Hans Strid, Göteborg, är utbildningsansvarig.  

Jonas Ludvigsson ansvarar för årsrapporten och validering av IBD-diagnoser. 

Susanna Jäghult och Malin Olsson arbetar med PREM.  

Jonas Halfvarson ansvarar för forskningsuttag från SWIBREG, medan Olof Grip och 

Henrik Hjortswang ansvarar för öppna jämförelser. 

Martin Rejler, Jönköping, har knutits till styrgruppen i syfte att öka 

förbättringskunskapen i styrgruppen samt att fullt implementera förbättringskunskap i 

registret.  

 

http://www.healthsolutions.se/
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Utbildningsinsatser 
 

Vi har under året bedrivit en rad aktiviteter för att sprida SWIBREG i Sverige samt öka 

intresset och täckningsgraden för registret. Både nationellt, regionalt och lokalt har 

SWIBREG presenterats och introducerats för nya användare. Den nya hemsidan som lanserats 

bidrar till undervisning om och spridning av SWIBREG.  

 

Nedan följer en kort beskrivning över årets utbildningsaktiviteter. Nationellt arrangerades en 

SWIBREG dag under våren 2014 och nästa nationella utbildningsdag är planerad till 

november 2015 på Läkaresällskapet i Stockholm. Under Gastrodagarna i Uppsala hade 

SWIBREG ett informationsbord, där Malin Ohlsson, ny koordinator, informerade om 

registrets verksamhet och om hur man kommer igång. Till sin hjälp hade hon medlemmar i 

styrgruppen för SWIBREG som också deltog i flera olika seminarier och symposier kring 

registret och IBD-sjukdomarna. Barnläkare Jonas Ludvigsson gjorde reklam för registret vid 

de nationella barn-IBD-dagarna i Örebro hösten 2014. Vid en nationell utbildningsdag för 

IBD sjuksköterskor i Linköping i oktober 2014 var SWIBREG en av punkterna på 

programmet. 

Vid ett regionmöte i Göteborg i mars 2014 med 80 deltagare från de flesta sjukhus i VG-

regionen och Halland, både läkare och sjuksköterskor, informerade Hans Strid om registret 

med betoning på nyheter. Ulrika Fagerberg, barnläkare i Västerås har haft utbildning för 

medarbetare i IBD-teamen barn- och vuxengastroenterologin i Västerås (både medicin och 

kirurg) samt Köping och Sala. Detta motsvarar hela Västmanlands upptagningsområde 

avseende IBD. Mötet ägde rum fredagen den 19 nov under två timmar med tillgång till 

registret i en datasal. Ulrika Fagerberg har också fortlöpande svarat på frågor kring registret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Stockholm har IBD sjuksköterskan Susanna Jäghult informerat om registret på Sachska 

barnsjukhuset (tillsammans med barnläkaren Ola Olén), Örnsköldsviks sjukhus, Sabbatsbergs 

sjukhus, Danderyds sjukhus och på Stockholms gastrocenter via inspirationsföreläsningar och 

"hands-on" – träning. Hon har som tidigare talat om SWIBREG i Stockholms specialitetsråd 

(SPESAK), där representanter samlas från alla gastroenheter i Stockholm. Robert Saalman, 

Läkare och sjuksköterskor i Sverige som ansvarar för 

utbildning och spridning av 

SWIBREG 

Maja Ideström Barngastroenterolog Karolinska sjukhuset 

Ulrika Fagerberg Barngastroenterolog Västerås sjukhus 

Robert Saalman Barngastroenterolog Drottning Silvias 

barnsjukhus 

Pär Myrelid Kolorektalkirurg Linköpings universitetssjukhus 

Urban Karlbom Kolorektalkirurg Akademiska sjukhuset,Uppsala 

P-O Nyström Kolorektalkirurg Karolinska sjukhuset 

Hans Strid Gastroenterolog Sahlgrenska sjukhuset 

Anders Rönnblom Gastroenterolog Akademiska 

sjukhuset,Uppsala 

Pontus Karling Gastroenterolog Norrlands 

universitetssjukhus,Umeå 

Susanna Jäghult Sjuksköterska Danderyds sjukhus 

Olof Grip Gastroenterolog SUS, Malmö 

Henrik Hjortswang Gastroenterolog Linköpings 

universitetssjukhus 
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barngastroenterolog på Drottning Silvias sjukhus har fokuserat "internt" och utbildat 

sjuksköterskor och läkare och under våren 2015 basregistrerat alla IBD-patienter vid 

Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus i SWIBREG. Robert Saalman har under 2014 

"stöttat" SWIBREG-registreringen i SWIBREG genom att i Borås handleda ST-läkare 

Angelica Steen i ett ST-projekt för strukturerad klinisk genomgång av alla pediatriska 

patienter som följs på SÄS, inför SWIBREG-registrering. 

Medvetenheten om registret har ytterligare ökat runt om i Sverige och kliniker från norr till 

söder har börjat använda det i allt större omfattning, vilket det ökande antalet registrerade 

patienter visar, antalet patienter den 30/6 2015 var 31936. 
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Förbättringsarbete och internationellt nätverk kan inspirera till 

fortsatta förbättringar av SWIBREG! 
 

Vårdpersonal har i alla tider gjort sitt yttersta för att såväl enskilda patienter, som 

sjukdomsgrupper skall få bästa möjliga vård. Det har varit själva utgångspunkten för det 

dagliga arbetet och uppnåtts genom ständiga förändringar i små steg. Detta arbetssätt har på 

senare tid illustreras genom modellen nedan6. I modellen samverkar professionens 

traditionella kunskap med förbättringskunskapen för att tillsammans ge förutsättningar att öka 

värdet av vården. Modellen kan även appliceras på SWIBREG.  

 

Figur 2. Hur vårdkvalitet utvecklas kontinuerligt 

 

Resultatet av olika behandlingar inom sjukvården varierar kraftigt mellan vårdgivare och 

deras olika sammanhang. SWIBREG kan här utgöra grunden för en ökad kunskap7. Med 

bättre kunskap om variationen kan behandlingarna göras mer likvärdiga på både lokal och 

nationell nivå.  

För att förstå hälso- och sjukvårdssystemet bättre framöver behöver patienternas perspektiv 

framhållas. Det gäller även samarbetet mellan olika yrkesgrupper och specialistmottagningar. 

Ett ökat samarbete kommer sannolikt att leda till stora förändringar såväl i strukturen lokalt 

för mottagningarna, som i relationen mellan vårdgivare och vårdtagare. Det kommer att ställa 

stora krav på ledarskapet i SWIBREG såväl lokalt som nationellt. För att möta förändringarna 

på ett bra sätt ställs behövs ökade insikter i bland annat förändringspsykologi. En förändrad 

patientrelation, nya kunskaper och bättre behandlingar av grundsjukdomen hägrar dock! Det 

visar inte minst erfarenheterna från det amerikanska lärande nätverket ”ImproveCareNow”, 

ICN, som i huvudsak bygger på tidigare presenterad modell. Redan vid grundandet av 

nätverket 2004 fanns en insikt om att värde i vården uppstår genom en samverkan mellan 

patienten, patientens föräldrar och ett väl förberett vårdteam8. Nätverket började tidigt samla 

in data för alla patientbesök, mäta och dokumentera resultat av gjorda behandlingar, dela 

resultaten, genomföra analyser och bygga upp en gemensam teknisk infrastruktur. Idag 

omfattar nätverket över 19 000 patienter (cirka hälften av alla barn och unga med IBD i 

USA), fler än 70 kliniker är anslutna och över 500 läkare är engagerade. Andelen patienter i 
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nätverket som är symptomfria har ökat från cirka 55 till 79 procent och andelen patienter, som 

är fria från kortisonbehandling med dess potentiella biverkningar har ökat från 90 till 94 

procent sedan nätverket bildades9. Resultaten har uppnåtts utan introduktion av nya läkemedel 

och bygger i huvudsak på nätverkets strukturerade nätverksbaserade arbetssätt Förbättringarna 

har uppkommit genom att patientbesöken planeras noggrant i förväg, att stor vikt har lagts vid 

datakvalité, att regelbundet genomföra utvärdering av registerdata avseende specifika 

behandlingsmål och att ge bättre stöd till patienter avseende egenvård10. Styrgruppens vision 

är att utifrån erfarenheter från nätverk som ImproveCareNow och andra inspirerande exempel 

från vårt närområde kunna utveckla SWIBREG ytterligare framtiden! 
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Täckningsgrad och beskrivning av inrapporterade patienter 
 

SWIBREG har idag en nationell täckningsgrad på drygt 49 % (Figur 3). 

 

Figur 3. Antal patienter med IBD (Patientregistret = Busch et al 2) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drygt 1000 patienter är barn idag (n=1155) och 5542 av alla patienter fick diagnosen före 20 

års ålder. 9997 patienter är nu över 60 år och hela 3149 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 4-13). Könsfördelningen är jämn (kvinnor utgör 49,9 %) för 

IBD-gruppen som helhet medan kvinnor dominerar vid mikroskopisk kolit (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Könsfördelning olika inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) vid 2014 år slut 

 

 Män 

(%) 

Kvinnor 

(%) 

Alla inflammatoriska 

tarmsjukdomar (IBD) 

15145 

50,1 % 

15083 

49,9 % 

Ulcerös kolit 7744 

53,5 % 

6736 

46,5 % 

Crohns sjukdom 5236 

50,0 % 

5234 

50,0 % 

Obestämbar kolit 440 

48,1 % 

474 

51,9 % 

Kollagen kolit 81 

15,9 % 

430 

84,1 % 

Lymfocytär kolit 128 

23,5 % 

416 

76,5 % 
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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 

 

Figur 12. Ospecificerad IBD-diagnos, 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 3-8). 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 3-8 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 2014 

Utbredning 

E1 

E2 

E3 

Uppgift saknas 

 

1129 (7,8 %) 

1792 (12,4 %) 

3442 (23,8 %) 

8117 (56,1%) 

 

1367 (9,4 %) 

2081 (14,4 %) 

4049 (28,0 %) 

6983 (48,2 %) 

 

 

 

Tabell 4. Montrealklassifikation av Crohns sjukdom 

 

 

Montrealklassifikation Vid diagnos 2014 

Lokalisation  

L1 

L1 L4 

L2 

L2 L4 

L3 

L3 L4 

L4 (isolerad)¨ 

Uppgift saknas 

 

1196 (11,5 %) 

74 (0,4 %) 

1881 (18,1 %) 

54 (0,5 %) 

1784 (17,2 %) 

125 (1,2 %) 

38 (0,4 %) 

5222 (50,3 %) 

 

1358 (13,1 %) 

85 (0,8 %) 

2107 (20,3 %) 

65 (0,6 %) 

2224 (21,4 %) 

148 (1,4 %) 

47 (0,5 %) 

4340 (41,8 %) 
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Sjukdomsuttryck 

B1 

B1p 

B2 

B2p 

B3 

B3p 

Uppgift saknas 

 

2531 (24,4 %) 

259 (2,5 %) 

942 (9,1 %) 

114 (1,1 %) 

207 (2,0 %) 

265 (2,6 %) 

6056 (58,4 %) 

 

2711 (26,1 %) 

268 (2,6 %) 

1307 (12,6 %) 

174 (1,7 %) 

323 (3,1 %) 

369 (3,6 %) 

5222 (50,3 %) 
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Variabel-översikt 

I SWIBREG finns möjlighet att registrera sjukdomsduration, utbredning, genomförda 

operationer, endoskopier, givna läkemedel, biverkningar av behandlingarna, vikt, längd (hos 

barn), samt laboratorieprover (t.ex. SR, CRP, Hb, F-Calprotektin). Den vanligaste 

medicineringen bland patienter i SWIBREG är 5-ASA (Figurer 17-18), följt av 

immunmodulerande läkemedel (ex. Imurel/Azathioprin), kortison och biologiska läkemedel 

(t.ex. TNF-alfa-hämmare). En viktig faktor vid IBD i allmänhet, och Crohns sjukdom i 

synnerhet, är förekomst av rökning. Glädjande nog kan vi notera att denna variabel bättre följs 

upp i år (33,8 %) jämfört med tidigare år (7 % 2012 och 24 % 2013). Därutöver kan man se 

att bland de som registrerats som rökare är det fler som slutar röka (35,8 %). 11,5 % av 

registrerade patienter är dock fortsatt rökare under 2014. 
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Medicinering 
 

SWIBREG är en unik kunskapskälla för medicinering av IBD-patienter eftersom även 

behandling given på sjukhus registreras (detta till skillnad från läkemedelsregistret). Den 

vanligaste rapporterade behandlingen är 5-ASA (12981 patienter som någonsin behandlats 

med läkemedlet). Data kring biologisk behandling finns för fler än 7901 behandlingar på 4607 

patienter (Figur 17-18). 

 

Appendix 5 innehåller en grupperad lista över olika läkemedel och vilken grupp de tillhör. 

 

Figur 17. Pågående registrerad läkemedelsbehandling vid ulcerös kolit 2014-12-31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Pågående registrerad läkemedelsbehandling vid Crohns sjukdom 2014-12-31. 
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SWIBREG har valt att aktivt fokusera på IBD-patienter med biologiska läkemedel. Biologisk 

behandling är dyr men ofta effektiv även hos patienter som inte svarar på annan behandling. 

SWIBREGs data gör det också möjligt att följa utvecklingen av biologisk behandling, och 

annan immunmodulerande behandling över tid (Figur 19). Det finns för närvarande ett stort 

intresse i Sverige för att följa effekter och komplikationer av biologiska läkemedel bland 

patienter med IBD. Vi har därför uppmanat de sjukhus som nu ansluter sig till SWIBREG att i 

första hand registrera patienter med biologiska läkemedel. Vidare har SWIBREG påbörjat 

samarbete med flera läkemedelsbolag för att utifrån observationella studier värdera olika 

aspekter av biologiska läkemedel vid IBD (se vidare under delen om forskning). 

 

Fokus på biologiska läkemedel  

 

Behandling med specifik blockering av immunologiska mekanismer genom att ge antikroppar 

som infusion eller injektion kallas biologiska läkemedel. De första antikropparna som 

utvecklades för IBD blockerade effekten av TNF (tumör-nekros-faktor). Dessa är Remicade 

(infliximab), Humira (adalimumab) och Simponi (golimumuab) och de två nya biosimilarer 

som introducerats på marknaden Remsima och Inflectra. Under 2014 introducerades även en 

ny antikropp, Entyvio (vedolizumab), riktad mot alfa4beta7-integrinen på T-celler och 

monocyter. Denna integrin möjliggör för immuncellerna att binda till MadCAM1 och gå över 

från blodbanan till tarmen. Genom att blockera denna receptor minskar rekryteringen av 

aktiverade T-celler och monocyter till tarmen11, 12. Denna funktion har utnyttjats tidigare av en 

annan antikropp, Tysabri (natalizumab), som inte var lika specifik mot tarm-integrinen utan 

även blockerade integrinen som styr T-celler till hjärnan. Detta resulterade i en sällsynt men 

fruktad biverkan, progredierande multifokal leukoencephalopati (PML), pga aktivering av JC-

virus i likvor. Denna biverkan har inte observerats i genomförda studier med Entyvio. Dock 

föranleder introduktionen av denna nya integrin-hämmare att patienterna ska följas noggrant 

och om neurologiska symtom utvecklas, ska behandlingen avbrytas.  

 

Såväl biverkningar som klinisk effekt är mycket viktiga att följa på nationell nivå vid 

introduktion av ett helt nytt läkemedel som Entyvio och i 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.  

I februari 2015 upphörde patentskyddet för infliximab (Remicade®). Därefter har två så 

kallade biosimilarer introducerats på den svenska marknaden, Inflectra (Hospira) och 

Remsima (Orion Pharma). Dessa två biosimilarer är godkända för IBD trots att inga studier är 

utförda som stöder indikationerna. Godkännandet baseras på extrapolering. Biosimilarerna har 

i prekliniska studier visat sig vara 95 % överensstämmande med original-infliximab och de 

har visat jämförbar klinisk effekt i studier inom reumatologi. Därmed har Läkemedelsverket 

även godkänt Inflectra och Remsima för IBD hos vuxna och barn. I detta sammanhang är det 

väsentligt att alla patienter som behandlas med biosimilarer ska inkluderas i SWIBREG för att 

möjliggöra klinisk uppföljning på nationell nivå och utvärdera biosimilarerna för IBD. 

Gemensamt för all biologisk behandling är den höga kostnaden och risken med 

immunsupprimering. Därför är läkedelsmonitorering av vikt och forskningen har visat att 

koncentrationen av det biologiska läkemedlet i blodet är en stark markör för framtida 

behandlingssvar13 19. Dessutom kan patienten bilda egna antikroppar mot läkemedlet vilket 

innebär sämre effekt och risk för allergisk reaktion14. Att mäta såväl läkemedelskoncentration 

som eventuella antikroppar bildade mot läkemedlet används sedan 2013 som klinisk rutin i 

Stockholm och metoden har under 2014 etablerats vid ytterligare universitetssjukhus. Tanken 
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är att kunna utnyttja SWIBREG för att lära oss 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 19. Orsaker till utsättning och ändringar av läkemedel hos patienter med IBD under 

2014 
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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 15. 

 

Under 2014 registrerades 56 kolektomier (borttagande av tjocktarmen - Crohn 17, ulcerös 

kolit 41 och obestämbar kolit 8). Därutöver registrerades 21 operationer för Crohns sjukdom 

där ett sjukt tunntarmssegment avlägsnades och 50 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 3. Ett alternativ till resektion av tunntarm är 

ibland strikturoplastik (tarmen vidgas kirurgiskt) eller endoskopisk dilatation där man vidgar 

tarmen med en ballong och 23 sådana ingrepp registrerades under 2013. Vid Crohns sjukdom 

uppstår ofta sjukdom i anus med abscesser och fistlar. Under 2014 registrerades 73 sådana 

operationer.  

 

Tabell 3. Kirurgi och förekomst av olika stomier och rekonstruktioner efter kolektomi 

under 2014 

 

 

Någonsin 

opererade 

Registrerad 

operation 

2014 

Ileostomi Kolostomi Ileorektal 

anastomos 

Bäcken-

reservoar 

Kontinent 

ileostomi 

Ulcerös kolit 2161 113 50 1 13 12 5 

Crohns 

sjukdom 5596 228 36 

 

5 

 

8 

 

0 

 

1 
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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 26-27 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 28-31 ses livskvaliteten för de olika inflammatoriska tarmsjukdomarna. En tydlig 

koppling kan ses mellan förekomst av aktiv sjukdom och sänkt livskvalitet (högt värde på 

SHS som går från 0-100). Vid nästa årsrapport kommer SHS att presenteras som Likert-skala 

i stället för VAS. 

 

Figur 26. Skattad sjukdomsaktivitet vid ulcerös kolit  

A Senaste värdet under 2014 (antal patienter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27. Skattad sjukdomsaktivitet vid Crohns sjukdom  

Senaste värdet under 2014 (antal patienter)  
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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 kommer detta att följas upp frågor enligt en Lickert-skala att användas i stället, vilket 

förenklar presentationen av hur patienterna upplever att de mår. Om en patient registrerat flera 

värden under 2014 har det senaste värdet använts i analysen. De fyra frågorna som ingår i 

SHS (se Figurer 28 A+B) 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? 

 

Figur 28. Short Health Scale – Symptom (medelvärde, range 0-100) 

A) Patienter med ulcerös kolit 
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B) Patienter med Crohns sjukdom 
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Datakvalitet 
 

I registret finns ett inbyggt system för att värdera hur bra de olika enheterna registrerar de 

olika datavariablerna under året (värderas 0-10). Detta värde har successivt förbättrats 

generellt men också på så sätt att vissa enheter kraftigt höjt nivån. I år presenteras de enheter 

som har bättre variabeltäckning på sina registrerade patienter än Sverige-normen i SWIBREG 

(Appendix 1) och i toppen återfinns Motala, Gällivare och Sahlgrenska.  

 

Likaså presenteras de 25 enheter som har flest registrerade patienter på sin enhet med 

Karolinska, Linköping, Malmö och Lund i topp. Då vi idag inte har lokal täckningsgrad blir 

det många stora enheter som lyfts fram, men också en del mindre (Appendix 2). Det finns 

också några enheter som finns på bägge listorna vilket förstås är mycket glädjande och några 

enheter har verkligen ökat sin inrapportering. De enheter som under året ökat sin 

inrapportering mest är i de flesta fallen enheter som nyligen anslutit (Appendix 3) men några 

enheter har tidigare varit aktiva men ökat på sin täckningsgrad ytterligare, t ex 

Sophiahemmet/Stockholm Gastrocentrum, Umeå och Karlstad. Registreringsgraden varierar 

stort mellan olika landsting och regioner (Appendix 4) och behöver jämnas ut de kommande 

åren för att säkerställa att vi har en jämn och likvärdig kvalitet på vården av IBD över landet. 
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Barn med IBD 

Under 2014 har Ulrika Fagerberg arbetat med att anpassa registret för barn och ungdomar 

med IBD, bl.a. genom att införa validerade aktivitetsindex för barn. Ett frågeformulär har 

tagits fram för att möjliggöra beräkning av såväl Pediatric Ulcerative Colitis Index (PUCAI), 

short version of Pediatric Crohn´s Disease Activity Index (short PCDAI) samt vuxenindex 

Harwey Bradshaw Index (HBI). Det ska också gå att registrera fenotyp, d.v.s. sjukdomens 

utbredning och karaktär, enligt Parisklassifikationen, som är en barnanpassad variant av 

Montreal-klassifikationen. 
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Patient- och anhörigperspektivet 
Av styrgruppens patient- och anhörig-representanter Charlotte Deogan och Peter Almroth 

 

Mag- och tarmförbundet är till för personer med sjukdomar, skador och andra 

funktionsstörningar i mag-tarmkanalen samt deras närstående. Mag- och tarmförbundets 

utgångspunkt är medlemmarnas erfarenheter av hur livet påverkas av mag- och 

tarmsjukdomar. En annan utgångspunkt är vår samlade kunskap om hur samhällets 

stödsystem kan användas för att kompensera negativa effekter. Kunskap och idéer om vad 

som behövs för att hinder ska undanröjas är också en viktig utgångspunkt. Vårdpolitiska 

frågor, medlemsnytta och tillgänglighetsfrågor har hög prioritet i verksamheten. 

Vår vision är att forskningen på sikt kan ge svar på frågan om varför sjukdomar och 

funktionsnedsättningar i matsmältningskanalen uppstår, så att man kan förhindra uppkomsten 

av dessa. Vårt mål är en tidig och säker diagnos, optimal medicinsk behandling, ny kunskap, 

och samtidigt förmåga och inflytande över insatserna samt en välfungerande uppföljning. 

 

För en fungerande uppföljning för IBD-patienter är ett nationellt kvalitetsregister vitalt. Det är 

en förutsättning för att patientens information om sin sjukdom, dess aktivitet och hur det 

påverkar livet, livskvaliteten och välbefinnandet ska kunna kopplas till all den medicinsk 

information som register vanligtvis mäter. Detta är (förhoppningsvis) inte bara av nytta för oss 

enskilda patienter utan även på aggregerad patientnivå och kan på sikt optimera behandling 

och resultat samt förbättra jämlikhet i IBD-vården.  

Vår förhoppning är också att registret kan synliggöra behandlings- och bieffekter, 

sjukskrivningar och arbetsförhet så att behandling och vård kan kalibreras snabbare och mer 

effektivt samt möjliggöra en mer förfinad uppföljning. Vår förhoppning är således att 

SWIBREG ska kunna tillhandahålla de verktyg som idag ofta saknas för en förverkligad och 

konkret patientmedverkan. Vi tror att SWIBREG utnyttjat på rätt sätt i det enskilda mötet 

mellan patient och läkare kan få stor pedagogisk nytta när det gäller att förbättra patientens 

förståelse för den egna sjukdomen och det individuella sjukdomsförloppet. 

 

Patient- och anhörigas upplevelse av SWIBREG 
 

Under våren 2015 genomförde SWIBREGs styrgrupp en webb-undersökning bland Mag- och 

tarmförbundets medlemmar. 1150 personer besvarade enkäten. Av dessa hade 47 % Ulcerös 

kolit, 48 % Crohns sjukdom, och övriga annan typ av IBD, medan <1 % svarade att de inte 

visste vilken typ av IBD de hade. En majoritet av de svarande ansåg att den muntliga 

information de erhållit om sin tarmsjukdom varit bra (mycket bra: 21 %; ganska bra: 53 %) 

medan var fjärde var missnöjd (ganska dålig 22 % och mycket dålig (4 %)).  

 

En dryg tredjedel (37 %) svarade att möjligheterna att få kontakt med vården när de behövde 

var mycket goda, 45 % ansåg att möjligheterna var ganska goda. Det innebär att ca var femte 

patient ansåg att möjligheterna att komma i kontakt med vården var ganska dåliga (16 %) eller 

mycket dåliga (3 %). Hälften upplevde vårdpersonalens bemötande som mycket bra (48 

%)(och 44% svarade att bemötandet var ganska bra). Ca 0.5 % ansåg att bemötandet var 

mycket dåligt, 7 % av det var ”ganska dåligt”. 

 

Patienter och anhöriga ser sig som delaktiga i vården. Hela 78 % ansåg att de var ”lagom 

delaktiga i vården, att jämföra med 19 % som tyckte att de var alltför litet delaktiga (4 % 

ansåg att de var alltför delaktiga i sin IBD-vård). 
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Patienter och anhöriga gavs också möjlighet att lämna fria synpunkter. Var tredje svarande 

lämnade fria kommentarer kring svensk IBD-vård och IBD-registret SWIBREG. 

En sammanställning av de vanligaste kommentarerna ges nedan. 

 

 

 

 

Fria enkät-kommentarer från anhöriga och patienter 

 Tydligare redovisning av vilka behandlingsformer som finns och vilka som ger 

bäst resultat/livskvalitet. 

 Hur livsstilen och kosten påverkar sjukdomen. 

 Mer information om IBD och om andra sjukdomar som följer på IBD. 

Informationen bör riktas både till patienterna och till övriga samhället. 

 SWIBREG bör ägna mer tid åt att sprida kunskap om IBD. 

 Toalettbesök – brist på toaletter, och problem i samband med toalettbesök. 

 Lika vård och riktlinjer i hela landet. 

 Vikten av helhetssyn och ett gott bemötande. 

 Mer forskning. 

 Samverkan med försäkringskassan. 
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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.  

 

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 

(Patientreported Experience 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. PREM är därför 

väldigt viktigt att mäta.  

 

Genom att mäta patienternas upplevelse av vården blir det också möjligt för 

sjukvårdspersonalen att förbättra områden där patienterna upplever att det brister. Idag finns 

inget generellt instrument för att mäta PREM. SWIBREGs styrgrupp har med hjälp från 

PROM-Center (http://www.promcenter.se/sv/prem/) därför arbetat fram fyra stycken frågor 

för att mäta IBD-patienternas upplevelse av vården.  

 

 

 

 

http://www.promcenter.se/sv/prem/
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Här mäts PREM på gruppnivå och inte på individnivå, dvs rapporten ges enbart per vårdande 

enhet och nationellt. Måttet hjälper den enskilda kliniken att få information om hur deras 

patientgrupp upplever vården och ger kunskap om det behövs förbättringar. 

SWIBREG börjar under sommaren 2015 att mäta PREM. 

 

 

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? 
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Forskning och utvecklingsarbete 
 

Styrgruppens har under det gångna året arbetat för att stimulera till forskningsprojekt utifrån 

SWIBREG-data. I linje med tidigare beslut så är den långsiktiga målsättningen att SWIBREG 

skall bli en viktig källa för IBD forskning där SWIBREG-data används som a) enskild/enda 

datakälla, b) via länkning kompletteras med data ur andra nationella register c) utgör basen för 

observations- och interventionsstudier, inklusive randomiserade kontrollerade studier.  

 

Den tidigare planerade valideringsstudien som ämnar värdera data för diagnos och 

genomgången kirurgi i såväl SWIBREG som i patientregistret har sjösatts under året. Studien 

kommer att ligga till grund för framtida forskning där SWIBREG-data används som enda 

datakälla eller tillsammans med data från andra nationella register som exempelvis 

Patientregistret, Dödsorsaksregistret, Cancerregistret. För att öka kunskapen om 

täckningsgraden i SWBREG planeras (etikansökan godkänd) i nuläget studier som ämnar 

analysera följande aspekter av täckningsgrad: 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 

 

I avsikt att skapa kohorter som möjliggör framtida långtidsuppföljning av specifika 

behandlingar så initierades i fjol den prospektiva observationsstudien “An observational study 

of patients with ulcerative colitis on golimumab in the Swedish IBD Registry – GO-

SWIBREG” i samarbete med MSD. Inklusionen har under året fortgått och därtill har ett 

elektroniskt Case Record Form (eCRF) utvecklats och implementerats i registret (figur 1).  

 

Figur 29. Screening formulär i eCRF för GO-SWIBREG studien. 

 

 
 

Vår förhoppning är att detta eCRF baserade system kommer att säkerställa att data för 

inkluderade patienter blir kompletta samtidigt som systemet ”föder” data direkt in i registret. 

Likväl har arbetet med att utveckla prospektiva observationsstudier avseende patienter som 
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påbörjar behandling med vedolizumab fortskridit. Protokoll, CRF, ansökan till EPN har 

färdigställts och nyligen initierades 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. Mot bakgrund av att ett betydande antal patienter 

påbörjade behandling med vedolizumab innan SVEAH studierna initierades så har data för de 

första ett hundra patienterna som erhöll behandling med vedolizumab sammanställts utifrån 

uppgifter i SWIBREG. Denna retrospektiva studie presenterades vid amerikanska gastromötet 

(Digestive Disease Week) under 2015. I dagsläget arbetar vi för att tillsammans med Health 

Solutions sjösätta eCRF även för SVEAH studierna. De primära målsättningarna med dessa 

studier är att generera “real life” data avseende klinisk effekt och hälsoekonomiska aspekter 

på kort sikt. Samtidigt är styrgruppens bedömning är att studierna kommer att utgöra en 

strategiskt viktig grund för framtida långtidsuppföljningar inom ramarna för registret.  

 

Vidare har styrgruppen bejakat inkommen projektansökan om att studera sambandet mellan 

obesitas kirurgi, framför allt så kallad ”sleeve gastrektomi”, och Crohns sjukdom.  

 

Under 2016 planerar också flera universitetskliniker att gemensamt driva projekt-arbeten för 

läkarstudenter. Dessa arbeten syftar till att öka inmatningen av patient-data som rör biologiska 

läkemedel samt öka kunskapen kring biologisk läkemedelsbehandling vid IBD. 

De ämnen som kommer att belysas är preliminärt: 

 Påverkar TNF-behandling risken för cancer? 

 Kan TNF-behandling påverka behovet av kirurgi? 

 Förhindras fistel-utveckling av TNF-behandling? 

 Hur påverkas CRP och F-Calprotektin-utveckling av TNF-behandling? 

 Ökar risken för infektioner i samband med TNF-behandling? 

 Påverkas svaret på TNF-behandling av patientens rök-status. 

 Hur svarar barn på TNF-behandling? 

 

 

För data-inmatning kommer vi att använda ett specialframtaget CRF (Figur 30). 

 

 

Figur 30. Bild från CRF som kommer att användas för att genomföra projekt-arbeten 
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Validering av IBD-diagnoserna i SWIBREG 
 

Under 2015 har medicinstudenterna Emil Sternegård och Gustav Jakobsson, granskat 292 

journaler från patienter som registrerats i SWIBREG och dessutom har minst en IBD-diagnos 

i Patientregistret.  

IBD-diagnoserna har sedan värderats mot de så kallade Köpenhamnskriterierna 16, 17. Projektet 

genomfördes efter godkännande i etikkommitté Stockholm (diarienummer: 2014/1288-31/4), 

under ledning av Jonas Ludvigsson. 

 

Nedan redovisar vi positivt prediktiva värdet (PPV) för säker eller sannolikt IBD/Crohn/UC. 

 

Det positivt prediktiva värdet för att ha minst en IBD-diagnos i Patientregistret och en Crohn-

diagnos i SWIBREG var 87 % (95 % CI=72-96%), men 97 % för Ulcerös kolit (95 % CI=82-

100%) samt 100 % för IBD (95 % CI=95-100%).  

För det första var samtliga PPV betydligt högre än de 84 % för ”any IBD” (vi fann 100 %) 

som tidigare rapporterats för det svenska Patientregistret av Ekbom et al18. En andra reflektion 

är att PPV var lägre för Crohn än för ulcerös kolit vilket kan bero på att vissa Crohn-patienter 

senare kom att reklassificeras som ulcerös kolitpatienter. Ett ytterligare skäl till att vissa 

Crohn-patienter inte uppfyllde våra diagnoskriterier var att journaluppgifter ibland inte var 

fullständiga och diagnosen då inte kunde bekräftas enligt uppställda kriterier. Slumpen kan 

också ha spelat roll eftersom vi hittills bara granskat 32 patienter med Crohns sjukdom. 

När denna årsrapport skrivs (september 2015) är valideringsarbetet ännu inte avslutat. 
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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 31).  

 

Mot bakgrund av att enbart knappt 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). Målsättningen är att projektet 

skall kunna beskriva eventuella regionala skillnader och publiceras 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 2010-12 visar: 

 

 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 31. 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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Hemsidan 
 

Under 2013 fick SWIBREG en ny hemsida (www.swibreg.se). Hemsidan spelar en viktig roll 

för inrapportering av data, men också som logistiskt stöd för SWIBREG-användare (Figur 

32). 

 

Figur 32. SWIBREGs hemsida 

 

Hemsidans underrubriker: Hem, hur sköts SWIBREG, datasäkerhet, forskning, vad är på 

gång? framtidsvision, länkar, aktuellt. 

 

Den nya hemsidan ligger externt vilket ger styrgruppen större frihet att skapa en funktionell 

hemsida. Den nya hemsidan är enklare att använda både för sjukvårdspersonal och patienter. 

Vår målsättning är att göra IBD-patienterna mer delaktiga i SWIBREG och hemsidan spelar 

här en viktig roll. Styrgruppens patientrepresentanter (Charlotte Deogan och Peter Almroth) 

har varit aktiva i arbetet med hemsida. Via hemsidan kan man som vårdpersonal snabbt få 

tillgång till viktiga länkar (ex. svensk gastroenterologisk förening (SGF), Mag-tarmföreningen 

mm).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.swibreg.se/
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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. Det finns dock vissa brister i 

frågeverktyget i nuläget och under 2015-2016 skall arbete genomföras med ett 

förbättringsprojekt. 

 

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 
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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 rapportering 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 36 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 36. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Från styrgruppen vill vi rikta ett stort tack till alla som deltar i SWIBREG! 
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  Appendix 1 

 

Datakvalitet registrerande enheter SWIBREG 2014 
 

Under 2014 var medianvärdet för Sverige de 10 olika variablerna som värderar hur bra 

enheterna är på att registrera i SWIBREG 4,9 (max 10). De enheter som var bättre är 

medelvärdet i Sverige presenteras nedan. 

 
Klinik  Kvalitetsvärde 

Motala   7,8 

Gällivare   6,8 

Sahlgrenska 6,6 

Umeå   6,4 

Sophiahemmet 6,1 

Örebro   6 

Östersund 5,8 

Kristianstad 5,6 

Karolinska 5,5 

Linköping 5,4 

Norrköping 5,3 

Helsingborg 5,2 

Nyköping   5,2 

Varberg   5,2 

Danderyd 5 

Sundsvall Härnösand 5 

Södersjukhuset 4,9 
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    Appendix 2 

 

Antal patienter på registrerande enheter SWIBREG 2014 
 

Under 2014 har registreringen i SWIBREG fortsatt öka. De 25 kliniker som har flest patienter 

inrapporterade presenteras nedan. Det är dock av vikt att komma ihåg att vissa kliniker är 

mycket större än andra. På sikt är förstås att kunna presentera data i procent av antalet möjliga 

patienter med inflammatorisk tarmsjukdom som kontrolleras på kliniken snarare än det 

faktiska antalet. 

 

Klinik Antal registrerade patienter 

Karolinska 3650 
Linköping 2380 

Malmö 2332 
Lund 2312 

Sahlgrenska 2053 
Örebro 1888 

Ersta 1317 
Kristianstad 1264 

Borås 1059 
Norrköping 1045 

Danderyd 1003 
Uppsala 916 

Östra 839 
Västerås 799 

Karlstad 693 
Falun 677 

St Göran 668 
Lidköping 609 

Umeå 557 
Motala 543 

Eksjö 534 
Blekinge 477 

Sophiahemmet 381 
Alingsås 344 

Västervik 321 
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  Appendix 3 
 

Största ökningen av inrapporterade patienter på registrerande enheter 

SWIBREG 2014 
 

Under 2014 har registreringen i SWIBREG fortsatt öka. De 10 kliniker som har procentuellt 

ökat inrapporteringen av patienter presenteras nedan. Det är dock av vikt att komma ihåg att 

vissa kliniker startat från en mycket låg nivå medan andra redan tidigare haft ett relativt stort 

antal inrapporteringar men ändå ökat kraftigt och bland dem bör nämnas 

Sophiahemmet/Stockholm Gastrocentrum, Umeå och Karlstad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinik 
Procentuell ökning 

2014 
Drottning Silvias barnsjukhus 9000 
Värnamo 7500 
Sabbatsberg 3100 
Östersund 1900 
Kungsbacka 1600 
Södertälje 1550 
Sundsvall Härnösand 700 
Sophiahemmet/Stockholm 
Gastrocentrum 452 
Växjö 316 
Umeå 193 
Karlstad 119 
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  Appendix 4 

 

Landstings- och regionsfördelning av inrapporterade patienter i  

SWIBREG 2014 

 

Landsting/Region 
Antal inrapporterade 

patienter 
Stockholms län 7311 

Region Skåne 6658 
VG Region 4769 

Östergötland 3869 
Örebro 1317 

Uppsala 1317 
Västerbotten 1579 

Västmanland 1045 
Värmland 1003 

Jönköpings län 605 
Dalarna 668 

Halland 436 
Kalmar län 237 

Södermanland 105 
Norrbotten 108 

Västernorrland 32 
Jämtland 17 

Kronoberg 3 
Gävleborg 4 
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  Appendix 5 

 

Olika anti-inflammatoriska läkemedelsgrupper och läkemedel som används 

vid inflammatorisk tarmsjukdom  
 

Aminosalicylater Asacol  

Colazid     

Dipentum 

Mesasal  

Mezavant 

Pentasa  

Salazopyrin 

Salofalk 

Sulfasalazin 

 

Steroider  Betapred 

  Budenofalk 

  Colifoam  

Entocort     

Precortalon  

Pred-Clysma               

Prednisolon  

    

Immunomodulerare  Advagraf  

Azatioprin     

Cellcept 

Lanvis  

Metotrexat 

Prograf 

Puri-nethol 

 

Biologiska läkemedel Cimzia  

Entyvio     

Humira 

Inflectra 

Remicade 

Remsima 

Simponi 

Stelara 

Tysabri 

 

Övriga preparat Acetarsol  

Allopurinol  

Naltrexon   

 


