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Sammanfattning 

Svenska kvalitetsregistret för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), SWIBREG1 har som 

målsättning att optimera vården för patienter med Crohns sjukdom (CD), ulcerös kolit (UC) 

och blandformen IBD-U (IBD-unclassified). Registret hade en snabb tillväxtfas de första tio 

åren (2005-15), och har därefter vuxit med ca 4% per år (augusti 2018: 44080 patienter 

registrerade). Baserat på data från Büsch et al (n=61344), har registret en täckningsgrad om 

cirka 72%. Täckningsgraden varierar dock med geografisk region och också med 

sjukdomsintensitet då registret sista åren fokuserat på att registrera främst patienter med så 

biologiska läkemedel (dessa patienter har ofta hög sjukdomsaktivitet, löper en högre risk för 

komplikationer och kräver mycket vård).  

SWIBREG är inte begränsat till några särskilda åldrar utan inkluderar såväl barn som vuxna. I 

augusti 2018 var1075 barn (<18 år) registrerade.  

 

Sedan den förra årsrapporten publicerades 2017 har SWIBREG fokuserat på att: 

 IBD Home och 1177 – möjlighet för patienter som finns i SWIBREG att i hemmet via 

appar eller dator kunna registrera sina symptom och mäta inflammation i avföring. 

Detta innebär en förenkling för patienten och ökad möjlighet att följa IBD patienten 

vid nyinsatt eller ändrad behandling  

 Öka registreringen av patienter med biologisk läkemedelsbehandling 

 Planera för regionala och nationella satsningar med syfte att öka täckningsgraden av 

IBD med biologisk behandling 

 Initiera forskning baserad på SWIBREG-data 

 Anpassa patientinformationen så den följer den nya dataskyddsförordningen 

 Lägga in de nya kvalitetsindikatorerna 

  

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

Vi registrerar bland annat diagnostik, behandling och komplikationer. 
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Introduktion 
 

Crohns sjukdom (Crohn’s disease, CD) och Ulcerös Kolit (Ulcerative colitis, UC) utgör 

tillsammans med den mindre vanliga IBD-U (unclassified IBD) inflammatorisk tarmsjukdom. 

Till vardags används förkortningen IBD som kommer sig av engelskans ”inflammatory bowel 

disease”. Huvuddelen av patienterna drabbas i vuxen ålder men även i ett mellanstort 

landsting finns vanligtvis ca 50 barn med IBD.  

 

IBD ökar. Ca 1 av 2-300 vuxna har idag UC och 1 av 500 har CD, medan icke-publicerade 

data talar för att en på 1500 har IBD-U.  Att IBD ökar kan inte förklaras av genetiska faktorer 

eftersom dessa är stabila över kort tid (invandring har också marginell betydelse för antalet 

patienter med IBD). Istället handlar mycket om forskningen kring orsaker till IBD om att 

belysa miljöfaktorer såsom rökvanor, diet, störd mikroflora etc3. Detta motsäger dock inte att 

arvet spelar en viktig roll för IBD. 

IBD är en sjukdom som drabbar kvinnor och män i lika hög utsträckning.  

 

IBD med debut i barndomen. Barn som drabbas av IBD har ofta ett svårare förlopp än vuxna 

med IBD. IBD hos barn infaller ofta under puberteten och riskerar att påverka barnets tillväxt 

och psykiska mognad med risk för psykiatriska komplikationer. Under puberteten får ämnen 

som sex (och graviditet), frigörelse och missbruk ökad aktualitets och det påverkar terapival, 

compliance och intervall mellan besök. CD och UC är ungefär lika vanliga bland barn. 

Kunskapen om IBD-U är begränsad hos barn.  

 

Symtom. IBD ger i första hand symptom från magtarmkanalen. Skillnader i utbredning och 

slemhinnedjup förklarar delvis att UC ofta leder till diarré, blod och slem i avföringen. Andra 

symptom är smärta, feber och avmagring, men dessa kommer vanligtvis först när sjukdomen 

är uttalad och långt gången. Likafullt finns en risk för felaktig diagnos vid tidig UC, då feber 

och avmagring är ospecifikt och t.ex. kan ses även vid infektioner och cancer.   

 

Crohns sjukdom (CD) kan också ha svårtolkade symptom, även om magsmärtor vanligtvis 

leder vården rätt. Dock finns en uttalad risk för att mild/tidig CD betraktas som funktionella 

buksmärtor om inte inflammationen ger stegrade laboratorieprover (eller lågt blodvärde). Vid 

CD är hela tarmväggen påverkad. Vid djupare påverkan (när slemhinna ofta får ett så kallat 

kullerstensmönster) får patienten diarré, och ibland blod i avföringen. Fistelbildning, kan ses 

peri-analt men också sträcka sig från tarm till urinblåsa vilket i sällsynta fall leder till 

svårtolkade urinvägsproblem. Varbildning är vanligt vid svår CD. 

Både CD och UC är förknippade med symptom/sjukdomar utanför tarmen. Vi kallar dessa 

sjukdomar för ”extraintestinala”. Exempel kan vara sjukdomar från leder, huden, ögonen eller 

förträngningar gallvägarna (det senare kräver ibland levertransplantation). 

Barn med IBD har ofta en generell tillväxtpåverkan. Malnutrition i kombination med 

inflammation hämmar den fysiska tillväxten och kan också leda till sen pubertet. 

Opublicerade data visar dock att tillväxtpåverkan hos svenska barn är mindre än man trott (de 

blir cirka 1 cm kortare än sina klasskamrater, men 2 cm kortare om de har svår IBD som 

kräver kirurgi). 

 

Diagnostiken är viktigt vid IBD och efter en inledande anamnes (samtal med patienten) och 

undersökning av patienten så kontrolleras laboratorieprover. Dessa hjälper oss att ställa 

diagnos men också att följa sjukdomens förlopp. Markörer för inflammation och malnutrition 

kontrolleras. Det saknas ett blodprov som är specifikt för IBD (jämför med högt blodsocker 

som är typiskt för just diabetes). 
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För att värdera graden av inflammation kontrollerar vi fekalt calprotektin (avföringsprov) och 

CRP (blodprov). Bland övriga laboratorieprover som ofta kontrolleras finns Hb och albumin 

(för blod- och näringsbrist). Vidare kontrolleras prover som signalerar om patienter har 

problem utanför tarmen (lever- och bukspottskörtel-sjukdom). Vi tar också prover för att 

spåra eventuella biverkningar av patientens behandling (när denna är insatt). Vanliga prover 

för detta är utöver de som nämnts ovan även leukocyter och trombocyter (vissa mediciner 

hämmar benmärgen och produktionen av blodkroppar minskar). Men helt avgörande för att 

ställa diagnosen är endoskopin, med provtagning från tarmslemhinnan (så kallad biopsi). 

 

Figur 2. Endoskopi är en hörnsten i diagnostiken och uppföljningen av IBD.  

 

 

Endoskopin möjliggör en kartläggning av inflammationens utbredning, dess utseende men 

läkaren kan också ta vävnadsprover i samband med undersökningen. Att granska 

vävnadsprover via mikroskopi är ofta helt avgörande för att kunna bekräfta en IBD-diagnos 

och för att kunna särskilja CD och UC: 

 

Utöver endoskopiska undersökningar görs alltfler MR-undersökningar (magnet-röntgen) samt 

ultraljud för att värdera graden av inflammation i tarmen. På sikt kommer sannolikt så kallade 

kapsel-endoskopier (en minimal kamera som ser ut som ett piller och som patienten sväljer) 

att användas i utredningen av IBD, inte minst av de tarmpartier (jejunum) som är svåra att nå 

med traditionell endoskopi.  

 

För att värdera förloppet vid IBD registrerar läkaren såväl symptom som laboratorievärden 

och resultat av endoskopi. Ibland är det svårt att få en sammantagen bild av patientens 

hälsotillstånd och därför används symptomskalor/sjukdomsskalor (CD: Harvey-Bradshaw 



SWIBREG Årsrapport för 2017 

 

IBD 

6 

6 

Index; UC: Mayo Score vid ulcerös kolit). Dessa skalor är särskilt viktiga inom IBD-

forskningen för att kunna beräkna om t.ex. en viss behandling har effekt.  

 

Figur 3. Endoskopisk bild av ulcerös kolit 

 

 

 

Akutbehandlingen är beroende av skovets svårighetsgrad. Vid svårt skov används ofta 

steroider. Undantaget är barn med CD där man ofta väljer att gå in med enteral nutrition. 

Planen är att begränsa steroid-användandet till ett par veckors kur och samtidigt som 

inflammationen dämpas sätta in annan behandling i syfte att förhindra återfall 

(underhållsbehandling). Två typer av sådan behandling anti-inflammatoriska 5-ASA-preparat 

(kemisk släkting till acetylsalicylsyra) eller immunmodulerare (vanligtvis azatioprin). 5-ASA 

används framförallt vid UC. 

 

Utvecklingen av nya mediciner går snabbt och vi har sista åren sett ökning och diversifiering 

av så kallade biologiska läkemedel. Initialt var vården begränsad till framförallt Remicade och 

Humira, men idag finns flera alternativ.  

Kirurgi utgör en väsentlig del av behandlingen av IBD. Kirurgi används för ileokoliska 

resektioner, med eller utan stomi, och perianal kirurgi. Kirurgi spelar också roll för att 

förebygga och bota cancer. Colorektal-cancer (tjocktarmscancer) är en viktig komplikation 

vid IBD, framförallt vid UC.  
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Mikroskopisk kolit 

 

Mikroskopisk kolit (”MC”) består av två IBD-former: kollagen kolit och lymfocytär kolit. 

MC ger främst täta vattniga diarréer hos kvinnor i medelåldern eller senare. Ca 1 per 10 000 

invånare insjuknar i MC varje år.  

 

Grafisk översikt SWIBREG 

 

SWIBREGs grafiska översikt fungerar som ett viktigt redskap i omvårdnaden av IBD-

patienter. Grafen ger en snabb och enkel överblick över hur patienten mår, idag och tidigare. 

Figur 4 ger en grafisk översikt av hur användaren får en patients historik presenterad i 

SWIBREG. 

 

Figur 4. Grafisk översikt av SWIBREG 
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Styrgrupp 
 

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

tarmförbundet (Karl Gustavsson samt Peter Eneroth). Följande föreningar finns 

representerade i styrgruppen: Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF), Svensk Förening 

för Kolorektal Kirurgi (SFKRK), Barnläkarföreningen och Föreningen för sjuksköterskor 

inom gastroenterologi i Sverige (FSGS). En jurist deltar inte aktivt i styrgruppsarbetet men 

informeras regelbundet. Huvudman för registret är Region Östergötland. 

 

 

Grunden för SWIBREGs arbete är en databas med patientdata. Denna sköts av företaget 

HealthSolutions (HS). Under 2018 har vi särskilt arbetat med följande områden: 

 Samverkan med Telia kring IBD Home  

 Lansering av inrapportering via 1177 

 Dödsdatum för avlidna 2016 har uppdaterats 

 Påbörjat en ny modul för utrapportering av data tillsammans med HealthSolutions. 

 Ökad satsning på programfunktionalitet med standardiserad uppföljning efter viss 

nyinsatt behandling (t ex immunomodulerare eller biologisk behandling), endoskopisk 

screening och kirurgisk behandling. 

 

  

Särskilda ansvarsområden inom SWIBREG  

Pär Myrelid, kirurgkliniken i Linköping, är registerhållare.  

Malin Olsson, kirurgkliniken i Linköping, är registerkoordinator. 

Hans Strid, Borås, är utbildningsansvarig.  

Jonas Ludvigsson, Örebro/Stockholm, ansvarar för årsrapporten. 

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.  
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Utbildningsinsatser 
 

Utbildnings- och informationsinsatser under 2017-2018  

Utbildningsinsatser har varit avgörande för att SWIBREG vuxit kraftigt de senaste åren och 

nu omfattar ungefär 7 av 10 patienter med IBD i Sverige. Hela styrgruppen är aktiv i att 

informera och öka medvetenheten om registret. På sikt är detta enda sättet att ytterligare öka 

täckningsgraden.  

Senaste året har både nationella och lokala möten hållits. Vi har organiserat/deltagit i följande 

nationella utbildningsaktiviteter (Se Tabell 1). Fler utbildningsfilmer har tagits fram för att 

underlätta för användarna. 

 

Genom att kontinuerligt uppdatera hemsidan har vi skapat en länk till professionella 

användare inom vården, men också till patienter och anhöriga. Vidare har vi arbetat med 

Health Solution, SWIBREG:s databasleverantör för att introducera fler hjälptexter som ska 

underlätta för användaren att fylla i data i SWIBREG. Vi tror att detta ska leda till att fler 

patienter registreras men också att data-kvaliteten ökar. Tabell 1 redovisar i detalj vilka 

utbildningsaktiviteter som genomförts under året. 

 

Tabell 1. Utbildningsaktiviteter 

Region Aktivitet 

Nationellt  Utbildningsdag på Royal Viking Hotel, Stockholm okt 2017 

 Information vid pediatriska IBD-dagarna i Örebro okt 2017  

 Monter på Gastrodagarna i Falun maj 2018 

 Hemsidan - Utskick via koordinator Malin Olsson 

 Föredrag på e-Hälsodagen i Stockholm februari 2018 

 Information och föredrag på Vitalismässan i Göteborg april 2018 

 Framtagande av utbildningsfilmer har fortsatt under året 

  

Regionalt  Utbildning på SWIBREG på olika möten runt om i landet 

  Utbildning på IBD Home, digital registrering i SWIBREG, i VG 

regionen, Stockholm och Norrland 

 

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 

Jonas Halfvarson, Universitetssjukhuset, Örebro 

Stockholm Ola Olén, Sachsska Barnsjukhuset 

Susanna Jäghult, Stockholm Gastrocenter 

Jan Björk, Karolinska Universitetssjukhuset 

Caroline, Nordenvall, Karolinska Universitetssjukhuset 

Sydöstra regionen Malin Olsson, Linköpings Universitetssjukhus 

Pär Myrelid, Linköpings Universitetssjukhus 

Henrik Hjortswang, Linköpings Universitetssjukhus 

Västra regionen Hans Strid, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås 

Marie Andersson, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås 

Jonas Bengtsson, Östra sjukhus, Göteborg 
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Förbättringskunskap: Pionjärmottagningar prövar 

transformation till SWIBREG-baserat förbättringsnätverk! 
 

I ett kvalitetsregisterbaserat förbättringsnätverk arbetar alla för samma mätbara mål och 

förbättringsarbetet pågår över tid. Man använder sig av förbättringsmetodik, coaching, och 

utgår från statistisk processtyrning av insamlade kvalitetsregisterdata.  

Internationellt växer arbetet inom lärande förbättringsnätverk. Det gäller bland annat för barn 

och ungdomar i USA med inflammatorisk tarmsjukdom där andelen patienter i remission ökat 

till över 80%. SWIBREG har sista åren tagit flera steg för att ta till sig delar av arbetssättet. 

Den 28 maj 2018 följdes förra årets inspirationsdag på Spira i Jönköping upp. Register 

Centrum Sydost inbjöd till en kick-off för bildandet av svenska förbättringsnätverk, bland 

annat för inflammatorisk tarmsjukdom. SWIBREG representerades av sex 

magtarmmottagningar som representerar över 10% av populationen patienter med IBD i 

Sverige. Carol Lannon, Senior Faculty Lead, Learning Networks Program Professor of 

Pediatrics, University of Cincinnati och Martin Rejler, Vinnvård fellow, insprirerade till och 

delgav huvuddragen i hur ett registerbaserat förbättringsnätverk för IBD i Sverige skulle 

kunna se ut. Ytterligare samlingar är planerade i SWIBREG:s regi under hösten 2018, bla i 

samband med höstens Utbildningsdag. 

Registerbaserade förbättringsnätverk bygger på att patienter, sjukvårdspersonal och forskare 

tillsammans går ihop långsiktigt för att förbättra de utfallsmått som patienter värderar som 

viktigast.  Ett kvalitetsregisterbaserat förbättringsnätverk kännetecknas av: 

 Att patienter, närstående, hälso- och sjukvårdspersonal, forskare och 

kvalitetsregisterhållare ingår i samma nätverk. 

 Att alla i nätverket arbetar för samma mätbara mål. 

 Att förbättringsarbetet pågår över tid. 

Den metodik som används inkluderar: 

 

 Designmetodik med utgångspunkt i vad som är viktigt för patienten. 

 Förbättringsmetodik och förbättringscoaching. 

 Statistisk processtyrning med styrdiagram över kvalitetsregisterdata. 

 Interaktiv forskning. 

Studier visar förbättrade kliniska resultat av att olika aktörer arbetar tillsammans i 

förbättringsnätverk[Britto, 2018, 29438072]. 
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Digital monitorering i SWIBREG 

IT tekniken är i dag en förutsättning för olika samhällsfunktioner och Hälso- och sjukvården 

utgör inget undantag. Digitalisering av sjukvården är ett högprioriterat område, men har 

hittills gått långsamt. Delvis beroende på bristande samordning. De senaste åren har både 

staten och landstingen som målsättningen att utveckla den digitala vården i Sverige. Flera 

projekt pågår runt om i Sverige och vården av patienter med inflammatorisk (IBD) utgör inget 

undantag. För SWIBREG är digital inmatning/monitorering en förutsättning för att få 

registret/beslutsstödet att fungera i den kliniska vardagen. Under de senaste åren har vi arbetat 

intensivt med två digitala inmatningsprojekt, IBD Home och 1177. Dessa är integrerade med 

SWIBREG och medför en effektiv monitorering av patienter med IBD. Under 2018 har ett 

utvecklingsarbete med samordning av dessa båda digitala system för inmatning i SWIBREG 

pågått. Arbetet beräknas i skarp drift i början på hösten 2018. 

 

IBD Home 

IBD Home är det första digitala monitoreringssystemet kopplat till SWIBREG, som har 

kommit i kommersiellt bruk. IBD Home består av två stycken appar och ett hemtest för 

mätning av fekalt calprotectin. Patienten laddar ner apparna till sin mobiltelefon (Android 

eller iPhone). Den ena appen (utvecklad av Telia i samarbete med IBD2020-gruppen) används 

för att rapportera in aktuella sjukdomssymtom och livskvalitet. Den andra appen (utvecklad 

av Bühlmann Laboratories AG) används för att rapportera in värdet på avföringstestet.  

En rad projekt med IBD Home har initierats runt om i Sverige. I Västra Götalands Regionen 

är digitalisering ett högprioriterat område och här har man beslutat att satsa på IBD Home i ett 

stort projekt som löper mellan 2017-2019. Målsättningen är att introducera mellan 500-1000 

IBD patienter för digital monitorering till SWIBREG med hjälp av IBD Home. Projektet 

startade sommaren 2017 på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och för närvarande har drygt 200 

patienter inkluderats i regionen, varav merparten från Borås.  

Mag-tarmmottagningen på Linköpings universitetssjukhus använder sig av IBD Home  i olika 

forskningsprojekt. Sommaren 2017 startade det första projektet där patienter med skov i sin 

inflammatoriska tarmsjukdom sjukdom följs upp digitalt med hjälp av IBD Home.  

Stockholms Gastrocenter använder sig av IBD Home vid uppföljning av vissa patienter med 

IBD, framför allt de som står på biologisk behandling.  

Intresset för IBD Home är stort i övriga delar av Sverige och många mag-tarmmottagningar 

har fått information, men ännu inte börjat använda det i det kliniska arbetet.  

 

1177 

För att underlätta för patienterna att förmedla aktuella symptom av sin sjukdom till vårdgivare 

har vi utvecklat en tjänst för patienterna via 1177 registrera sina symptom direkt in i 

SWIBREG. Tjänsten är ett E-hälsoverktyg där patienten via dator eller mobil skattar med 

symptomskalor om hen är i aktiv eller lugn fas av sin sjukdom. Patienten kan själv bestämma 

om och när symptomregistreringen ska skickas till vårdgivare och vårdgivare kan även via 

SMS eller mail uppmana patienterna att lämna in sina aktuella symptom. Informationen 

granskas av vårdgivare innan informationen automatiskt förs in i registret utan manuell 

dubbelinmatning. Tjänsten har lanserats till alla SWIBREG-användare och kan utnyttjas av 

alla patienter som är i registret och har mobilt Bank-id vilket är en förutsättning för att kunna 

logga in i 1177. 
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Täckningsgrad och beskrivning av inrapporterade patienter 
 

SWIBREGs täckningsgrad är idag ca 72 % (Figur 5). 

 

Figur 5. Antal registrerade patienter med IBD 2017 (Patientregistret = Busch et al 2) 
 

 
 

Av SWIBREGs sammanlagt 43042 patienter är 1075 barn. Antalet patienter som erhöll sin 

första IBD-diagnos före 20 års ålder är 7827. Samtidigt finns 4570 patienter diagnosticerade 

>60 års ålder. I den senare gruppen finns en betydande andel patienter med mikroskopiska 

koliter (kollagen kolit och lymfocytär kolit) vilken uppträder senare i livet (mer detaljerad 

rapportering kring mikroskopiska koliter presenteras inte i årsrapporten för 2017). I enlighet 

med internationell litteratur är könsfördelningen jämn, och i SWIBREG utgör kvinnor 49,7 % 

av alla IBD-patienter men dominerar inom kollagen och lymfocytär kolit (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Könsfördelning för IBD och dess undergrupper i SWIBREG 2017 

 

 Män 

(%) 

Kvinnor 

(%) 

Alla inflammatoriska 

tarmsjukdomar (IBD) 

21632 

(50,3%) 

21408 

(49,7%) 

Ulcerös kolit 10836 

(53,3%) 

9497 

(46,7%) 

Crohns sjukdom 7427 

(50,0%) 

7433 

(50,0%) 

Obestämbar kolit 939 

(48,3%) 

1003 

(51,6%) 

Kollagen kolit 151 

(17,3%) 

724 

(82,7%) 

Lymfocytär kolit 181 

(22,6%) 

621 

(77,4%) 
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Figur 6. Ulcerös kolit, ålder vid diagnos Figur 7. Ulcerös kolit, aktuell 

åldersfördelning 2017 

 

 

 

Figur 8. Crohns sjukdom, ålder vid diagnos Figur 9. Crohns sjukdom, aktuell 

åldersfördelning 2017 
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Figur 10. Obestämbar kolit, ålder vid diagnos Figur 11. Obestämbar kolit, aktuell 

 åldersfördelning 2017 
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Fenotyp/sjukdomskaraktär 

 

CD och UC skiljer sig åt vad gäller utbredning (även om det blivit alltmer uppenbart att CD 

ofta ger kolit) i mag-tarmkanalen. Det vanligaste sättet att klassificera sjukdomarna karaktär 

är via den s.k. Montrealklassifikationen.  

 

CD klassificeras dels utifrån ålder vid diagnos men dessutom utifrån lokalisation (L1-4) samt 

hur tarmen påverkas av sjukdomen (B1-3). Till skillnad från UC har många patienter med CD 

fistlar och detta markeras genom att patienten tilldelas ett ”p” i klassifikation (p=perianal) 

(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 att jämföra med 2017 (sjukdomen förändras ofta över tid). 

 

 

Tabell 3. Montrealklassifikation av ulcerös kolit 

 

 

Montrealklassifikation Vid diagnos 2017 

Utbredning 

E1 

E2 

E3 

Uppgift saknas 

 

2010 (9,9%) 

2917 (14,4%) 

5475 (28,3%) 

9913 (48,8%) 

 

2449 (12,1%) 

3427 (16,9%) 

6709 (33,0%) 

7730 (38,0%) 
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Tabell 4. Montrealklassifikation av Crohns sjukdom 

 

 

Montrealklassifikation Vid diagnos 2017 

Lokalisation  

L1 

L1 L4 

L2 

L2 L4 

L3 

L3 L4 

L4 (isolerad) 

Uppgift saknas 

 

2073 (14,0%) 

159 (1,1%) 

2974 (20,0%) 

  77 (0,5%) 

2897 (19,5%) 

204 (1,4%) 

  56 (0,4%) 

6418 (43,2%) 

 

2372 (16,0%) 

193 (1,3%) 

3384 (22,8%) 

95 (0,6%) 

3527 (23,7%) 

246 (1,7%) 

59 (0,4%) 

4982 (33,5%) 

Sjukdomsuttryck 

B1 

B1p 

B2 

B2p 

B3 

B3p 

Uppgift saknas 

 

4350 (29,3%) 

399 (2,7%) 

1633 (11,0%) 

214 (1,4%) 

380 (2,6%) 

383 (2,6%) 

7499 (50,5%) 

 

4746 (31,9%) 

435 (2,9%) 

2222 (15,0%) 

313 (2,1%) 

538 (3,6%) 

537 (3,6%) 

6067 (40,8%) 
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En översikt av variabler 

Användare i SWIBREG har möjlighet att registrera ett stort antal variabler. Dessa rör 

sjukdomens utbredning (se även Montreal-klassifikationen ovan) samt antal operationer, och 

endoskopier. Vi registrerar tillika läkemedel, och deras biverkningar. Vid en första anblick 

kan detta tolkas som en dubbelregistrering eftersom vi sedan 2005 har ett läkemedelsregister 6 

i Sverige. Läkemedelsregistret saknar dock täckning för biologiska läkemedel som ges på 

sjukhus (enstaka undantag som registrerar även biologiska läkemedel finns, däribland 

Stockholms läns landsting). 

I SWIBREG registreras PROM (Patient Reported Outcome Measure) och PREM (Patient 

Reported Experience Measure). Dessa är mått på hur patienterna själva skattar aktiviteten och 

symptomen från sin sjukdom respektive hur de upplever kontakten med sjukvården. 

Många barnläkare menar att det bästa måttet på ett barns hälsa är dess tillväxt. I SWIBREG 

registrerar vi vikt och längd på alla barn. Därutöver registreras resultat av andra prover (t.ex. 

SR, CRP, Hb, F-Calprotektin). SWIBREG registrerar också mediciner såsom 5-ASA (Figurer 

12-14), samt immunmodulerande läkemedel (ex. Imurel/Azathioprin), kortison och biologiska 

läkemedel (t.ex. TNF-alfa-hämmare).  

 

Med undantag för medicinska födelseregistret7 saknar socialstyrelsens register information 

om rökning. Här fyller SWIBREG en viktig uppgift genom att registrerar rök-data. Hittills har 

vi dock bara rökdata för en knapp minoritet av alla IBD-patienter (44,3%). Detta motsvarar 

likväl en ökning med närmare 600% sedan 2012 när rök-data bara fanns registrerade för 7% 

av SWIBREGs IBD-patienter. Av de patienter där information om rökning finns angivet är 

2051 fortfarande rökare (4,8% av alla registrerade patienter) medan 6621 har slutat röka 

(15,4% av alla registrerade patienter). För patienter med ulcerös kolit är motsvarande siffror 

681 (3,3%) och 3105 (15,3%) medan de för Crohns sjukdom är 1005 (6,8%) och 2373 

(16,0%). 
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Medicinering 
 

De flesta patienter med IBD tar mediciner varje dag. Den vanligaste medicinen inom IBD är 

5-ASA och under 2017 fick 16920 (39,3%) patienter behandling är denna läkemedelsgrupp. 

Bland preparatets biverkningar återfinns dyspepsi, hudutslag och njurpåverkan etc.  

Som nämnts tidigare i rapporten ligger dock registrets fokus på att föra in data över biologisk 

behandling. För närvarande finns 6135 (14,3%) patienter med IBD som erhöll biologisk 

behandling under 2017 medan 9315 (20,5%) någonsin har erhållit denna typ av behandling 

(Figur 12-). 

 

 

Figur 12. Pågående registrerad läkemedelsbehandling vid ulcerös kolit 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Pågående registrerad läkemedelsbehandling vid Crohns sjukdom 2017 
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Figur 14. Pågående registrerad läkemedelsbehandling vid obestämbar kolit 2017 

 

 

Biologiska läkemedel är kostsamma men sannolikt kostnadseffektiva. SWIBREG gör det 

möjligt för forskare, patienter, vårdgivare och andra samhällsaktörer att följa patienter med 

biologisk behandling och immunmodulerare över tid (Figur 12-14). Intresset för biologiska 

läkemedel har ökat. Denna typ av läkemedel är förknippad med god effekt men också hög risk 

för biverkningar. SWIBREG har de senaste åren startat flera samarbeten med 

läkemedelsindustrin för att kartlägga biologiska läkemedel till IBD-patienter. På sikt är vår 

målsättning att bygga upp en infrastruktur som möjliggör prövningar med läkemedel inom 

ramen för SWIBREG.  

 

Immunmodulerande behandling (azatioprin, merkaptopurin och metotrexat) har sin plats vid 

refraktär sjukdom (sjukdom som svarar dåligt på annan behandling) och ges ofta i 

kombination med biologisk behandling, för att höja den antiinflammatoriska effekten. Men 

även immunmodulerare ger biverkningar vilka ibland omöjliggör deras användning. Data från 

Patientregistret och Läkemedelsregistret har visat att andelen IBD patienter (UC och CD) med 

immunmodulerande behandling ligger relativt konstant kring 15%. Andelen IBD-patienter 

med immunomodulerare är högre bland SWIBREG-patienter än IBD-patienter i 

Patientregistret (10,3% av patienter med ulcerös kolit och 23,5% av patienter med Crohns 

sjukdom). Den skillnaden torde bero på att SWIBREG fokuserat på att i första hand fånga upp 

patienter med svår sjukdom (och som står på biologisk behandling). 

 

Mediciner som framställs på basen av biologiskt material (levande celler eller vävnad) kallas 

”biologiska läkemedel”. De första effektiva biologiska läkemedlen var TNF-hämmarna, en 

antikropp som blockerade signalsubstansen tumör-nekros-faktor (TNF). Exempel på 

godkända TNF-hämmare i Sverige är Remicade (infliximab), Humira (adalimumab) och 

Simponi (golimumab). Därutöver finns en två nya så kallade biosimilarer under 

handelsnamnen Remsima och Inflectra. Dessa två biosimilarer liknar Remicade och 

introducerades när patentskyddet för Remicade gick ut. 

Mycket talar för att biosimilarer har samma effekt och biverkningsprofil som 

ursprungssubstansen men det är ändå viktigt att noggrant följa upp preparatet. Användning av 

biosimilarer torde ge en ekonomisk besparing för vården. 
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Under de senaste åren har även Entyvio (vedolizumab; hämmar alfa4beta7-integrinen på T-

celler och monocyter) introducerats i Sverige. SWIBREG har under ledning av 

styrgruppsmedlem dr Halfvarson varit aktiv i att utvärdera de första patienterna med Entyvio i 

Sverige (presentation på Digestive Disease Week i USA). I denna och liknande studier har 

SWIBREG samarbetat med Takeda (tillverkar Entyvio). Målet med att noggrant följa 

introduktionen av Entyvio är att öka kunskapen kring preparatets effekt, biverkningar och 

hälsoekonomi. 806 patienter registrerade i SWIBREG erhöll under 2017 behandling med 

Entyvio (mer än en fördubbling sedan 2016). Under slutet av 2016 introducerades även 

Stelara (ustekinumab) som behandling av Crohns sjukdom och 183 patienter registrerade i 

SWIBREG påbörjade sådan behandling under 2017, jämfört med 29 under 2016. Även när det 

gäller detta läkemedel pågår samarbete med det läkemedelsföretag som tillhandahåller 

läkemedlet, i detta fall Janssen.  

 

Typiskt för all biologisk behandling är de höga kostnaderna och risken för biverkningar 

kopplade till immunsupprimering. Monitorering av nya läkemedel kommer på sikt att bli en 

allt viktigare del av SWIBREG, som har möjlighet att bli en plattform för 

läkemedelsprövningar. Detta torde komma patienter och anhöriga till godo. Figur 15 visar 

orsaker till utsättning och ändringar av läkemedel hos IBD-patienter. 

 

 

Figur 15. Orsaker till utsättning och ändringar av läkemedel under 2017 hos patienter med 

IBD registrerade i SWIBREG 
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Kirurgi 
 

Under uppbyggnadsskedet av SWIBREG lades mest energi på att registrera patienternas 

medicinska behandling. Under 2016-2017 har vi uppmanat svenska kliniker att förbättra 

registreringen av kirurgi.  

Vår målsättning är nu att prospektivt registrera alla ny kirurgi, medan äldre kirurgi får 

registreras i efterhand. För forskningssyfte har SWIBREG dock en alltför låg täckningsgrad.  

Kirurgiska ingrepp är få men utförs på svårt sjuka patienter och kan ibland vara livräddande. 

Kirurgiska ingrepp är kostsamma. Större ingrepp har centraliserats till ett fåtal kliniker, men 

utsätts likafullt för undanträngningseffekter från framförallt cancer-kirurgin. Fortfarande i 

modern tid får bara en minoritet av alla kolektomerade IBD-patienter någon rekonstruktiv 

kirurgi (övriga fortsätter att leva med ileostomi)8.  

 

Under 2017 registrerades 94 kolektomier (borttagande av tjocktarmen – ulcerös kolit 63, 

Crohns sjukdom 26 och IBD-U 5). Utöver detta registrerades 29 tunntarmsresektioner hos 

CD-patienter och ytterligare 80 operationer där även delar av tjocktarmen avlägsnades. Tabell 

5 innehåller kompletterande information om stomier samt rekonstruktion efter kolektomi. Hos 

vissa patienter kan tunntarm-resektion ersättas av så kallad strikturoplastik (tarmen vidgas 

med hjälp av kirurgi) eller endoskopisk dilatation (ballongdilatation), och under 2017 

registrerades 40 sådana ingrepp. Patienter med Crohns sjukdom får ofta perianal sjukdom med 

fistlar och abscesser. Under 2017 registrerades 58 sådana operationer.  

 

Tabell 6 visar antalet CD-patienter med tarmresektion. 

 

Tabell 5. Kirurgi och förekomst av olika stomier och rekonstruktioner efter kolektomi 

under 2017 

 

 
Någonsin 

opererade 

Registrerad 

operation 

2017 

Ileostomi Kolostomi Ileorektal 

anastomos 

Bäcken-

reservoar 

Kontinent 

ileostomi 

Ulcerös kolit 4908 186 7 1 2 17 5 

Crohns 

sjukdom 9072 272 13 

 

2 

 

3 

 

0 

 

0 

 
Tabell 6. Antal patienter med Crohns sjukdom som genomgått tarmresektion under sin 

sjukdomstid  

 

 
1  

resektion  

2 

resektioner 

3 

resektioner 

4 

resektioner 

5 

resektioner 

6 

resektioner 

7 eller fler 

resektioner 

Under 2017 (% 

av opererade 

2017) 

196 

(72,1%) 

34 

(12,5%) 

8 

(2,9%) 

 

3 

(1,1%) 

 

2 

(0,7%) 

 

1 

(0,4%) 

 

0 

(0%) 

Under hela sin 

sjukdomstid (% 

av någonsin 

opererade) 

6884 

(75,9%) 

880 

(9,7%) 

296 

(3,3%) 

 

 

404 

(4,5%) 

 

 

357 

(3,9%) 

 

 

136 

(1,5%) 

 

 

115 

(1,3%) 
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P.g.a. en förväntat låg täckningsgrad för kirurgi har SWIBREG och socialstyrelsen 

gemensamt startat en undersökning av IBD-kirurgi i olika delar av Sverige, men även börjat 

studera köns- och åldersskillnader i kirurgi-behov. Ett doktorandprojekt (Anders Forss) under 

ledning av strygruppsmedlemmarna Ludvigsson, Halfvarson och Myrelid syftar till att 

validera operationskoder i Patientregistret hos IBD-patienter och kommer att bidra till 

förståelsen av svensk IBD-kirurgi.  
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Symptom - sjukdomsaktivitet och livskvalitet 

 
Idag finns ingen behandling som helt kan bota IBD (kirurgi kan dock avlägsna ett sjukt 

tarmparti men med livslånga konsekvenser för patienten). Däremot kan vi med dagens 

behandlings-arsenal ge många människor ett bättre liv med få symptom av IBD. Som kan 

förväntas vid en kronisk sjukdom, så påverkar IBD livskvaliteten för många patienter. I 

SWIBREG registreras symptomaktivitet (dels PGA; Physician Global Assessment – läkarens 

övergripande bedömning; dels ”Harvey Bradshaw Index” vid CD och ”Mayo Score”/”Partial 

Mayo Score” vid UC).   

 

Dessutom registreras livskvalitet genom Short Health Scale. SHS är patienternas egen 

redovisning av livskvalitet och mäts på en 6-gradig Likertskala.9.  

 

I vår presentation av SHS-värden har vi använt senast registrerade värde. SHS baserar sig på 

fyra frågor (”dimensioner”): 

 

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? 

 

Figurerna 15-16 redovisar andelen patienter med aktiv sjukdom under senaste året (”sämsta 

skattningen” under året), samt aktivitet i samband med senaste sjukvårdskontakt.  

Figurerna 17-18 redovisar SHS-värden för UC och CD. Noteras den tydliga kopplingen 

mellan aktiv sjukdom och sänkt livskvalitet (SHS ger då högt värde på den 100-gradiga 

skalan).  
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Figur 15. Skattad sjukdomsaktivitet vid ulcerös kolit. Senaste värdet under 2017 (antal 

patienter). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Skattad sjukdomsaktivitet vid Crohns sjukdom. Senaste värdet under 2017 (antal 

patienter) 
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Figur 17. Short Health Scale – Ulcerös kolit 
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Figur 18. Short Health Scale – Crohns sjukdom 
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Datakvalitet 
 

SWIBREGs tidiga målsättning var att registrera så stor andel av svenska IBD-patienter som 

möjligt för att uppskatta hur vanligt IBD är i Sverige. I takt med att registret utvecklats har vi 

höjt ambitionerna. Här spelar kvaliteten på data en allt viktigare roll. Vi har infört ett system 

för att värdera hur väl rapporterande enheter registrerar data i SWIBREG (”10” på en 10-

gradig skala motsvarar ”utomordentlig kvalitet”). Vi noterar att datakvaliteten har ökat över 

tid. Dock kvarstår stora geografiska skillnader i data-kvalitet och dess skillnader behöver 

minska om vi ska kunna nå en hög och likvärdig IBD-vård i hela landet. Glädjande är att de 

flesta klinikerna blir allt bättre på att registrera sina data och en tydlig förbättring ses för 

nästan alla enheter sedan 2016 och en enhet har lyckats nå ett medelvärde på 8.3 av maximala 

10,0 (Appendix). 

 

Kvalitetsindikatorer 
 

Nytt för 2017 är att det införts registrering av fem stycken kvalitetsindikatorer som skall 

spegla den övergripande kvaliteten på vården av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. 

Dessa är funktionsnedsättning (SHS), sjukdomsaktivitet (PGA), fekalt kalprotektion, anemi 

och tillgänglighet till vården. Dessa indikatorer kommer från och med 2018 att användas för 

att jämföra olika kliniker men framför allt för att enskilda kliniker skall kunna arbeta med 

förbättring av sina egna resultat. 

 

1838 (4,2%) av patienterna har under året besvarat frågan om tillgängligheten till vården (Fig 

19). 10981 (24,9%) patienter har under 2017 besvarat frågan om hur de upplever att deras 

tarmsjukdom påverkar förmågan att klara av allt det de vill eller måste i livet (Fig 20). 

Sjukdomsaktiviteten utifrån behandlande läkares bedömning har under 2017 registrerats för 

6797 (15,4%) av patienterna. Därutöver har patienternas sjukdomsaktivitet mätts med 

markörer i form av hemoglobin och fekalt kalprotektin. 

  

Figur 19. Tillgänglighet till kontakt med vården hos patienter med inflammatorisk 

tarmsjukdom 

 



SWIBREG Årsrapport för 2017 

 

IBD 

30 

30 

Figur 20. Funktionsnedsättning (SHS) hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Sjukdomsaktivitet (PGA) hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom 
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Barn med IBD 

Barn med IBD påverkas ofta mycket av sin IBD. Sjukdomen har vanligen ett svårare förlopp 

vid pediatrisk IBD än hos vuxna IBD-patienter och opublicerade svenska data talar för en 

betydande överrisk för cancer hos barn med IBD[Olén, 2017, 28931512]. 

 

SWIBREG är ett register även för barn med IBD men traditionellt registreras delvis andra 

variabler för barn (än för vuxna). Enteral nutrition är en viktig induktionsbehandling hos 

unga, och dålig tillväxt och försenad pubertet är allvarliga problem hos barn.  

 

Registreringen av barn med IBD är god. Vi räknar med högre täckningsgrad bland barn än 

bland vuxna, men strävar nu efter att höja kvaliteten i de data som matas in, samt ökad 

datamängden kring barns medicinering och fenotyp. Registret arbetar därför med en särskild 

barnmodul, ett arbete som leds av styrgruppsmedlemmar Lorentzon-Fagerberg och Olén.  

 

Inom ramen för detta arbete utvecklas ett frågeformulär med uppgifter som behövs för att 

kunna beräkna pediatriska (sjukdoms-)aktivitetsindex. Barnmodulen introducerades under 

2016 och har kommit i skarp användning under 2017. Det är nu möjligt att beräkna och föra in 

data över PUCAI (pediatric ulcerative colitis activity index) vid UC samt short PCDAI 

(Pediatric Crohn´s Disease Activity Index) och vuxenindex Harvey Bradshaw Index (HBI) 

vid CD.  

Även för barn kan SHS beräknas, och IBD-fenotyp för barn kan anges enligt den så kallade 

Parisklassifikationen (för barn och ungdomar). Formulär för medicinsk bakgrund och aktuell 

vårdkontakt har också barnanpassats. 

 

Ett viktigt forum för att sprida kunskap om SWIBREG för barn är de nationella barn-IBD-

dagarna i Örebro.  
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Patient- och anhörigperspektivet 
 

Av Peter Eneroth och Karl Gustavsson (styrgruppens patient- och 

anhörigrepresentanter).  

 

SWIBREG har en mycket viktig funktion att fylla både i den kliniska vårdsituationen 

och som en förutsättning för att svensk IBD-forskning ska ligga i framkant. Mag- och 

tarmförbundet är därför mycket glada över möjligheten att få delta i, och 

förhoppningsvis kunna bidra till, utvecklingsarbetet med SWIBREG. 

 

Samarbetet med registret har under 2017 precis som tidigare år fungerat mycket väl. 

Patientföreningen har erbjudits att delta i såväl utbildningstillfällen som 

styrgruppsinternat. Vi uppfattar SWIBREG:s styrgrupp som mycket lyhörd för 

patienternas frågor, förslag och önskemål och angelägna om att tillvarata 

patientperspektivet i utvecklingsarbetet.  

 

2017 har Mag- och tarmförbundets deltagande av egen förskyllan varit något mer 

sparsamt än tidigare år p.g.a. förbundets personella underbemanning i förbundsstyrelsen 

och på kansliet. Vi ser dock fram emot kommande år med tillförsikt och i övertygelse 

om att förbundet skall kunna delta i arbetet mer kontinuerligt framöver.  

 

SWIBREG:s arbete med att införliva PROM i registret har gått framåt under 2017. 

Därmed har registret kommit ett steg närmare att bli det verktyg som vi från 

patientsidan hoppas på. Hantering av kvantitativa data riskerar lätt att reducera en 

patient till ”endast en inflammerad tarm” och det är därför viktigt att registret också 

fångar andra aspekter på IBD-patientens hälsosituation.    

 

Ett annat fokus har legat på att göra det möjligt att mata in data i registret via 

webportalen 1177.se. Också detta ser vi som en direkt åtgärd för att göra patienten 

involverad i sin egen vård och ett steg mot en större patientanvändarvänlighet.  

 

 

 

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.  
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Forskning och utvecklingsarbete 
 

Flera forskningsprojekt har initierats under året. Data från registret har antingen använts 

separat eller länkat till andra data. Projekt har varit både akademiskt initierade eller på 

uppdrag av industrin.  

 

 

Täckningsgrad avseende olika parametrar i SWIBREG 
För att öka kunskapen om SWIBREGs täckningsgrad har ett flertal projekt initierats 

tillsammans med Socialstyrelsen: a) hur stor andel av diagnoserna CD, UC, IBD-U och 

mikroskopisk kolit (MC) återfinns i patientregistret respektive SWIBREG, b) hur stor andel 

av alla uthämtade 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) och stämmer 

slutligen uppgifterna om hereditet i SWIBREG med uppgift om IBD-diagnos hos 

förstagradssläktingar i patientregistret. Dessa arbeten drivs dels som rent akademiskt 

initierade studier och dels inom ramen för uppdragsforskning.  

 

En samkörning mellan SWIBREG och nationella Patientregistret har tidigare visat på 

varierande täckningsgrad över landet (Årsrapport för 2016). Rapporterade % siffror för 

täckningsgrad baseras dock på samtliga prevalenta fall som kan identifieras i nationella 

Patientregistret oavsett om patienten haft kontakt eller inte haft kontakt med sjukvården i 

modern tid. För att bättre kunna värdera täckningsgraden så har SWIBREG initierat ett projekt 

som kommer att analysera täckningsgraden för patienter som haft med sjukvården under de 

senaste 3 åren.   

 

Observationsstudier avseende biologiska läkemedel 
I syfte att skapa kohorter för framtida långtidsuppföljning av behandling med biologiska 

läkemedel så har flera prospektiva observationella studier genomförts inom ramen för 

SWIBREG. Under 2017 uppnåddes inklusionsmålet för de tre först sjösatta studierna, de 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”) samt för den så kallade GO-SWIBREG 

studien (An observational study of patients with ulcerative colitis on golimumab in the 

Swedish IBD Registry). All information matas in i en studiespecifik databas samtidigt som 

motsvarande data går in i den kliniska databasen SWIBREG (och kan användas för att följa 

patienten och förbättra hans/hennes vård). Preliminära resultat från studierna presenterades 

vid europeiska IBD mötet (ECCO). 

 

Under sent 2017 inkluderades de första patienterna i en studie om Ustekinumab (Stelara). 

Ustekinumab tillhör gruppen biologiska läkemedel, d.v.s. består av en antikropp. Denna 

antikropp blockerar två signalämnen, IL-12 och IL-23. Målsättningen är att inkludera 110 

vuxna patienter (i augusti 2018 har >40 patienter inkluderats). Studien är ett doktorandprojekt 

och leds av styrgruppsmedlemmarna Halfvarson och Ludvigsson. För studien som går under 

namnet ”PROSE” (PRospective Observational study on Stelara assessing Effectiveness and 

healthcare resource utilization in Crohn’s disease) finns ett studiespecifikt eCRF knutet till 

SWIBREG. 
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Ovanstående studier kommer på sikt att generera viktig kunskap för svenska IBD-patienter 

men stärker också Sverige som forskningsnation vad gäller etableringen av nya läkemedel 

(”real world data”). SWIBREGs starka engagemang ökar patienters möjligheter att tidigt få 

tillgång till nyare mediciner i de fall befintlig behandling haft otillräcklig effekt.   

 

 

Biologiska läkemedel  
Under 2017 genomfördes ett flertal studentprojekt med koppling till SWIBREG. 

Målsättningen med projekten var att: 

 Öka kunskapen om biologiska läkemedel hos patienter med IBD 

 Introducera svenska läkarstudenter i IBD och möta deras intresse för forskning inom 

IBD 

 Öka inmatningen av data i SWIBREG 

 

Studentprojekten syftade bland annat till att studera hur stor andel av patienter med allvarligt 

skov av ulcerös kolit som behöver genomgå kirurgi med kolektomi samt hur det på sikt går 

för denna patientgrupp när det gäller rekonstruktiv kirurgi. 
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Samarbete med läkemedelsföretag 
SIWBREG strävar efter att tillföra ny kunskap om IBD. Registret arbetar brett, från att ta fram 

data över riskfaktorer, till laboratorieprover, sjukdomsindex och prognos. 

Med begränsade resurser har vi dock valt att fokusera på effekter av läkemedel, framförallt 

biologiska läkemedel. Flera av dessa är helt nyligen godkända och här har SWIBREG utgjort 

en plattform för att följa upp dem i den kliniska vardagen. Pågående observationella 

läkemedelsstudier redovisas under rubriken Forskning och utvecklingsarbete. 

I framtiden vill vi även genomföra prospektiva randomiserade prövningar inom ramarna för 

registret.  
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Hemsidan 
 

SWIBREGs hemsida (www.swibreg.se) är vår kanal till såväl professionen som patienterna.  

På hemsidan finns bland annat ett förslag om förbättrat omhändertagande av IBD-patienter 

som tagits fram i samarbete med arbetsgruppen IBD2020 (Figur 21-22). 

 

Figur 21. SWIBREGs hemsida  
 

 
 

Hemsidans underrubriker: Hem, hur sköts SWIBREG, datasskydd, forskning, vad är på gång? 

framtidsvision, länkar, aktuellt. 

 

Hemsidan förmedlar information om t.ex. forskningsprojekt och aktuella händelser. Via 

hemsidan kan användare ladda ned dokument som förenklar data-inmatning. Här finns också 

en presentation av registret samt en länk till själva registret, liksom andra viktiga länkar (ex. 

svensk gastroenterologisk förening (SGF), Mag-tarmföreningen mm). Under 2017 har 

patientinformationen under fliken Dataskydd uppdaterats för att vara anpassad till den nya 

dataskyddsförordningen, GDPR. Sjuksköterska Malin Olsson uppdaterar kontinuerligt 

hemsidan. 

http://www.swibreg.se/
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Figur 22. Förbättrat patientomhändertagande  
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Extraktion av data från SWIBREG 
 

Användare av SWIBREG måste på ett enkelt sätt kunna få ut data ur registret. Att öka 

användarvändligheten (i princip: hur lätt är det att mata in och att ta ut data) har haft hög 

prioritet 2017-18. Vi vill peka på fem nyckelområden: 

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 

 

Denna sida presenterar en sammanställning av de viktigaste data för varje patient. Det 

inbegriper sjukdomens utbredning, karaktär, aktuell och tidigare medicinsk behandling, 

klinisk-, biokemisk och endoskopisk aktivitet samt livskvalitet. Ett exempel ges i figur 4. 

 

Kvalitetssäkring 

 

Via dataleverantör Health Solutions plattform RealQ, ändras grundläggande uppgifter i 

registret i realtid. Det innebär att man direkt efter att ha matat in uppgifter om en patient kan 

se hur många patienter som finns i registret, fördelningen mellan t.ex. CD och UC, 

sjukdomarnas utbredning, ålder vid insjuknande, sjukdomsduration, sjukdomsutbredning, 

rökdata m.m. Dessutom kan man studera patienternas könsfördelning (ca 50% av alla IBD-

patienter är kvinnor). RealQ gör det också möjligt att identifiera ”missing data” så att dessa 

kan kompletteras.  

 

Kvalitetsindikatorer  

 

Under kvalitetssäkring finns nu också de kvalitetsindikatorer Swibreg valt att belysa. Syftet 

med indikatorerna är att de ska synliggöra och spegla kvalitet eller effektivitet av god vård 

och omsorg samt vara ett underlag som kan stödja huvudmän och utförare i deras arbete med 

att förbättra IBD-vården. 

 

Rapportfunktion 

 

Rapportfunktionen ger en mer omfattande bild av data och fungerar även den i realtid. Här 

redovisas t.ex. indikation för behandling, sjukdomsaktivitet och livskvalitet.  

 

Frågeverktyg 

 

Enskild användare kan själva definiera en kohort och välja ut vilka variabler de vill få ut data 

för inom en grupp patienter. Härvidlag skapas en excel-fil. Excel-filen kan importeras till 

statistikprogram för den som vill göra mer avancerade beräkningar. De urval man gör kan 

sparas så att man får ut data på exakt samma grupp i ett senare skede. 

 

Datakvalitet 

  

Vi har tidigare beskrivit vårt sätt att mäta kvaliteten på imatade data (med ett betyg mellan 0 

och 10, där 10 är bäst). För att studera kvaliteten följer vi varje år 5 konstanta variabler 
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(samma varje år) och 5 variabler som kan varieras från år till år. Vi mäter värden som är <18 

månader gamla och granskar sedan hur stor andel av patienterna vid varje klinik som har 

fullständiga data inmatade. Vid varje inloggning får användare automatiskt upp information 

om hur kliniken ligger till med registreringskvaliteten. På sikt hoppas vi att återrapporteringen 

av datakvalitet ska leda till en förbättrad registrering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Från styrgruppen vill vi rikta ett stort tack till alla som deltar i SWIBREG! 
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Region/landsting Totalt antal Patienter i Swibreg per region/landsting 180905 ( Sept 2017) Klinik Antal patienter (2017) Kvalitetsvärde basnivå 0-5 Kvalitetsvärde avancerad nivå 0-5 total kvalitetsvärde 0-10

Blekinge Läns landsting 834 (732) Blekingesjukhuset 834 (732) 2,3 (2,1) 2,6(2,5) 4,9 (4,6)

Landstinget i Dalarna 691 (702) Falun 651 (675) 1,2 (1;2) 1,0 (1,0) 2,2 (2,2)

Dalarna barn och ungdomsmedicin 40(27) 1,4 (1,6) 1,3 (1,5) 2,8 (3,1)

Region Gotland 13 (ny) Visby 13 (ny) 2(ny) 2,2(ny) 4,2(ny)

Region Gävleborg 44 (45) Gävle 42 (42) 2,1 (2,0) 3,5 (3,4) 5,5 (5,4)

Hudiksvall 2 (3) 1,0 (1,0) 1,0 (1,0) 2,0 (2,0)

Region Halland 347 (340) Halmstad 178 (179) 1,2 (1,1) 1,2  (1,2) 2,3 (2,3)

Kungsbacka 27 (27) 2,0 (1,9) 2,2 (2,0) 4,2 (3,9)

Varbergs sjukhus 142 (134) 2,9 (2,6) 3,6 (3,5) 6,5 (6,2)

Region Jämtland Härjedalen 690 (472) Östersund 690 (472) 1,7 (1,7) 2,6 (2,6) 4,2 (4,3)

Region Jönköpings län 2545 (2381) Eksjö 662 (618) 3,9 (3,8) 4,9 (4,9) 8,8 (8,7)

Jönköping 1321 (1241) 1,6 (1,5) 3,6 (3,5) 5,2 (5,0)

Jönköping barn 29 (44) 1,8 (1,7) 1,6 (1,8) 3,4 (3,5)

Värnamo 533 (478) 1,7 (1,5) 3,7 (3,6) 5,4 (5,1)

Landstinget i Kalmar län 559 (527) Kalmar 135 (127) 1,6 (1,5) 2,8 (2,7) 4,4 (4,2)

Västervik 424 (400) 1,8 (1,8) 2,0 (1,9) 3,7 (3,7)

Region Kronoberg 118 (90) Växjö 118 (90) 3,7 (3,5) 3,6 (3,4) 7,3 (6,9)

Norrbottens läns landsting 166 (154) Gällivare 7 (8) 3,0 (3,0) 3,1 (3,5) 6,1 (6,5)

Piteå 27 (27) 2,4 (2,4) 2,0 (2,0) 4,4 (4,4)

Sunderby sjukhus 132 (119) 2,0 (1,8) 3,3 (3,3) 5,3 (5,1)

Region Skåne 6971 (7007) Helsingborg 425 (374) 1,8 (1,7) 3,8 (3,8) 5,6 (5,4)

SUS Malmö 2588 (2521) 2,6 (2,4) 4,0 (3,9) 6,5 (6,3)

SUS Lund 2146 (2347) 2,1 (2,0) 2,7 (2,6) 4,7 (4,5)

SUS Malmö/Lund barn 96 (112) 2,2 (2,0) 3,2 (2,8) 5,4 (4,8)

Kristianstad  1459 (1491) 2,2 (2,1) 4,0 (3,9) 6,2 (6,1)

Trelleborg 238 (143) 2,0 (1,9) 3,6 (3,5) 5,6 (5,4)

Ystad 6 (6) 1,8(1,7) 2,8 (2,3) 4,7 (4,0)

Ängelholm 13 (13) 2,6(2,6) 2,1 (2,1) 4,7 (4,7)

Stockholms läns landsting 11647 (10686) Danderyd 1451(1204) 2,4 (2,4) 3,0 (3,0) 5,4 (5,4)

Ersta sjukhus 1933 (1782) 2,3 (2,3) 3,8 (3,2) 6,1 (5,5)

Gastromott City Sthm/Sabbatsberg 943(710) 2,8 (2,8) 1,4 (1,2) 4,2 (4,0)

Stockholm Gastro Center 1293 (1094) 2,4 (2,4) 2,3 (2,2) 4,8 (4,6)

Stockholm, Karolinska 4237 (4238) 3,3 (3,3) 3,6 (3,5) 6,9 (6,8)

Stockholm, St Göran 874 (846) 1,9 (1,7) 2,0 (1,8) 3,9 (3,4)

Stockholm, SÖS 454 (430) 2,4 (2,4) 2,3 (2,2) 4,7 (4,7)

Södertälje 462 (382) 2,3 (2,3) 2,8 (2,4) 5,1 (4,7)

Södermanlands läns landsting 645 (589) Eskilstuna 61 (61) 1,0 (1,0) 1,0 (1,0) 2,0 (2,0)

Kullbergska 0 (0)

Nyköping 584 (528) 2,1 (2,0) 3,8 (3,7) 5,9 (5,7)

Landstinget i Uppsala 1032 (1003) Uppsala 1032 (1003) 1,8 (1,7) 2,1 (1,8) 3,7 (3,3)

Landstinget i Värmland 1584 (1577) Karlstad barn 37 (30) 1,0 (1,0) 1,0 (1,0) 2,0 (2,0)

Karlstad 1547 (1343) 2,7 (2,6) 1,7 (1,7) 4,5 (4,3)

Västerbottens läns landsting 999 (972) Lycksele 0 (0)

Skellefteå 155 (165) 1,0 (1,0) 2,9 (2,9) 3,9 (3,9)

Umeå 844 (807) 3 (3) 3,6 (3,5) 6,6 (6,5)

Landstinget i Västernorrland 1321 (1300) Sollefteå 4 (5) 2,3 (2,4) 1,0 (1,0) 3,3 (3,4)

Örnsköldsvik 71 (35) 3,0 (2,9) 1,8 (1,3) 4,8 (4,3)

Sundsvall 1222 (1235) 2,5 (2,5) 2,0 (1,7) 4,5 (4,2)

Sundsvall/Härnösand Barn 24 (25) 2,5 (2,5) 2,8 (2,8) 5,4 (5,3)

Landstinget i Västmanland 1033 (916) Västerås 1033 (916) 2,1 (2,1) 1,9 (1,8) 4,0 (3,8)



Västra Götalandsregionen 6618 (6176) Alingsås 404 (401) 2,0 (1,9) 3,0(2,6) 4,9 (4,6)

SÄS Borås 1205 (1173) 2,2 (1,8) 3,2 (2,4) 5,3 (4,2)

SÄS Borås barn 40 (17) 2,2 (1,8) 3,9 (2,9) 6,0 (4,6)

Drottning Silvias sjukhus 169 (133) 3,1 (2,7) 3,8 (2,4) 6,9 (5,0)

Kungälv 44 (39) 1,0 (1,0) 1,5 (1,4) 2,6 (2,5)

Lundby närsjukhus 36 (4) 3,8 (3,0) 2,7(3) 6,5(6,0)

SU Mölndal 38 (16) 2,7 (2,6) 2,9 (2,7) 5,6 (5,3)

SU Sahlgrenska 2103 (2151) 3,0 (3,0) 3,5 (3,5) 6,5 (6,5)

SU Östra 1166 (1087) 1,8 (1,7) 2,5 (2,6) 4,2 (4,3)

Trollhättan NÄL 198 (186) 1,6 (1,6) 1,6 (1,6) 3,2 (3,3)

Uddevalla 55 (57) 1,7 (1,7) 2,7 (2,7) 4,4 (4,4)

Skaraborgs sjukhus 1122 (874) 1,8 (1,5) 1,9 (1,7) 3,7 (3,3)

SKAS barn 38 (35) 2,2 (1,3) 4,3 (2,0) 6,5 (3,3)

Region Örebro län 2115 (2117 ) Örebro 2115 (2117) 3,0 (3,0) 3,4 (3,2) 6,4 (6,3)

Region Östergötland 4054 (3992) Linköping 2328 (2211) 3,2 (3,3) 3,6 (3,6) 6,8 (6,9)

Motala 604(603) 3,4 (3,4) 4,9 (4,8) 8,3 (8,2)

Norrköping 1122 (1178) 3,0 (2,9) 3,0 (2,9) 6,0 (5,9)

Totalt: 44026 (41778)


