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Kort presentation
SWIBREG1 är Sveriges kvalitetsregister för inflammatorisk tarmsjukdom, och startade 2005.
Registret omfattar så väl barn som vuxna och har i snabb takt vuxit sedan vi år 2007 passerade
tusen registrerade patienter. I dagsläget beräknas 45 av 60 enheter delta i registret. Antalet
registrerade patienter i nuläget är 27 646 (2014-09-22). Busch et al redovisar in sin studie 61
344 IBD-patienter i det svenska patientregistret2. Detta gör att SWIBREG för närvarande har
en täckningsgrad på ca 45 %. Det är dock viktigt att understryka att täckningsgraden är (i)
betydligt högre i de delar av Sverige där registret kom igång först (i t.ex Östergötland, Örebro
län, Region Skåne ligger vi >80%). Vidare har vi en högre täckningsgrad för patienter med
(ii) aktiv IBD – då vi koncentrerat oss på den sjukaste patientgruppen, med störst behov av
medicinska åtgärder och där vinsterna med ett kvalitetsregister är störst.
Enligt data från Busch et al drabbas 1 av 200 svenskar av IBD och antalet patienter ökar.
Under den period som omfattas av denna årsrapport (1/9 2013 – 31/8 2014) har stort fokus
legat på att:
• Göra förbättringsarbetet till en naturlig del av SWIBREG.
• Fortsätta arbetet med att integrera PREMs, patient reported experience measures
• Validera IBD-diagnoserna i SWIBREG
• Delta i öppna jämförelser (i samarbete med Socialstyrelsen) och skaffa oss ökad
kunskap om registrets täckningsgrad
• Göra det möjligt för patienterna att rapportera in symptom, PROM och PREM direkt
till registret bland annat via Mina Vårdkontakter
• Öka forskning baserad på SWIBREG-data
• Förbättra registrets hemsida (figur 1)

Figur 1. SWIBREGs nya hemsida
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Introduktion
Ulcerös kolit och Crohns sjukdom utgör tillsammans inflammatorisk tarmsjukdom, ofta
förkortat IBD (engelska: inflammatory bowel disease). Både barn och vuxna drabbas. Utöver
ulcerös kolit och Crohns sjukdom registrerar registret också mikroskopiska koliter (kollagen
kolit och mikroskopisk kolit).
Epidemiologi
Ulcerös kolit har ökat under senare halvan av 1900-talet och början av 2000-talet, och har
idag en incidens kring 2/10 000 personår. Sjukdomen förekommer hos barn men debuterar
vanligtvis vid 20-40 års ålder. Det finns också uppgifter att äldre (åldrarna 60-80 år) löper en
ökad risk för insjuknande. Till följd av (i) den ökade incidensen, (ii) förbättrad behandling,
och (iii) ökad överlevnad, har sjukdomen blivit allt vanligare och prevalensen torde vara cirka
3 /1000 svenskar2. En ny svensk studie visade att >30 000 individer i landet har ulcerös kolit2.
Sjukdomen är ungefär lika vanlig bland män som bland kvinnor, men könsbalansen påverkas
av rökning och rökstopp. Även urbanisering har förts fram som en riskfaktor för IBD 3.
Förekomsten av Crohns sjukdom är vanligare i nordligare länder (ex norra Europa och
Nordamerika) än på södra halvklotet inkl. Syd Europa. Sjukdomen ökade snabbt under 60och 70-talet men därefter har incidensen legat stabilt troligen kring 1/10 000 personår.
Prevalensen av Crohn’s sjukdom är cirka 2/1000 i den vuxna befolkningen2.
Könsfördelningen är relativt jämn även om man kan spåra en något högre incidens bland
kvinnor i yngre medelåldern.
Symtom
Typiska symtom vid ulcerös kolit är diarré, blod och slem i avföringen. Mer uttalad ulcerös
kolit ger ibland svårare diarréer medan patienter som har en ulcerös kolit begränsad till
rektum vanligtvis har mindre med diarré men blod i avföringen. Dock kan ulcerös kolit också
gå med förstoppning! Av naturliga skäl är det vanligt med smärta i samband med
tarmtömning. Andra symtom vid svår UC utgörs av feber, anemi, viktnedgång etc.
Vid Crohns sjukdom är inte blodtillblandad avföring lika vanlig som vid ulcerös kolit men
däremot diarré och buksmärtor. Svåra buksmärtor kan bero t.ex. på stenos och Crohns
sjukdom ger ibland dessutom upphov till fistlar, inte minst perianalt. Trötthet, viktnedgång
och feber är vanligt och hos barn och ungdomar ses också tillväxtpåverkan. Livskvalitén är
påtagligt sänkt vid båda tarmsjukdomarna.
Att ställa diagnos och behandla
Diagnosen vid IBD vilar på anamnes, endoskopiskt och histologiskt utseende, biomarkörer i
form av blodprover och fecesprover samt radiologi.
Anamnesen är betydelsefull och här är det viktigt att penetrera symtom och riskfaktorer.
Endoskopi är en viktig del av diagnostiken och utförs i form av rektoskopi, sigmoideoskopi,
koloskopi, gastroskopi och ibland även kapselendoskopi. Radiologi är en del i utredningen av
framför allt Crohns sjukdom, där magnetkameraundersökning (MR), skiktröntgen (DT) och
ultraljud ingår.
Vid etablerad IBD diagnos är det viktigt att kunna bedöma sjukdomsaktiviteten för att kunna
ge rätt behandling. Här används biomarkörer (CRP, fekalt calprotectin), endoskopi, radiologi
samt sjukdomsskalor (index) för att avgöra graden och utbredning av inflammation. Vid
ulcerös kolit används Mayo score och Truelove-Witt kriterier (modifierade) för att avgöra
skovens svårighetsgrad. Harvey Bradshaw Index (HBI) används vid CD för att bedöma
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sjukdomsaktivitet. Vid endoskopi används också olika skalor för att gradera endoskopiskt
utseende.
Behandling av IBD utgörs av såväl akutbehandling för att dämpa ett skov samt förebyggande
behandling både för att förhindra inflammation men också för att förhindra
långtidskomplikationer såsom colorektal cancer och extra-intestinala manifestationer av IBD.
Kirurgi är en viktig del av behandling även andelen patienter som genomgår IBD kirurgi
minskat över tid, eventuellt till följd av nyare effektiv medicinsk behandling4.

Styrgrupp
Styrgruppen består av läkare, sjuksköterskor och två representanter för Mag- och
tarmförbundet (Charlotte Deogan samt Peter Almroth) (Figur 2). 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.
Figur 2. Schematisk bild av styrgruppen
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Ansvarsområden inom SWIBREG
Styrgruppens medlemmar bidrar alla till SWIBREG, men vissa personer har särskilda
ansvarsområden: Pär Myrelid, kirurgkliniken i Linköping, är registerhållare. Hans Strid,
Göteborg, är utbildningsansvarig. Martin Rejler, Jönköping, har knutits till styrgruppen i
syfte att öka förbättringskunskapen i styrgruppen samt att fullt implementera
förbättringskunskap i registret. Susanna Jäghult och Anna Lindhoff-Larsson arbetar med
PREM. Jonas Halfvarson ansvarar för forskningsuttag från SWIBREG, medan Olof
Grip och Henrik Hjortswang tagit ansvar för öppna jämförelser.
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 kompetenscentrum RCSO.
SWIBREGs databas sköts av företaget HealthSolutions.
http://www.healthsolutions.se
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Täckningsgrad och beskrivning av inrapporterade patienter
SWIBREG har idag en nationell täckningsgrad kring 40-45% (Figur 3).
Figur 3. Antal patienter med IBD (Patientregistret = Busch et al 2)

Nästan exakt 1000 patienter är barn idag (n=1005) medan 4812 fick diagnosen före 20 års
ålder. 8477 patienter är över 60 år och hela 2490 fick sin diagnos efter 60 års ålder, till viss
del beroende på de mikroskopiska koliterna kollagen kolit och lymfocytär kolit (Figurer 413). Könsfördelningen är jämn (kvinnor utgör 50,3 %) för IBD-gruppen som helhet medan det
finns skillnader mellan diagnosgrupperna då det är vanligare med mikroskopisk kolit hos
kvinnor (Tabell 1).
Tabell 1. Könsfördelning olika inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD)(2013-12-31)

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

Män
(%)
12551
49,7 %

Kvinnor
(%)
12704
50,3 %

4289
49,1 %
6346
53,3 %
108
23,5 %
62
15,5 %
494
48,0 %

4446
50,9 %
5556
46,7 %
351
76,5 %
339
84,5 %
536
52,0%
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Figur 4. Ålder vid diagnos Crohns sjukdom

Figur 5. Åldersfördelning 2013-12-31 Crohns sjukdom

Figur 6. Ålder vid diagnos ulcerös kolit

7

SWIBREG Årsrapport 2014-09-01
Figur 7. Åldersfördelning 2013-12-31 ulcerös kolit

Figur 8. Ålder vid diagnos lymfocytär kolit

Figur 9. Åldersfördelning 2013-12-31 lymfocytär kolit
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Figur 10. Ålder vid diagnos kollagen kolit

Figur 11. Åldersfördelning 2013-12-31 kollagen kolit

Figur 12. Ålder vid diagnos obestämbar kolit
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Figur 13. Åldersfördelning 2013-12-31 obestämbar kolit

Sjukdomskaraktäristik
De olika sjukdomarna beter sig på olika sätt när det gäller såväl utbredning i magtarmkanalen
som på vilket sätt de ger symptomhos patienterna. När det gäller de två största
sjukdomsgrupperna klassificeras de enligt den s k Montrealklassifikationen.
Crohns sjukdom klassificeras enligt ålder vid diagnos men också efter var sjukdomen är
lokaliserad (L1-4) och på vilket sätt tarmen påverkas av sjukdomen (B1-3) och om det finns
förekomst av sjukdom även i analkanalen eller ej (p)(Figurerna 14-16 där grön färg anger
tjocktarmsengagemang). Sjukdom i slutet av tunntarmen (och i cekum) klassificeras som L1,
tjocktarmen som L2, sjukdom i både tunntarm och tjocktarm L3 och ev samtidig förekomst av
sjukdom i övre delen av magtarmkanalen som L4. När det gäller hur sjukdomen beter sig är
enbart inflammatorisk sjukdom B1, förträngning av tarmen B2 och genombrott av tarmväggen
B3. Figurerna 14-19 visar hur sjukdomen varit lokaliserad och betett sig vid diagnos och hur
den förändrat sig fram till 2013 för samma patientkohort.

Figur 14. Montrealklassifikation - utbredning av Crohns sjukdom:
A) Vid diagnostillfälle
B) 2013 (patienter som var aktiva detta år)
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Figur 15. Montrealklassifikation – sjukdomskaraktär av Crohns sjukdom:
A) Vid diagnostillfälle
B) 2013 (patienter som var aktiva detta år)

Figur
16. Montrealklassifikation – utbredning av ulcerös kolit:
A) Vid diagnostillfälle
B) 2013 (patienter som var aktiva detta år)

Variabel-översikt
SWIBREG registrerar sjukdomsduration, utbredning, genomförd kirurgi, endoskopier,
mediciner, biverkningar av dessa mediciner, vikt, längd (hos barn), samt laboratorieprover
(ex. SR, CRP, Hb, F-Calprotectin). Den vanligaste medicineringen bland patienter i
SWIBREG är 5-ASA (Figurer 17-18), följt av immunmodulerande läkemedel (ex.
Imurel/Azathioprin), kortison och biologiska läkemedel (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 jämfört med tidigare (7 %
2012 mot 24 % 2013). Därutöver kan man se att de med registrerat rökstatus har andelen som
slutat röka ökad från 30,6 % till 35,0 %.
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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 utgörs av 5-ASA. Data kring biologisk behandling finns
dock för mer än 3000 patienter (n=3169) (Figur 20-24).
Figur 17. Registrerad läkemedelsbehandling vid Crohns sjukdom.
48%
38%
27%
18%

Figur 18. Registrerad läkemedelsbehandling vid ulcerös kolit.
100%

30%
12%

17%

SWIBREG har valt att aktivt fokusera på IBD-patienter med biologisk behandling. 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. 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 kring biologiska läkemedel.
Fokus på biologiska läkemedel
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Läkemedel som baseras på specifik blockering av immunologiska processer i inflammationen
genom att ge antikroppar som infusion eller injektion kallas biologiska läkemedel. Fram till
och med 2013 har vi endast haft antikroppar mot aktiveringsproteinet TNF att tillgå inom IBD
(Remicade, Humira och Simponi). Nu kommer ytterligare två antikroppar med andra
blockeringsmål att börja användas, Entyvio och Stelara. Gemensamt för dessa biologiska
läkemedel är den höga kostnaden och risker behäftade med hämning av immunsystemet. Det
är därför viktigt att noggrant följa upp behandlingen med dessa läkemedel. Forskning har visat
att koncentrationen av det biologiska läkemedlet i blodet är en stark prediktiv markör för
behandlingssvar6. Dessutom kan patienten bilda egna antikroppar mot läkemedlet vilket
innebär sämre effekt och risk för allergisk reaktion7. Att mäta såväl läkemedelskoncentration
som eventuella antikroppar bildade mot läkemedlet började användas i klinisk rutin i
Stockholm under 2013 och metoden är på väg att etableras vid ytterligare universitetssjukhus i
Sverige. Tanken är att utnyttja SWIBREG för att följa biologisk behandling med biologiska
läkemedel, både för att kunna ge en kostnadseffektiv behandling till rätt patient och
säkerställa patientsäkerheten. När vi nu har tre olika sorters biologiska läkemedel att välja
mellan är det väsentligt att enkelt och enhetligt kunna samla information kring dessa
läkemedels effektivitet och eventuella risker. Detta för att hjälpa oss att välja rätt biologisk
behandling för den individuella patienten.
Genom datummärkning har vi också möjlighet att studera behandlingslängd. Av de biologiska
läkemedlen har 369 patienter erhållit Remicade och 151 patienter erhållit Humira i >5 år
Motsvarande siffror för immunosuppressiva läkemedel är; Azathioprin 1529 patienter,
Purinethol148 patienter samt Methotrexat 83 patienter.
SWIBREG registrerar utöver insatta läkemedel också orsaker till utsättning av ett visst
läkemedel (respektive dosökning/dosminskning)(Figur 25).
Figur 19. Orsaker till utsättning av läkemedel hos patienter med IBD.
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OBS! 7002 patienter med steroider har genomfört en planerad utsättning. Vi har avstått från
att pricka in dessa 7002 patienter för att inte förstöra detaljnivån för övriga preparat).
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Uppdelat på enskilda preparat framgår att skälen för utsättande (enligt biverkning, bristande
effekt, planerad utsättning) är följande för de vanligaste biologiska/immunmodulerande
medicinerna:
Tabell 2. Orsaker till utsättning av enskilda preparat

Immunomodulerande läkemedel
Azathioprin
Puri-nethol
Biologiska läkemedel
Remicade
Humira

Biverkning

Bristande
effekt

Planerad
utsättning

1224
238

176
24

236
20

260
108

356
223

793
75

SWIBREG innehåller även data utifrån dosökningars storlek, 172 dosökningar av Remicade
har genomförts mot 990 för Humira.

Kirurgi
Kirurgin är underrapporterad i SWIBREG idag men ett intensivt arbete pågår för att åtgärda
detta. Målet på sikt är att det skall vara ett minimikrav att registrera utförd kirurgi och utfallet
av denna för att få fortsätta bedriva kirurgi vid IBD, då dessa ingrepp inte är så frekventa, har
hög komplikationsfrekvens och ställer stora krav på hela teamet som deltar i vården såväl före
som efter kirurgin.
Under 2013 registrerades 62 kolektomier (Crohn 21, ulcerös kolit 37 och obestämbar kolit 4).
Därutöver registrerades 10 operationer för Crohns sjukdom där sjukt tunntarmssegment
avlägsnades och 48 där sjuk tunntarm och kolon togs bort i ett och samma segment. Mer
detaljer om utförd kirurgi och förekomst av stomier och rekonstruktion efter kolektomi kan
ses i tabell 3. Ett alternativ till resektion av tunntarm är strikturoplastik (tarmen vidgas
kirurgiskt) eller s k endoskopisk dilatation där man vidgar tarmen med en ballong och 15
sådana ingrepp registrerades under 2013.
Tabell 3. Kirurgi och förekomst av olika stomier och rekonstruktioner efter kolektomi
under 2013
Någonsin Registrerad Ileostomi Kolostomi Ileorektal Bäcken- Kontinent
opererade operation
anastomos reservoar ileostomi
2013
Crohns
5
10
4
1
sjukdom
2517
144
33
0
20
14
3
Ulcerös kolit
897
91
40
Lymfocytär
0
0
0
0
kolit
8
0
0
Kollagen
0
0
0
0
kolit
8
0
0
Obestämbar
0
2
3
1
kolit
51
7
4
15
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Symptom - sjukdomsaktivitet och livskvalitet
Behandlingen av inflammatorisk tarmsjukdom är ju inte kurativ idag (ingen bot finns) utan
det handlar om att med olika behandlingar hålla patienterna så symptomfria som möjligt och
med hög livskvalitet. En tydlig koppling har tidigare kunnat visas just mellan förekomst av
aktiv sjukdom och sänkt livskvalitet. I registret har vi registrering av symptomaktivitet
(Harvey Bradshaw vid Crohns sjukdom och Mayo Score vid ulcerös kolit) och även
livskvalitet i fyra olika dimensioner med Short Health Scale. I figur 26-29 ses hur stor andel
av patienterna som haft sjukdomsaktivitet under året (”sämsta skattningen” under 2013) och
hur det var vid den senaste kontakten under året. I figur 30-34 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).

Figur 26. Harvey Bradshaw Score vid Crohns sjukdom
A Sämsta värdet under 2013
B
Senaste värdet under 2013
70%

65%

16%

18%

16%

0%

14%
0%
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Figur 27. Mayo Score vid ulcerös kolit
A Sämsta värdet under 2013
35%

B

Senaste värdet under 2013
36%

35%
33%

29%

1%

31%

0%

Figur 30a. Short Health Scale – Symptom (medelvärde)
A) Crohns sjukdom
B) Ulcerös kolit

Figur 30b. Short Health Scale – Funktion (medelvärde)
A) Crohns sjukdom
B) Ulcerös kolit
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Figur 30c. Short Health Scale – Oro (medelvärde)
A)Crohns sjukdom
B) Ulcerös kolit

Figur 30d. Short Health Scale – Välbefinnande (medelvärde)
A) Crohns sjukdom
B) Ulcerös kolit
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Datakvalitet
I registret finns ett inbyggt system för att värdera hur bra de olika enheterna kompletterar 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 tio olika
enheter som har bäst variabeltäckning på sina registrerade patienter.

Tabell 4. Enheter med högst kvalitetsindex på sin registrering
Värde
Motala
7,4
Umeå
6,9
SU Sahlgrenska
6,5
Gällivare
6,0
Örebro
5,8
SUS Malmö
5,5
Kristianstad
5,3
Sophiahemmet
5,2
Helsingborg
5,1
Linköping
5,0
Likaså presenteras de tio enheter som har flest registrerade patienter på sin enhet. Då vi idag
inte har lokal täckningsgrad blir det som synes många stora enheter som lyfts fram, men också
en del mindre. Det finns också några enheter som finns på bägge listorna vilket förstås är
mycket glädjande.
Tabell 5. Enheter med flest registrerade individer
Antal
Karolinska sjukhuset
3591
Linköping
2307
SUS Lund
2271
SUS Malmö
2204
SU, Sahlgrenska
2000
Örebro
1804
Kristianstad
1196
Borås
1071
Norrköping
993
Ersta
958
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Förbättringskunskap
Förbättringskunskap brukar definieras som ” En gemensam och outtröttlig ambition att
vårdpersonal, patienter och deras anhöriga, forskare, uppdragsgivare, planerare och
utbildare gör förändringar som avser att leda till bättre resultat för patientvården (hälsa),
bättre hälso- och sjukvårdssystem (vård) och bättre professionell utveckling (lärande).”
Behovet av förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvården är idag angeläget framför allt
utifrån ett populationsperspektiv. Många studier understryker att gapet mellan vad medicinen
kan uppnå och vad den verkligen åstadkommer måste överbryggas8. Utmaningen att
överbrygga detta gap har tagits på allvar av många sjukvårdssystem och huvudmän och fokus
har ofta legat på ”Safe, Timely, Efficient, Effective, Equal and Patient centred care”
(STEEEP). Detta förhållningssätt har även antagits i Sverige genom Socialstyrelsens
dokument ”God Vård” (Socialdepartementet. Stockholm, 2006).
Figur 31. Schematisk översikt av förbättringskunskap (enligt Batalden och Stoltz 9)

Förbättringskunskap kombinerar:
1) generaliserbar kunskap (professionell kunskap) med
2) den plats där vården ges (kontext) och
3) mätetal över tid (resultatet av den givna vården). Dessutom tas
4) planer för förändringar med och vilka metoder som avses användas (förbättringskunskap)
och slutligen betydelsen av
5) utförandet (ledarskapet).
Den professionella kunskapen är ofta väl definierad genom sk ”guidelines” som ges ut av
professionella sammanslutningar som t.ex. European Crohn and Colitis Organisation10, 11
För att förstå förbättringskunskapens innebörd kan samverkan mellan patient och vård
illustreras med ”5p” (Figur 31). Dessa modeller har tidigare prövats i Eksjö, av Dr Martin
Rejler, som är medlem av SWIBREGs styrgrupp.
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Figur 32. Sjukvårdens mikro-kosmos

Förbättringskunskap inom SWIBREG
Det finns en stor erfarenhet av förbättringskunskap från andra svenska register inom t.ex.
diabetes och svenska hjärtregister. Erfarenheterna från IBD är dock få även ur ett
internationellt perspektiv. Ett av få nätverk med fokus på förbättringsarbete är
”ImproveCareNow” som sedan 2007 framgångsrikt byggt upp en slagkraftig organisation. De
har tagit fram såväl mätetal som förbättrade instrument för inmatning av data. T.ex. deltar 31
av USA:s 50 främsta barnsjukhus med över 20 000 patienter (https://improvecarenow.org/12.
Denna organisation är den enda som publicerat nationella IBD data hittills11 13. Inte minst
involveringen av patienterna och deras familjer för att stödja egenvården har varit
framgångsrik14.

SWIBREG: Hur vi vill utveckla området förbättringskunskap inom IBD
• Definiera hur patientrapporten på bästa sätt skall fungera
• Fortsätta data-inmatningen så att full täckning avseende IBD uppnås
• Prioritera vilka patientgrupper som skall följas med telefon/besöksdata
• Definiera vilka mått som skall prioriteras
• Bestämma hur data skall matas in och användas i kliniken
• Ge bättre support till de deltagande enheterna (förståelse av SWIBREGs egna
mikrosystem och genom att bygga en starkare organisation med regelbundna möten
telefonsupport mm)
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PROM
PROM (Patient Reported Outcome Measure) och PREM (Patient Reported Experience
Measure)
Sedan länge har SWIBREG mätt PROM15 i form av SHS och EQ 5D. PROM inkluderar mått
på sjukdomssymtom, funktionsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet. På senare år har dock
även PREM få alltmer uppmärksamhet (Figur 10).

Figur 33. Översikt av PROM och PREM

PREM är ett mått avseende patientens upplevelse av och tillfredsställelse med vården. 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 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.
SWIBREG kommer under hösten 2014 att börja 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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SWIBREG registrerar EQ5D men inte SF-36. Som sjukdomsspecifikt livskvalitetsmått
används SHS, och för att registrera patientsymptom indexen Harvey-Bradshaw, Walmsley,
samt Mayo score (Figur 6). Registret innehåller också information om kirurgi, men även
förekomst av komplikationer, samt rökning och BMI. (Registret registrerar för närvarande
inte ledtider, överlevnad, eller smärta (utom som del av SHS)).

Utbildningsinsatser
Under det senaste året har en rad aktiviteter genomförts runt om i Sverige för att sprida
SWIBREG i Sverige och på så sätt öka täckningsgraden. Både nationellt, regionalt och lokalt
har SWIBREG presenterats och introducerats för nya användare. Vi har också startat en ny
hemsida, som bidrar till undervisning om och spridning av SWIBREG. För beskrivning, se
annan plats i årsrapporten. Nedan följer en kort beskrivning över de aktiviteter som
genomförts.
Nationellt arrangerades en lyckad SWIBREG dag 140428 i Läkarsällskapets lokaler i
Stockholm. Under förmiddagen presenterade Pär Myrelid, Anna Lindhoff Larsson, Susanna
Jäghult och Hans Strid nyheter i SWIBREG. En inbjuden föreläsare, neurolog Leszek
Stawiarz visade hur elegant MS registret presenterar sina registerdata via en Visualiseringsoch analysplattform. Vid Gastrodagarna i Linköping visade SWIBREG upp sig vid en monter
där information spreds via registrets koordinator Anna Lindhoff Larsson. Barnläkare Jonas
Ludvigsson gjorde reklam för registret vid de nationella barn-IBD-dagarna i Örebro hösten
2013. Anna Lindhoff Larsson tillträdde hösten 2013 en projektanställning som koordinator för
registret, vilket har lett till ökade möjligheter för spridning av och information om SWIBREG.
Pär Myrelid var inbjuden föreläsare till Dagens Medicins temadag om IBD 140829, där han
höll ett föredrag om SWIBREG inför vårdpersonal, hälso- och sjukvårdsadministratörer och
politiker från olika delar av Sverige.
Regionmöten för information och introduktion av SWIBREG har arrangerats i Halland
(Varberg), Småland (Eksjö) och Värmland (Karlstad). I Stockholm har IBD sjuksköterska
Susanna Jäghult spridit kunskap om registret på Odenplans läkarhus, Sophiahemmet,
Hötorget, Danderyds sjukhus och Ersta sjukhus via inspirations-föreläsningar och "hands-on"
– träning. Hon har också föreläst om/visat SWIBREG på ett flertal ssk-möten runt om i
Sverige, samt lyft SWIBREG i Stockholms specialitetsråd (SPESAK), där representanter
samlas från alla gastroenheter i Stockholm. Barngastroenterolog Ulrika Fagerberg har arbetat
hårt med att sprida SWIBREG i Västmanland, både på barn- och vuxensidan. Medvetenheten
om registret 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.
Utöver nationella utbildningsinsatser har Olof Grip också presenterar registret vid det
internationella gastroenterologmöte ”Leading change” i Barcelona 140117, och Michael
Eberhardsson är inbjuden att föreläsa om förbättringsarbete inom svensk IBD-sjukvård och
SWIBREG vid ett möte i Manchester i september 2014.
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Robert Saalman
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P-O Nyström
Hans Strid
Anders Rönnblom
Pontus Karling
Susanna Jäghult
Olof Grip
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Gastroenterolog
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Karolinska sjukhuset
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Forskning
Primärt fokuserar registret på patientnytta där frågeverktyget skall ge återkoppling och
underlag till kvalitetsarbete på nationell och lokal nivå. Vidare är patientrapporten av stor
betydelse vid den enskilda patientkonsultationen. Med hjälp av patientrapporten kan
patientens historik och de parametrar som är centrala vid IBD visualiseras över tid på ett
användarvänligt och överskådligt vis. Därvid skiljer sig patientrapporten från dagens digitala
journalsystem. Bortom dessa primära målsättningar med SWIBREG finns i förlängningen en
ambition om att registret skall utgöra ett framtida underlag för kunskapsutveckling även i ett
forskningsperspektiv.
SWIBREG: Långsiktig målsättning för att utveckla SWIBREG som plattform för
IBD-forskning. Styrgruppen uppmuntrar till forskning där SWIBREG-data:
• används som enskild/enda datakälla
• via länkning kompletteras med data ur andra nationella register som exempelvis
Patientregistret, Dödsorsaksregistret, Cancerregistret
• utgör basen för observations- och interventionsstudier, inklusive randomiserade
kontrollerade studier
• Hur upplever du som helhet vårdpersonalens bemötande?
Beaktandes att täckningsgraden för SWIBREG ännu är begränsad (40-45%) fokuserar vi i
dagsläget på studier avseende specifika kohorter av patienter med IBD. Först i framtiden
hoppas vi kunna driva studier på hela IBD-patientpopulationen. För att underlätta processen
kring initiering av forskningsprojekt baserade på data ur registret och även möjliggöra
nationell synkronisering av likartade initiativ så har ansökningsförfarandet formaliserats och
ett standardisera ansökningsformulär tidigare utformats (Se appendix).
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Validiteten av data i SWIBREG är givetvis en grundbult för såväl pågående som framtida
studier baserade på data i registret. En valideringsstudie avseende data för diagnos och
genomgången kirurgi har därav initierats (Etikansökan godkänd). Förutom validering av data i
SWIBREG så avser studien även att validera motsvarande data i patientregistret. Som pilot för
prospektiva observations studier inom ramarna för SWIBREG har under året studien “An
observational study of patients with ulcerative colitis on golimumab in the Swedish IBD
Registry – GO-SWIBREG” initierats och sjösatts i samarbete med MSD. Formerna för
studien inklusive reglerande avtal har arbetats fram i samarbete med jurist från SKL och
Östergötlands läns landsting. Att kunna mata in data i registret via ett elektroniskt Case
Record Form (eCRF), har varit av bärande avsikt med studien. Grundtanken är att delar av
detta eCRF skall vara universellt och kunna nyttjas vid andra studier. Med hjälp av eCRF
hoppas vi även kunna öka antalet patienter med kompletta data i registret. Under året har ett
intensivt samarbete med Health Solutions pågått för att lösa de tekniska detaljerna i frågan,
med förhoppning om att kunna sjösätta eCRF inom ramarna för studien under slutet av 2014.
Pilotstudien är således av stor vikt för att bereda väg för ett nytt arbetssätt som torde förenkla
framtida akademiskt initierade studier inom ramarna för SWIBREG. I och med godkännandet
av vedolizumab vid såväl Crohns sjukdom som ulcerös kolit tidigare i år, så har arbetet med
att planera de två observationella uppföljningsstudier “A Swedish observational study on
Vedolizumab assessing the Effectiveness And Healthcare resource utilisation in patients with
ulcerative colitis” (SVEAH UC SWIBREG) och “A Swedish observational study on
Vedolizumab assessing the Effectiveness And Healthcare resource utilisation in patients with
Crohn’s disease” (SVEAH CD SWIBREG) påbörjats med planerad initiering under slutet av
året. Styrgruppens bedömning är att dessa studier skall kunna ligga till grund för skapande av
kohorter med hög nationell täckningsgrad och som kommer att vara av strategisk vikt för
längre uppföljningar inom ramarna för registret.

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 11). Mot bakgrund av att enbart ca
40-45% av Sveriges förmodade IBD population är inkluderade i SWIBREG hittills så har
dialog förts kring huruvida SIWBREG 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. 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.
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Öppna jämförelser – preliminära data
En samkörning mellan SWIBREG och nationella Patientregistret för
åren 2010-12 visar:
• Att 2.3% av patienter som genomgår kolektomi får pneumoni
under vårdtiden, att män med IBD som opereras förefaller ha mer
pneumoni än kvinnor.
• Att 3.9% av patienter som genomgår kolektomi får sepsis under
vårdtidend, och även här förefaller män med IBD att vara mer
drabbade av komplikationer opereras.
• Hur upplever du möjligheterna att få kontakt med vården när du
behövt det?
• Hur upplever du som helhet vårdpersonalens bemötande?

Figur 34. 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 senaste året har SWIBREG fått en ny hemsida. Hemsidan spelar en viktig roll för
inrapportering av data, men också som logistiskt stöd för SWIBREG-användare (Figur 35).
Figur 35. Menyer på SWIBREGs hemsida.

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).

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 enskild patient såsom
sjukdomens utbredning, karaktär, aktuell och tidigare medicinsk behandling, klinisk-,
biokemisk och endoskopisk aktivitet samt livskvalitet.
Kvalitetssäkring
Detta är en grundfunktion i plattformen 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
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För att få mer omfattande resultat har en rapportfunktion lagts till. Även här ges resultaten i
realtid. Den ger en djupare förståelse ffa kring vilka medicinska och kirurgiska behandlingar
som givits, indikation och varför mediciner satts ut, samt resultat på sjukdomsaktivitet och
livskvalitet.
Frågeverktyg
I frågeverktyget kan enskild användare själv definiera en kohort och sedan välja vilka
variabler man vill få ut data på för denna kohort. På så vis skapas en excel-fil som man själv
kan exportera till ett statistikprogram för att göra de beräkningar man önskar. Kohorten är
sparad så att man enkelt kan få ut data på nytt vid senare tillfälle.
Datakvalitet
För att motivera användare att uppnå fullständiga data i registret så har 10 variabler valts ut,
fem som inte eller sällan ändras och fem som är uppföljningsvariabler där värden inte skall
vara äldre än 18 månader. Utifrån hur stor andel av patienterna i registret som har fullständiga
data så får varje klinik ett datakvalitetsvärde mellan 0 och 10 poäng. Man kan även här enkelt
se vilka patienter som saknar data så att komplettering kan ske. De 10 variablerna är inte fixa
för all framtid utan kan komma att ändras.

Strategier för att förbättra datakvalitet i SWIBREG
Ett problem som delas av de flesta kvalitetsregister är täckningsgraden. När det gäller register
som rapporterar en händelse (kirurgiska ingrepp, hjärtinfarkter, stroke) är det lättare att uppnå
en hög täckningsgrad. Här behöver man inte registrera alla patienter och ofta ett begränsat
antal parametrar samt 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 ett stort antal variabler som
matas in. Vidare är sjukdomarna kroniska med ett livslångt deltagande i registret. Detta
medför stora datamängder som skall in i registren med svårigheter att uppnå en acceptabel
täckningsgrad med valida data. Registret riskerar då att bli en börda i stället för ett verktyg.
Ett sätt att komma undan detta är att definiera specifika och intressanta grupper av patienter
som man följer upp i registret. RA-registret har anammat denna idé och har riktat in sig på
patienter med biologisk behandling. Detta har lett till en hög täckningsgrad där såväl
professionen, myndigheter och industrin kan få värdefulla data ur registret.
SWIBREG har haft svårt för att uppnå en acceptabel täckningsgrad även om det senaste året
har inneburit en klart ökad rapportering i registret från olika delar av landet. 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 vill ha kompletta
data samt aktivt mata in uppgifter prospektivt. 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.
28

SWIBREG Årsrapport 2014-09-01
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) 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.

Figur 36. Grupper där SWIBREG eftersträvar hög täckningsgrad.
Grön rektangel visar Steg 1 = patienter som behandlas med biologiska läkemedel, 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.
Antal
variabler

Många
variabler

Få variabler

Antal IBD
patienter
IBD patienter
med biologiska
läkemedel

Alla IBD
patienter
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Övrigt
SWIBREG har fram till 2014 varit helt beroende av bidrag från SKL. Vi erhöll 2013 1 miljon
kronor och därutöver 460 000 kr för att inrätta en koordinator till SWIBREG (Anna LindhoffLarsson) kopplat till projektet Ökad täckningsgrad. För närvarande har registret 480 113 kr i
kvarvarande tillgångar (där fakturering för driftskostnader för 2014 ännu ej fullt fakturerats).
Deltagandet i registret har hittills varit kostnadsfritt.

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.

Sammanfattning
SWIBREG är Sveriges nationella kvalitetsregister för inflammatorisk tarmsjukdom. Det
övergripande målet med SWIBREG är att:
• förbättra IBD vården och mer konkret
• standardisera den endoskopiska övervakningen av kolit,
• förbättra medicinsk behandling av såväl ulcerös kolit som Crohns sjukdom,
• minska fistulerande perianal Crohns sjukdom men också
• minimera förekomst av anemi och kontinuerlig steroidbehandling vid IBD.
• Många barn med IBD har låg livskvalitet och påverkad tillväxt och för barnpatienter är
det en självklar målsättning att tillgodose optimal tillväxt.
Ett ökat fokus har lagts vid att få in mer patientrapporterade data i syfte att förenkla detta tar
vi nu fram en app och en lösning för ”Mina Vårdkontakter” tillsammans med register
leverantör Health Solution så att patienten själv ska kunna registrera data i SWIBREG.
Från styrgruppen vill vi rikta ett stort tack till alla som deltar i SWIBREG!
Bilaga: Swibreg Proposal Form
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APPENDIX
Swibreg proposal form (for research)
Project Title:
Date Submitted:
Internal projects
A. Proposed Team:

Name1, Institution1, email address,
Name2, Institution2, email address,
Etc.

B. Collaborators:

Name1, Institution1, email address,
will have access to Swibreg/IBDCare data ?
(Yes/No)
Name2, Institution2, email address,
will have access to Swibreg/IBDCare data ?
(Yes/No)
Etc.

C. Project Liaison

Name1, Institution1, email address of PI (or PI’s delegate)
Responsible for acting as liaison with Swibreg/IBDCare
management committee – charged with keeping the
management committee informed of progress, project
decisions etc.
Name1, Institution1, email address,
will have access to Swibreg/IBDCare data ?
(Yes/No)
Name2, Institution2, email address,
will have access to Swibreg/IBDCare data ?
(Yes/No)
Etc.

External projects
A. Proposed Team:

B. Principle collaborators within the
Swibreg/IBDCare
management committee (if
any)
C. Project Liaison

Name1, Institution1, email address,
Name2, Institution2, email address,
Etc.
Name1, Institution1, email address of PI (or PI’s delegate)
Responsible for acting as liaison with Swibreg/IBDCare
management committee – charged with keeping the
management committee informed of progress, project
decisions etc.

Summary of hypothesis
and
Objectives of Proposed Project
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Summary of Analytic Plan

Statistical Power of Proposed Study

Type of data requested for project
(individuals only, disease data,
phenotype data, disease
activity, medication, surgery,
longitudinal data, other)
Are you requesting that additional data
than already existing within
Swibreg/IBD Care to be
generated?
Ethical Approval
(granted/pending)

Yes/No. If yes, please specify any relevant details.
(Please note that requests for new data are dependent on finding
funds. Swibreg/IBDCare will work together to help find
funds for projects that will move the field forward).
Please provide EPN details
Although Swiberg/IBD Care management committee can review a
project proposal prior to obtaining ethical approval, data
transfer and/or analyses for this project can’t occur until
approval has been obtained.

Proposed authorship

Projected Timeline

Possible Data Products that will be
generated and made available
to SWIBREG/IBD care
members for future projects*
Additional information

This must include timeline for obtaining additional data (if
applicable), completion of analyses, first draft of meeting
abstract (if applicable), first draft of manuscript
Please describe

Please provide any additional information that you deem relevant to
your project proposal.

Comments made by SWIBREG/IBD
Management committee at
time of approval
Date of SWIBREG/IBD Management
committee Approval
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