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Maja Ideström, Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition, Astrid Lindgrens Barnsjukhus. 

 
Som representanter från Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm åkte jag tillsammans med 
kollegan Natalia Mouratidou till pediatriskt IBD-möte i Barcelona. Förväntningarna var höga 
både på Barcelona och mötet. 
 
Barcelona visade sig vädermässigt inte från sin bästa sida. Det var mulet, blåsigt och blött. 
Jag som har så lätt för att frysa hade sett fram emot lite sensommarsol och värme..Trots det 
lite mindre smickrande vädret var och är Barcelona en väldigt trevlig, livlig och vacker stad. 
Kongresscentret, och även vårt hotell, låg nära universitetsområdet, vilket gjorde att det var 
fullt med studenter i rörelse såväl dag- som kvällstid.  
Även om fritiden var knapp, hann vi med att promenera längs hela La Rambla, ända ned till 
Columbusmonumentet, umgås med trevliga kollegor och testa restaurang- och nattlivet i bla 
Gamla stan med katalanska specialiteter som goda Pinchos och katalansk dryck. En kväll 
lyckades vi få en stadsguidning med Gaudi-tema av allvetaren och kollegan Petter 
Malmborg. När tunnelbanan och nattbussarna slutat gå var det bara att ta en liten ”nätt” 
promenad längs Avinguda Diagonal (som verkligen är hur lång som helst) hem till hotellet. 
 
PIBD-mötet öppnade på tisdag kvällen med registrering och välkomstceremoni. Detta 
missade vi tyvärr eftersom flyget var försenat och vi alldeles för tidsoptimistiska! På 
onsdagen drog mötet igång på morgonen med ”Hot topics in PIBD treatment”, ”IBD-
mimicing diseases; challanges in diagnosis and management”, ”PIBD guidelines and position 
papers” och ”Different perspectives, different goals”. Följande dag handlade det om 
”Integrating genome, immunology and microbiome in the pathogenic model of PIBD”, 
fortsättning på ”Hot topics…” från dag 1, diagnostik och behandling av perianal Crohn och 
som avrundning blir det mer praktiska aspekter och kliniska fall och förstås ”Objectives for 
the future” och utdelning av priser, kungörelser och information om kommande möte; nästa 
upplaga av PIBD, nr 5 i ordningen, kommer att hållas i Budapest, Ungern den 11–14 
september 2019. 
 
Det fanns över 100 abstracts/posters på mötet. Sverige var väl representerat och mina 
duktiga kollegor från Stockholm gjorde bra ifrån sig. Muntliga presentationer genomfördes 
av Petter Malmborg; Childhood-onset inflammatory bowel disease and subsequent school 
performance – a population based cohort study, och av min doktorand Egle Kvedaraite; 
Stromal Cell – Innate Immune Cell Interactions in Pediatric Inflammatory Bowel Disease 
Patients. Natalia Mouratidou fick utmärkelsen ”Poster of Excellence” för sitt abstract 
Pediatric inflammatory bowel disease and attained final height-a population based cohort 
study. Helena Rolandsdotter, Ola Olen (för Caroline Nordenvall) och Aline van Acker hade 
också fina posters. 
 
De viktigaste punkterna som jag tog med mig hem och berättade för de som inte hade 
möjlighet att åka denna gång, var: 
 



 Ju sjukare initialt (PUCAI, SR, alb, sämre svar på behandling, utbredning etc) desto 
sämre prognos. Vilket innebär att dessa sannolikt ska behandlas med en aggressiv 
top-down strategi. 

 Det lönar sig att intensifiera induktion med anti-TNF (Infliximab) vid steroidresistent 
UC för att minska risken för kolektomi. 

 ”Treat to target”. Utfallet blir bättre vid aktiv behandling med bla tätare 
dalvärdesprovtagning (trough-levels bör användas för dosjustering INNAN failure) 
och tidigare utvärderingar av biologisk behandling (tex kan effekt vid w14 förutses 
redan med dalvärde w 6) tillsammans med täta kliniska och labmässiga kontroller. 
Vid otillräckligt svar på a-TNF (Dubinsky) och kombinationsbehandling används, 
räcker 6TGN > 125 (vid Aza) eller Mtx-dos > 12,5(-15) mg/vecka (ref ffa vuxna).  

 Det finns nya biologiska behandlingar i ”pipe-line”, men också några som tidigare 
verkat lovande som inte riktigt levt upp till förhoppningarna: 

o Ustekinumab (Stelara) anti-p40 (IL23+ IL12), vuxenindikation 
o Risankizumab, anti-p19 (IL23), under utveckling, studie 2-17 år pågår 
o Vedolizumab (Entyvio) mindre immunogent jmf aTNF, UC snabbare svar än 

CD, barn <40 kg 5 mg/kg, trough level w 6 (> 8) to predict outcome, studie 2-
17 år finns 

o Etrolizumab, anti integrin alfa 4 beta 7 + alfa E beta 7, fas 3 
o Mongersen, JAK-hämmare…mfl återstår att se 

 Nya Crohnriktlinjer finns publicerade, bla klassificering JCC 2017 och post kirurgi 
JPGN 2017, och kommer att inkluderas i svenska riktlinjerna. 

 Very early onset IBD (VEOIBD), som vi inte klassificerar som IBD, behöver diskuteras 
multidisciplinärt med immunologer, genetiker och ev reumatologer beroende på 
sjukdomsbild och fynd vid utredning. 

 Vi fick också en påminnelse om att underliggande sjukdomar, systemsjukdomar och 
läkemedel kan ge symtom och fynd som vid liknar IBD, allt från ”anastomotic ulcers” 
efter tarmresektion till ”solitary ulcers” vid obsipation. 

 Att CMV inte är så vanligt vid pedIBD och att det sällan krävdes behandling, samt att 
hänsyn inte behövde tas till CMV vid anti-TNF – behandling (El-Matary) 

 Att MR skulle kunna vara en bättre metod än skopi för att bedöma mucosal healing 
(och kanske ultraljud skulle kunna fylla en funktion?) 

 Möjligheten att påverka microbiomet är högaktuellt och mycket intressant, men det 
saknas fortfarande underlag för att vi ska kunna ge våra patienter några konkreta 
råd. Det nämndes flera förslag på olika dieter och också förslag från ett par grupper 
att behandla patienter med en cocktail av 2-3 antibiotika. F-transplantation 
nämndes, men även där återstår det att samla en del kunskap och erfarenhet innan 
våra patienter kan ta del av det som ev behandlingsmetod. 

 
PIBD-mötet var sammanfattningsvis mycket bra. Det kändes väldigt förmånligt, ja nästan 
lyxigt, att i princip allt som sades och presenterades var både intressant och väldigt 
relevant och att jag slapp välja och sortera i ett stort utbud där endast en liten del 
egentligen är matnyttigt (vilket ju inte är ovanligt på stora kongresser som ESPGHAN och 
UEGW). Kongresscentret, föreläsningssalen, tekniken och maten var toppen. Att de 
muntliga e-posterpresentationerna hölls i den stimmiga ”matsalen”, att abstracts-boken 
skickades ut veckor efter avslutat möte och att det inte serverades kaffe på 
eftermiddagen drog ned betyget en smula, men är förlåtet med lite perspektiv på mötet! 



 
Jag hoppas verkligen kunna få deltaga på nästa PIBD möte 2019, och rekommenderar det 
varmt till andra, då detta faktiskt är ett av de bästa mötena för en IBD-intresserad 
barnläkare. 


