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Gastroskopi vid Gällivare sjukhus 
 

Inkommande remiss 
 

Inkommande remiss bedöms av ST-läkare eller specialist vid kliniken. För 

att köerna inte ska bli för långa och att de som behöver komma inom ett kort 

tidsspann ska får göra det är det viktigt att remisser bedöms utifrån samma 

kriterier. 

 

Prioritet 1 

Finns inte för polikliniska patienter. Prio 1 ligger inne. 

 

Prioritet 2 

Bör göras inom två veckor. Syftar till att hitta allvarliga fynd så som malig-

nitet. Om patienten uppvisar något av följande symtom/fynd ska remissen 

prioriteras som prio 2: 

 

- Sväljsvårigheter 

- Blodig kräkning. 

- Anemi. 

- DT-fynd som inger misstanke om malignitet. 

- En palpabel knöl på halsen. 

- Andra fynd där den samlade bilden av patienten inger en misstanke 

om malign process. 

 

Prioritet 3 
Bör göras inom två månader. Syftar till att hitta mindre allvarliga fynd så 

som gastrit, esofagit, mindre ulcus etc. Om patienten inte har något av 

alarmsymtomen ovan ska remissen prioriteras som prio 3. Det kan till exem-

pel vara: 

 

- Nytillkomna eller förvärring av redan kända dyspeptiska besvär hos 

patient över 50 år. 

- Ihållande dyspeptiska besvär hos patient under 50 år som är positiv 

för helicobacter och där eradikering inte tydligt minskat symtomen. 

- Misstanke om celiaki. 

- Oklara buksmärtor där gastroskopi skulle kunna bidra till diagnosti-

ken. 

- Andra symtom där gastroskopi kan bidra till diagnostik på ett me-

ningsfullt sätt. 
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Retur av remiss 
I vissa fall behöver inte patienten kallas för gastroskopi efter en inkommande 

remiss. Den kan istället utredas och behandlas på vårdcentralen. Det kan till 

exempel vara: 

 

- Patient under 50 år med dyspepsi där prov för helicobacter inte är 

taget. Föreslå då provtagning och behandling vid positivt prov. Om 

genomgången behandling inte ger effekt på symtom kan en ny re-

miss föreslås för att ta prover till odling för att hitta ev. resistenta 

bakterier. 
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Blodförtunning 
 

Gastroskopi med eller utan biopsi är en åtgärd med låg risk för allvarlig 

blödning. 

 

Planerade undersökningar 
Vid planerad undersökning behöver varken trombocythämmande läkemedel 

(t.ex. Trombyl, Clopidogrel, Brilique, Efient) eller antikoagulantia (Waran, 

NOAK) sättas ut. Inte heller dubbel trombocythämning behöver sättas ut. 

Det går bra att ta prover och i det ovanliga fallet att det blöder ordentligt kan 

lämpligtvis clips användas för att stilla blödning. 

 

Akut undersökningar 
Vid en akut gastrointestinal blödning kan blodförtunning förvärra blödning-

en. Antikoagulantia sätts ut. Vid Waranbehandling och hög trombosrisk 

ersätts det med Innohep 4500 E. Vid högt PK kan Konakion 10 mg x2 (SIC!) 

ges. Vid cirkulatorisk instabil patient överväg Ocplex Rörande trombocyt-

hämmare sätts Clopidogrel, Brilique och Efient ut. OBS! Vid nyligt insatta 

stentar i kranskärl eller andra komplicerande faktorer som ger högre trom-

bosrisk bör kardiolog kontaktas. Trombyl sätts inte ut då det har så pass liten 

effekt på blödningen och risken för trombos överväger. 

 

Polyper 
Polypektomi är en åtgärd med hög risk för allvarlig blödning och därför bör 

blodförtunning sättas ut på samma sätt som vid koloskopi1 innan det utförs. 

Hittas en polyp är det därför lämpligt att ta px och sedan kalla tillbaka pati-

enten planerat med blodförtunning utsatt enligt rutin. 

 

PEG 
PEG är en åtgärd med hög risk för allvarlig blödning och därför bör blodför-

tunning sättas ut på samma sätt som vid koloskopi innan det utförs. 

 

  

                                                      
 

1 Se separat dokument ”Koloskopi vid Gällivare sjukhus”. 
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Vanliga fynd vid gastroskopi och återbesök för 
dessa 
 

Många fynd kommer att kräva uppföljning och det är ofta svårt att precist 

beskriva vad man ser. Fotografera gärna frikostigt. 

 

Helicobacter pylori (HP) 
Hälsocentralen diagnostiserar oftast HP-infektion med antigen i feces. Posi-

tivt svar tyder på aktuell infektion. Vid gastroskopi finns det tre sätt att dia-

gnostisera. 

 

1. CLO-test (Campylobacer-like organism test) tas i antrum. Svar på max 

en timme. Falskt negativt om patienten tar PPI. 

2. PAD tas i antrum, corpus eller från sårkanten. 

3. Odling tas som provbit men till ska till mikrobiologen i speciell odlings-

burk. Används när eradikering misslyckats och man önskar resistensbe-

stämma bakterierna. OBS! Notera i remissbedömning eller säg till i god 

tid till endoskopipersonalen så att de kan ordna fram material. 

 

Ulcus i duodenum 
Om det blöder, stoppa blödningen med adrenalin + en annan metod (clips, 

diatermi eller sklerosera). Behöver inte ta px. Nästan alltid orsakade av 

Helicobacter, ska alltid eradikeras. 

 

Återbesök: Behöver i regel inte följas upp. 

 

Ulcus i ventrikel 
Om det blöder, stoppa blödningen med adrenalin + en annan metod (clips, 

diatermi eller sklerosera). Ta px om inte olämpligt ur blödningssynpunkt. 

Ibland orsakade av Helicobacter, eradikera om positivt HP test. 

 

Återbesök: Ska kontrolleras med gastroskopi efter sex veckor. Kontrolleras 

på detta sätt till utläkning. Ta nya px om det inte läker. 

 

Gastrit och intestinal metaplasi i ventrikel 
Gastrit är en mikroskopisk diagnos och px bör tas på ett systematiskt sätt för 

att korrekt kunna gradera graden av gastrit. Minst två biopsier från antrum 

(från minor- och majorsida), två biopsier från corpus (från minor- och ma-

jorsida) och en från angulusvecket i minst tre separata burkar. 

 

Återbesök: Graden av intestinal metaplasi i de olika ställena ger ett totalt 

stadium enligt OLGIM (operative link for gastric intestinal metaplasia) där 

stadium tre och fyra bör följas upp efter tre år. Var god se vårdprogram på 

Svensk Gastroenterologisk Förenings hemsida. 
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Esofagit 
Esofagit bedöms med visuell inspektion och utbredningen enligt Los Ange-

lesskalan avgör om uppföljning behövs eller inte. 

 

Återbesök: 

 

- Grad A. En eller flera mucosaskador vardera inte längre än 5 mm. 

Behövs inte följas upp. 

- Grad B. Minst en mucosaskada längre än 5 mm, inte sammanhäng-

ade mellan två slemhinneveck. Behöver inte följas upp. 

- Grad C. Minst en skada sammanhängande mellan två slemhinne-

veck. Kontroll efter sex veckor. 

- Grad D. Sammanhängande skada runt minst 75% av circumferensen. 

Kontroll efter sex veckor. 

 

Barrets esofagus 
Esofagus övergår i ventrikel där de gastriska slemhinnevecken börjar. All 

röd slemhinna proximalt om denna gräns är Barrets esofagus, detta obero-

ende om det är circumferent eller tunglikande utbredning. Notera i centime-

ter från tandraden circumferent (C) och maximalt (M) längd av röd slem-

hinna enligt CxMx. Ta px i alla fyra riktningar och med två centimeters av-

stånd längs hela förändringen. 

 

Återbesök: 

 

- Endast metaplasi följs upp efter ett år. Om då fortsatt endast metap-

lasi kan patienten släppas. 

- Låggradig dysplasi följs upp efter ett år och därefter vartannat år. 

Avslut är när två gastroskopier i rad är utan dysplasi. 

- Höggradig dysplasi följs upp efter tre månader. Om bekräftat ska pa-

tienten följas upp på övre gastro i Sunderbyn. 

- Synliga lesioner inom ett område med Barrets esofagus bör bedömas 

för endoskopisk resektion. Bör bedömas på övre gastro i Sunderbyn. 

 

Funduskörtelpolyper 
Polyper i fundus och corpus är vanliga och om de är bekräftade fundus-

körtelpolyper behöver de inte följas upp eller behandlas. 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställd av ST-läkare Mattias Bergman. Faktakontrollerad av specia-
list Anna Eriksson. 


