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Jag hade förmånen att få följa med under denna kurs i ämnet endoskopisk hemostasteknik och här 

följer ett kanske lite annorlunda referat byggt på videoinspelningar av föreläsningarna och industrins 

presentationer av sina produkter. Via länkarna kan ni klicka er fram till de ämnen och produkter som 

ni är extra intresserade av. Kursen är mycket uppskattad och unik i sitt slag och tack vare industrins 

generösa medverkan har alla deltagare möjlighet att praktiskt hantera de olika injektionsprodukter, 

topiska medel , slyngor, stentar, clips o diatermitekniker som finns på marknaden och som kan bli 

aktuella i situationer där man hanterar blödningar från GI kanalen. Kursen har arrangerats sedan 

2016 och bygger på ett samarbete mellan fyra nationellt tongivande ”skopister” i Sverige. Överläkare 

Malin Wickbom USÖ kirurgklinik håller i dirigentpinnen och är huvudansvarig för kursupplägget och 

har två av landets mest framstående endoskopister Urban Arnelo och Fredrik Swahn i orkesterdiket 

samt sin syster Öl Anna Wickbom medicinsk gastroenterolog som bl.a basar över USÖ´s  framstående 

endoskopienhet som professor Gunnar Järnerot med medarbetare byggde upp under 80-90 talet. 

Urban Arnelo och Fredrik Swahn behöver ingen närmare presentation för de invigda men att få dessa 

två som instruktörer är att  betrakta som unikt och lyxigt värre. Kursen genomförs numera i de 

fantastiska utbildningslokalerna som finns på KTC o utbildningsavdelningen vid USÖ. Deltagarna 

detta år kom från Östersund i norr till Malmö i söder och representerade endoskoperande 

gastroenterologer, kirurger och i år deltog även en endoskoperande specialistsjuksköterska. Det var 

18 deltagare som genomförde kursen som hålls under 3 dagar. En stor insats gjordes förstås av 

utbildningsavdelningens trotjänare usk Gunnar Nilsson och thx anestesissk Nina Adolfsson förutom  

en stor insats av instruktörer från kirurgkliniken och medicinska gastro vid USÖ. 

 

Kursen är unik – och följ ett tips från coachen anmäl er till kommande utbildningstillfällen 
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Tag först del av strategiföreläsningen av Fredrik Swahn och Urban Arnelo där dom beskriver hur man 

ska tänka och planera inför sin behandling av patienter som drabbas av akut GI blödning. 

 
https://s3m.io/rZVXv 

 

Föreläsningar  Företagspresentationer  

Hemostas med 
Injektionsbehandling  

https://s3m.io/wg5DN  Endoskopiträning i 
Olympus träningsbox 
Carr-Locke 
injektionsnål  
BioVac sug  
Coagrasper  
Ensure coagulation 
forceps  
Smartband ligaturer  
 
Speedband ligatur  

https://s3m.io/QgWe2 
 
https://s3m.io/vCu2c 
 
Https://s3m.io/NQmWw 
https://s3m.io/SIpeJ 
https://s3m.io/BCOy4 
 
https://s3m.io/mpklG 
 
https://s3m.io/epUFt 

Hemostas med clips av 
olika sorter 

https://s3m.io/qbzcC Hemoclip  
Lockado hemostasclips 
OTSC klips 

https://s3m.io/7NTnl 
https://s3m.io/0FqVG 
https://s3m.io/ceMGB 

Hemostas med topiska 
medel av olika sorter 

https://s3m.io/gu3iK Purastat 
Purastatapplicering 
Seraseal  
Hemospray 

https://s3m.io/bBAyk 
https://s3m.io/T1s06 
https://s3m.io/Z3nE8 
https://s3m.io/2fhXa 

Främmande kroppar  https://s3m.io/sfPaC  Främmandekropps box https://s3m.io/GVTA7 

Diatermi https://s3m.io/09TDH  Argonplasmadiatermi https://s3m.io/SinHw 

Esofagusskador https://s3m.io/Ib5A6  Danistent 
Esosponge  
Hanarostent 
Segmentell 
esofagusstent  

https://s3m.io/81aSs 
https://s3m.io/YIxKA 
https://s3m.io/RW6AI 
https://s3m.io/nbXgT 

Esofagusvaricer https://s3m.io/tiXC7  Histakryl https://s3m.io/YwG8F 
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Vid datorn med kameran 

 

LG Larsson  

Överläkare  

kir.kliniken 

Mora 


