
Onsdag 5 maj

07.30-08.00

08.05-08.50

Kolorektal cancer Del I: Resultat 
från SCREESCO-studien 2014-2020

 
 Preliminära inklusionsdata

 Mot ett högt, jämlikt och 
informerat deltagande i screening 

för tjocktarmscancer

 Säkerhetsaspekter på koloskopi vid 
screening

Akut och kronisk pankreatit - 
Nationella riktlinjer

Nya riktlinjer akut pankreatit

Nya riktlinjer kronisk pankreatit

Avslutande paneldiskussion

Obesitas och metabol kirurgi- fram- och 
baksida av medaljen

Kostintag, ätbeteende & måltidsrelaterade 
symtom - vad är normalt?

Vilka verkningsmekanismer har 
operationerna? Vad kan gå fel?

Paneldiskussion

9.00-9.45 Mag-Tarmfonden

Celiaki och funktionella 
tarmrubbningar hos barn 

Nationella riktlinjer celiaki 

Funktionella tarmrubbningar - Vad 
skiljer barn och vuxna åt?

Diagnostisk endoskopi

Bedömning vid IBD

SveReKKS

Kärt barn har många namn

09.45-10.15

10.15-11.15

Levercirros - från diagnos till 
blödande varicer

Levercirros- en enkel och självklar 
diagnos, eller…?

Förebygga fara/Optimera 
framtiden 

När faran är ett faktum
  

Multidisciplinär behandling av 
Crohns sjukdom

Riktlinjer för kirurgisk behandling 
av abdominell Crohns sjukdom

Komplex perianal fistelproblematik 

Medicinska aspekter

Kirurgiska aspekter

MDT komplexa fall

Onkogastroenterologi - En ny medicinsk 
inriktning i Sverige?

Gastroenterologi i ett förändrat anatomiskt 
landskap

Tarmhälsa efter cancerbehandling - konkreta 
råd

Kostråd efter strålbehandling av 
bäckenregionen

11.30-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

ERCP vid PSC - När? Var? Hur? - En 
multidisciplinär falldiskussion med 

faktautblick

Paneldiskussion

Kolorektal cancer Del II: En 
familjär historia. Kan genteknik, 

kirurgi, endoskopisurveillence och 
register bidra?

Vårdprogram
Ärftlighet vid kolorektalcancer 

Varför ska man vara NOGA vid 
Lynch syndrom?

Vad innebär reflextestning vid 
kolorektal cancer för kirurgen?

Pandemiåret
Organisatoriska och medicinska aspekter

Endoskopi i orostid

Levertransplantation och Covid-19

IBD och Covid-19 - en update

14.00-1430

14.30-15.15

IBD-teamet på tre sjukhus

SÄS Borås

Universitetssjukhuset i Linköping

Drottning Silvias barn och 
ungdomssjukhus/SU Göteborg 

FGID - inte bara IBS och funktionell 
dyspepsi

FGID - en översikt

Funktionell esofagussjukdom

Funktionell anorektal sjukdom

Svensk endoskopiutbildning - 
Var står vi nu?

Ett diskussionsforum lett av SYG-representant 

15.30-16.00

16.15-16.45

Satellitsymposium

Satellitsymposium

Paus och utställning
Presentationer från scenen

Lunch och utställning 
Presentationer från scenen

Paus och utställning

Satellitsymposium

Hedersföreläsning Franz Bárány  

When gut feelings turn into visceral pain: 
Placebo and nocebo mechanisms in the gut-brain axis

Sigrid Elsenbruch, Tyskland


