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Mag- och Tarmdagen 2015-05-19, 18:00 – 20:00, Gävle Folkets Hus 

Henry Nyhlin, mag- och tarmspecialist föreläste om mag- och tarmproblem samt 

den senaste forskningen. Ca 55 personer hade kommit och samtliga uppskattade 

föreläsningen mycket.  

Mag- och Tarmdagen sponsrades av Shire som också deltog. 

 

Funktionell sjukdom. Sjukdom som man ännu inte vet att diagnostisera med prover 

eller undersökningar. IBS-funktionell är en sjukdom. Buksmärta eller obehag. Dessa 

lindras av tarm-tömning eller har samband med en förändring av avföringens 

frekvens och konsistens. 

 

Två eller fler av följande symptom; 

Ändrad avföringsform (konsistens), Ändrad avföringsfrekvens/oregelbundenhet, 

Störd tarmtömning; -bråttom till toaletten, -krystning, -känsla av ofullständig 

tarmtömning  

eller 

Slem från ändtarmen, Gaser (uppkördhet) 

 

Övriga symptom; 

-trötthet, -huvudvärk, -ryggont, -led och muskelsmärtor (fibromyalgi), -illamående 
-sugningar och sveda i maggropen, -vattenkastningsbesvär, -samlagssmärtor 
-sömnsvårigheter, -ångest och depression 
 
Ju fler symptom en patient har desto tveksammare brukar doktorn vara om vad som 
kan göras för att hjälpa patienten! 
 
Smärta 
Beskrivningen av smärta varierar mellan patienter men ändras oftast inte hos en och 
samma person. 
Smärtan kan förekomma över hela buken, ofta på flera ställen samtidigt. 
Smärtan förekommer sällan nattetid. 
 
 
Vad är diarré? Det finns många olika definitioner 
 
Diarré – läkemedelsorsakad: 
Antacida (magnesiumföreningar), Antibiotika, Kemoterapeutika, Kinidin, Laxermedel 
Beta-blockerare, Prokinetika, SSRI-preparat 
Moderna Diarré behandling med mediciner ex: 
Imodium, Ondansetron, Saroten 
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Förstoppning 
Läkemedel som kan orsaka förstoppning; 
Morfin, Anticholinergica, Antacida (kalcium och aluminiumföreningar) 
Tricykliska antidepressiva, Diuretica, Järn, Kalciumblockerare, Läkemedel vid 
Parkinsons sjukdom. 
Ny behandling mot förstoppning 
Resolor ( Prucalopride) påverkar passagetiden genom tarmen. 
Contella ( Linaclotide) påverkar passagetiden genom tarmen, ökar 
vätskeutsöndringen och minskar känsligheten i tarmen. 
 
Gaser, orsak till: 
Distension eller buksvullnad, cykliskt förlopp. 
Orsakas av diafragman som borde slappna av när man äter men den drar ihop sig i 
stället. 
Kolhydratmalabsorption. 
Gasbildande livsmedel, lök, paprika, bönor, kolsyrade drycker, tuggummi. 
Ätmönster – hur äter vi? 
Hur påverkar fibrer gaser?  
Lösliga – kan ge viss lindrande effekt, medan olösliga – kan förvärra symtomen. 
 
Fod – Map 
Vad kan vi äta och vad kan vi inte äta för att lindra problemen; 
Fermentable, Oligo-di-monosaccarides and polyols, Fruktsocker – päron, äpple, 
honung, Fruktaner – vitlök, lök, vete, Galakto oligo saccarider – bönor 
Polyols – stenfrukter, artificiella sötningsmedel. 
Med hjälp av FodMap, finns på svenska framtagen av dietister. Med hjälp av den tar 
man först bort ett stort antal livsmedel och lägger sedan till de borttagna för att se hur 
man reagerar och på så sätt får man fram en diet som fungerar bra.  
Med hjälp av Fod – Map kan man reglera jäsning i tjocktarmen, gasproduktion och 
vätska i avföringen. 
Fod-Map finns utarbetad på svenska för svenska förhållanden. 
 
Psykosociala faktorer 
Viktigt i behandling och förståelse av mag- och tarmproblem är. 
Psykosociala faktorers inverkan på symtomen skall tydliggöras.  
Tvärtemot vad många läkare tror välkomnas det av patienten. 
 
KBT (Kognitiv beteende terapi) förbättrar fysiska och psykiska symtom vid IBS! 
 
Henry påpekade följande viktiga uppgift för dagens läkare när man möter patienter 
som har genom att söka på nätet skaffat sig kunskap om sin sjukdom och vilka 
behandlingar som finns: 
För att jag som läkare ska kunna hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än 
vad patienten gör, men först och främst förstå det patienten förstår. Om jag, som 
läkare inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera än patienten. 
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IBS-skola 
Struktur: 

1. Läkaren om anatomi, fysiologi och sjukdomen IBS. 
2. Sjukgymnast undervisar om kroppsmedvetenhet. 
3. Sjuksköterska förklarar smärta och smärtupplevelse. 
4. Dietist förklarar kostens betydelse. 
5. Kurator tar upp påverkan av det sociala nätverket, sjukskrivning. 
6. Psykolog om stress och stresshantering och samband mellan kropp och själ. 

Målet 
 Ge kunskap om sjukdomen. 
 Ge praktisk färdighet. 
 Påverka attityd. 
 Stöd i den faktiska livssituationen. 
 Minska behovet av sjukvård. 

 
 
Användning av Hypnos 
Hypnoterapi vid IBS är den bäst studerade och dokumenterade psykologiska 
behandlingsmetoden. 
 
Hypnoterapi har visat sig effektivt, inte bara genom att reducera tarmsymtomen, utan 
påverkar även livskvalitet, medicinkonsumtion och sjukvårdskonsumtion. 
 
Fyra hörnstenar i kontakten med IBS-patienten 
 

1. Etablera ett gott läkar-patient förhållande 
2. Undervisa patienten om IBS 
3. Understryka det benigna förloppet av IBS 
4. Terapeutisk intervention avseende: 

       -dietförändringar 
       -farmakologisk behandling 
       -individuella beteendeförändringar 
 
Henry Nyhlin avslutade med att informera om att han under hösten kommer att 
arbeta i Gävle med att bygga upp Gastroenheten vid Gävle sjukhuset. 
 
 
 
 
Fredrik Hopfgarten 2015-05-22 


