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Hvor hyppig er sygdommen?Hvor hyppig er sygdommen?

 IBS findes over hele verden

 IBS er 2-3 gange hyppigere hos kvinder end hos 
mænd

 Symptomer på IBS er hyppigere i aldersgruppen 20-50 
årår

 Web-panel undersøgelse (YouGov) blandt ~20.000 
danskere i alderen 18-50 år

 16% havde symptomer på IBS

 Af disse havde 18% været hos læge de sidste 3 
måneder – kun 8% havde diagnosen 

Krogsgaard et al, Scand J Gastroenterol 2013



Smerteanfald ved IBSSmerteanfald ved IBS

 4-6 smerteanfald om måneden

 Smerteanfald varer i gennemsnit 3 timer

 Smerterne angives typisk som 7 på en 
skala fra 1 – 10, hvor 10 er værst


skala fra 1 – 10, hvor 10 er værst

 De fleste smerteanfald påvirker arbejde 
eller andre dagligdags aktiviteter 

Hellström et al, Am J Gastroenterol 2011



Hvordan stilles diagnosen?Hvordan stilles diagnosen?

 Alle andre sygdomme udelukkes efter tur 
gennem omfattende udredning 
(eksklusionsdiagnostik)



Tillykke!
Undersøgelsen var 
normal. Alt er 
fuldstændig i orden



Hvordan stilles diagnosen?Hvordan stilles diagnosen?

 Alle andre sygdomme udelukkes efter tur 
gennem omfattende udredning 
(eksklusionsdiagnostik)

 Positiv diagnostisk strategi 
(mønstergenkendelse)(mønstergenkendelse)

 Dansk forskning viser at mønstergen-
kendelse er lige så sikkert, lige så godt 
for patienten – og langt billigere! 

Engsbro et al, Clin Gastroenterol Hepatol 2013



Behandlingsmuligheder ved IBSBehandlingsmuligheder ved IBS

 Støtte og beroligelse

 Diæt?

MedicinMedicin
– Lindrende overfor diaré, forstoppelse, 

oppustethed, smerter

– Ringe effekt

– Kun lidt brugt



Irritabel tyktarm

•• Meget almindelig og, for nogle, næsten Meget almindelig og, for nogle, næsten 
invaliderendeinvaliderende

•• ‘Skraldespandsdiagnose’‘Skraldespandsdiagnose’•• ‘Skraldespandsdiagnose’‘Skraldespandsdiagnose’
•• Patienterne har ikke nødvendigvis ”knald i Patienterne har ikke nødvendigvis ”knald i 

låget”låget”
•• En del læger er skeptiske overfor En del læger er skeptiske overfor 

diagnosen/sygdommendiagnosen/sygdommen



HvadHvad betyderbetyder detdet at en at en lidelselidelse erer funktionelfunktionel??

•• At At organetsorganets funktionfunktion erer kompromitteretkompromitteret??

•• At At detdet påvirkerpåvirker patientenspatientens funktionsniveaufunktionsniveau??

•• At der At der ikkeikke kankan påvisespåvises organiskeorganiske•• At der At der ikkeikke kankan påvisespåvises organiskeorganiske
forandringerforandringer??

•• At At tilstandentilstanden erer psykosomatiskpsykosomatisk??

•• At At diagnosendiagnosen stillesstilles alenealene påpå
symptommønstresymptommønstre? ? 
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►► “.... “.... forklareforklare patientenpatienten den den psykologiskepsykologiske baggrundbaggrund for for 
ulcus ulcus ogog indretteindrette patientenspatientens levevislevevis herefterherefter””

►► ““OfteOfte vilvil detdet værevære nødvendigtnødvendigt at at overtaleovertale patientenpatienten tiltil at at 
skifteskifte livsstillinglivsstilling...”...”
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►► ““OfteOfte vilvil detdet værevære nødvendigtnødvendigt at at overtaleovertale patientenpatienten tiltil at at 
skifteskifte livsstillinglivsstilling...”...”

►► “Her “Her rammesrammes isærisær den den udearbejdendeudearbejdende kvindekvinde, , somsom ii sit sit 
hjemhjem harhar mandmand ogog børnbørn, der , der appelererappelerer tiltil hendeshendes
((ubevidsteubevidste) ) ønskeønske om at om at varetagevaretage hjemmetshjemmets trivseltrivsel.”.”

►► Den Den potentiellepotentielle ulcusulcus--patients patients ofteofte veludvikledeveludviklede
pligtfølelsepligtfølelse børbør såså vidtvidt muligtmuligt centrerescentreres om kun om kun eeneen
arbejdsopgavearbejdsopgave med rapport med rapport tiltil eeneen instansinstans.”.”

►► “Her “Her rammesrammes isærisær den den udearbejdendeudearbejdende kvindekvinde, , somsom ii sit sit 
hjemhjem harhar mandmand ogog børnbørn, der , der appelererappelerer tiltil hendeshendes
((ubevidsteubevidste) ) ønskeønske om at om at varetagevaretage hjemmetshjemmets trivseltrivsel.”.”

►► Den Den potentiellepotentielle ulcusulcus--patients patients ofteofte veludvikledeveludviklede
pligtfølelsepligtfølelse børbør såså vidtvidt muligtmuligt centrerescentreres om kun om kun eeneen
arbejdsopgavearbejdsopgave med rapport med rapport tiltil eeneen instansinstans.”.”

Medicinsk Kompendium 11. udgave, 1975
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”The art of medicine consists
of amusing the patient until
nature cures the disease”
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