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Kap. 1 INDLEDNING 
 

Baggrund og relevans 

Denne rammeplan omfatter diætbehandling vha. low FODMAP diet af irritabel tarm, som også kaldes colon irritabile 

eller irritabel tyktarm, i det følgende omtalt IBS.  

 
Rammeplanen henvender sig til kliniske diætister primært, på sygehuse/hospitaler/ plejehjem i såvel den offentlige 

som i den private sektor, samt til private praktiserende der har P/K/B i behandling herfor. 

 
Behandling med low FODMAP diet skal ses som patientedukation, hvor patienten efter første vejledning af klinisk 

diætist, bør have opnået en forståelse for hvorfor tarmen giver symptomer, og hvordan disse symptomer forhåbentlig 

kan reduceres eller fjernes vha. ændrede kostvaner.  

 
IBS er en funktionel tarmlidelse, og kan ikke påvises ved blodprøver eller biopsier.1 Lidelsen IBS, medfører ofte mete- 

orisme, mavesmerter, borborygmi, slim i afføringen, vekslende afføringsmønster og en følelse af inkomplet tarmtøm - 

ning efter toiletbesøg. 

 
Langt fra alle søger behandling og er derfor ikke registreret, men mere end 800.000 danskere er diagnosticeret og 

har periodisk problemer med irritabel tyktarm 2. 

 
Tidligere fandtes ingen optimal diætbehandling af irritabel tyktarm. Førhen behandlede man patienterne med enten 

øgning/reduktion i indtag af kostfibre, øget indtag af væske og øget niveau af fysisk aktivitet.3 Det er dokumente- 

ret at ca. 74% af patienter med IBS kan have gavnlig effekt af low FODMAP diet 4 og Monash University5 og FaKD 

anbefaler diæten som den første behandling til patienter med en grundig udredt IBS. Derudover er det påvist i et 

pilotstudie, at 70% af patienter med IBD (Inflammatory Bowel Disease, herunder Morbus Crohn og Colitis Ulcerosa) 

havde gavnlig effekt af diæten.6 I studiet fremgik det, at 57 % af patienter med Morbus Crohn og 33 % af patienter 

med Colitis Ulcerosa oplevede IBS lignende symptomer, og det er netop disse IBD patienter med IBS symptomer, der 

kan have gavn af en low FODMAP diet.7
 

 

Kap. 2 TEORETISK BAGGRUND FOR DIÆTBEHANDLING/ 
ERNÆRINGSVEJLEDNING 

 
Metode og empiri 

Empiri er genereret ud fra litteraturstudie, hvor der er anvendt relevant eksisterende faglitteratur samt søgt 

videnskabelige artikler via PubMed, hvor søgeordene overvejende har været “FODMAP” og “IBS”, enten alene eller i 

kombination. Derudover er der anvendt supplerende litteratur fra anvendte kilders referencekilder. De anvendte 

artikler er dog primært fra Monash University af Peter Gibson og Susan Shephard m.fl. I udarbejdelsen af 

rammeplanen er det lagt til grund, at artikler og forskningsresultater er videnskabeligt valide og der er hovedsageligt 

brugt artikler der er peer reviewed. Samlet er der anvendt litteratur fra perioden 2005-2014. 

 
Hvor der ingen specifikke anbefalinger findes for målgruppen f.eks. i forhold til specifikke makronæringsstoffer, tages 

udgangspunkt i de Nordiske Næringsstofanbefalinger (NNR 2012) samt De officielle kostråd fra Fødevarestyrelsen 

rettet mod baggrundsbefolkningen. Ydermere har filmen “The Monash University FODMAP Update for Dietitians”, 

også været en inspirationskilde. 

 
Terminologi (specialespecifik) 

Low FODMAP diet er en eliminationsdiæt, der udelukker specifikke kulhydrater fra kosten i 4 -8 uger,8 9 hvorefter 

fødevarerne genintroduceres med det formål at finde det individuelle toleranceniveau og for at gøre kosten så varieret 

som muligt hos den enkelte P/K/B. 
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Der er altså meget evidens for, at low FODMAP diet har effekt i diætbehandlingen af IBS. Derudover har diæten vist 

sig at have effekt ved IBD i remission, når der er IBS lignende symptomer til stede. 10 Det skal dog understreges at 

patienter med IBD i aktiv fase skal frarådes low FODMAP diet indtil remission. I den aktive fase anbefales en normal 

og proteinholdig diæt. 

 
På trods af, at ætiologien bag funktionelle tarmlidelser endnu ikke er fuldt ud forstået, menes de underliggende 

årsager til symptomerne at findes i det enteriske nervesystem (som findes i hele mave-tarm-kanalen11), manifesteret 

som visceral hypersensitivitet (overfølsomt fordøjelsessystem) og/eller motilitetsforstyrrelser. Andre faktorer kan også 

have en medvirkende årsag, såsom psykologiske faktorer samt diæt 12 og måltidsmønstre.13
 

 
Den fysiologiske årsag til funktionelle tarmlidelser menes blandt andet at være luminal udspiling som medfører ab - 

dominale smerter, oppustethed samt tydelig abdominal distension, men kan også medføre sekundære motilitetsfor- 

andringer. Dette er blandt andet en medvirkende årsag til, at en reduktion af de kostfaktorer som medfører luminal 

udspiling, teoretisk set, medfører lindring af symptomerne - og her bliver low FODMAP diet en relevant behandlings- 

strategi.14
 

 
I et studie hvor IBS patienter i en periode af 4 uger dagligt indtog et tilskud af mælkesyrebakterier (præparatet Bio-       

gaia) opnåede de hyppigere afføringsfrekvens end kontrolgruppen. Der var dog ingen signifikant forskel i de 2 grup-        

per,  hvad  angår  meteorisme,  abdominale  smerter,  afføringstype  og  inkomplet  tarmtømning  efter  toiletbesøg15.  Der 

er altså kun begrænset evidens for positiv effekt af brugen af pre- og probiotika. Der findes endvidere enkelte studier 

der tyder på en reducering ift. luftdannelse, og evt. kan disse produkter såsom det danske Dicoflor eller lignede, være 

et supplement, såfremt P/K/B fjerner yoghurt fra den daglige kost. Der er en tendens til, at dem der  opstarter med 

disse produkter opnår minimal effekt hvis produktet anvendes uden pauser. Dog skal det nævnes, at der er en stor 

placebo effekt.16
 

 
FODMAP er en fællesbetegnelse for de Fermenterbare kulhydrater Oligosakkarider (fruktaner og galaktaner), Disak- 

karid (laktose), Monosakkarid (fruktose) og (And) Polyoler (sukkeralkoholer). Fødevarer der indeholder disse former 

for kulhydrater, også betegnet “High FODMAPs”, forværrer symptomerne hos personer med IBS. Generelt optages 

disse kulhydrater dårligt i tyndtarmen, er yderst osmotiske og fermenteres hurtigt af bakterierne i tyktarmen, hvilket 

kan medføre symptomer som meteorisme, borborygmi, udspilet abdomen, oppustethed, mavesmerter, obstipation 

og diarré. Symptomerne kan komme i perioder og kan variere i hyppighed og styrke. ”Low FODMAPs” er omvendt 

betegnelsen for de typer af kulhydrater, der ikke er problematiske og som ikke medfører specifik forværring af fordø - 

jelsen.17
 

 
Tyndtarmen står for absorption af madens indhold af kulhydrat.18 Det er kun monosakkarider med den kemiske op- 

bygning af heksoser, som kan absorberes gennem tyndtarmens epitel. Af denne grund skal alle di- og oligosakkarider 

hydrolyseres for at kunne absorberes.19
 

 
Oligosakkariderne fruktaner og galaktaner er en gruppe af kulhydrater med op til 20 molekyler, som ikke hydrolyse- 

res i tarmen. Fruktaner og galaktaner vil altid malabsorberes og derfor fermenteres. Tyndtarmen mangler hydrolaser 

som kan spalte fruktose-fruktose- bindinger. Fruktaner og galaktaner kan derfor ikke transporteres over epitelet. 20 

Derfor skal disse kulhydrater altid udelukkes i en low FODMAP periode, hvorefter man vha. genintroduktion af føde - 

varer forsøger at finde den individuelle tærskelværdi.21
 

 
Disakkaridet laktose består af molekylerne glukose og galaktose. Laktose hydrolyseres normalt af enzymet lakta- 

se-florizin-hydrolase, men nogle danner ikke dette enzym eller har nedsat produktion af det, med den konsekvens af 

laktosen malabsorberes og leveres til mikrobiotaen i den distale del af tyndtarmen og den proximale del af tyktar- 

men22. Ofte anvendes gentest i forbindelse med udredning, denne viser om P/K/B, er disponeret for at udvikle man - 

gel på enzymet laktase. Testen siger udelukkende noget om manglende enzymdannelse og ikke direkte om laktose 

malabsorberes i tarmen. 

 
 
 

10   Gearry et al. 2009, s. 12. 

11  Hansen 2003, s. 4097-4101. 

12 Gibson og Shephard 2010 s. 252. 

13 Klinisk diætist Mette Pedersen, Gentofte Hospital 

14 Gibson og Shephard 2010 s. 252. 

15 Amirimani, B et al. 2013, s. 98 

16 Klinisk diætist Mette Pedersen, Gentofte Hospital. 

17 El-Salhy, M. et al. 2012, s.723 
18   Sand, 2008 s. 410. 

19 Shephard et al. 2013, s. 710. 

20 Gibson og Shephard 2010, s. 253. 

21 Barrett og Gibson, 2012, s. 263. 

22 Shephard et al. 2013, s. 710. 
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Når laktose ikke absorberes bindes vand, hvilket kan medføre diarré. Laktosen fortsætter uspaltet til colon og fer- 

menteres af tarmbakterier, som medfører gasudvikling som resulterer i borborygmi, abdominalsmerter og flatus.23      De 

fleste Iaktose intolerante IBS P/K/B tåler omkring 2 gram laktose pr. måltid uden gener.24
 

 
Monosakkaridet fruktose er en kulhydrattype, som består af 1 hexose. Fruktose findes som frit monosakkarid, som 

en del af disakkaridet sukrose og i oligosakkaridet fruktaner. 25 Fruktose findes i frugt. Derudover bliver fruktose i dag 

i stor udstrækning tilsat som sødemiddel (HFCS, High Fructose Corn Syrups) i forskellige fødevarer da det er 

betydeligt billigere end hvidt sukker, sukrose. Rundt omkring i verden er der stor forskel på, hvor meget fruktose der 

indtages, og det er svært at estimere indtaget af fruktose, da det bygger på forbrugerundersøgelser. Dog har man 

estimeret et indtag worldwide på mellem 11 og 54 g. pr. dag, pr. person, men dette menes at være i  underkanten.  

Indtaget har været stigende de sidste 30 år.26 Den øgede tilsætning af fruktose er et problem, da halvdelen af befolk- 

ningen er ude af stand til at absorbere 25 g. fri fruktose. 27 Fruktose absorberes langsomt ved faciliteret transport vha. 

GLUT-5 transportør, som findes i den apikale membran i hele tyndtarmens slimhinde. GLUT-5 er specifik til transport 

af fruktose. I den basolaterale membran transporteres glukose, galaktose og fruktose via GLUT-2 ud af cellen til inter- 

stitial rummet og blodbanen. GLUT-2 transportøren er afhængig af tilstedeværelsen af glukose for at kunne transpor- 

tere fruktose effektivt,28 fruktose/glukose ratio skal altså være 1:1.29 Malabsorption af fruktose sker derfor når der er 

overskud af fruktose i forhold til glukose i tarmlumen, eller hvis der et lavt antal GLUT-5 transportører i den apikale 

membran, derudover kan fruktose malabsorberes, hvis transittiden er for hurtig, da optagelse af fruktose sker lang - 

somt.30 Da absorptionen af fri fruktose er markant forbedret ved tilstedeværelsen af glukose, anbefales det, at der er 

ligevægt af fruktose og glukose i den givne fødevare, som f.eks. i bananer eller appelsiner. 31 Evnen til at absorbere fri 

fruktose varierer fra person til person og begrænsning af fruktose er unødvendig hos P/K/B med normalt fungerende 

absorption af fruktose. Der er forskellige faktorer, som har positiv eller negativ indflydelse på tarmens evne (antal af 

GLUT-2 og GLUT-5) til at optage fruktose. Man har i nogle tilfælde fundet GLUT-2 i den apikale membran hvilket kan 

have positiv indflydelse på fruktoseabsorptionen. Derudover ser man ved f.eks. diabetes, at antallet af GLUT-5 kan 

ændres i den apikale membran.32 GLUT-7 er en tredje transportør af hexoser, som er blevet identificeret, dog menes 

denne ikke at have den store indflydelse på absorption af fruktose. 33 Fruktosemalabsorption kan bedst testes vha. 

fruktose pusteprøve, breath test.34 I praksis er det langt fra alle hospitaler eller praktiserende læger der anvender me- 

toden, og validiteten af testen diskuteres. Ifølge de britiske guidelines anbefaler man pusteprøver, hvor det er muligt.35
 

 
Polyoler (sukkeralkoholer) sorbitol, mannitol, xylitol og maltitol og isomalt bliver alle absorberet langsomt ved passiv 

diffusion i tarmepitelet. Optagelse af polyoler er afhængig af deres molekylestørrelse samt varierende størrelse af 

kanaler i tyndtarmen, de største kanaler er proximalt, som også har indflydelse på hastigheden af absorptionen. I øv - 

rigt afhænger porernes størrelse af, om P/K/B fx har cøliaki. Ved cøliaki reducere porernes størrelse og visse polyoler 

optages derfor dårligere. 

 
Studier på både raske personer og IBS patienter har vist at 60-70 % ikke kan absorbere 10 g. sorbitol. Det er svært 

at dokumentere indtaget af polyoler, men i et studie af IBS patienter lå indtaget på <1 g/dag, så de små mængder 

som normalt findes i vores kost og sukkerfrie produkter giver for den normalt fungerende tarm ikke problemer, men 

ved et større indtag vil det give symptomer. Absorptionen af sorbitol er for IBS patienten dårligere end absorptionen 

af mannitol.36 Breath tests af sorbitol foretages desværre i mindre grad i Danmark, da meget få hospitaler tilbyder 

denne undersøgelse. Eksempler på sukkeralkoholer er sorbitol og mannitol som anvendes som søde – og konsistens- 

middel og findes hhv. under E-nummer 420 – og 421 og anvendes ofte i fødevarer som slik og tyggegummi.37
 

 
Diætprincipper 

Energitilførsel 

Skal sikre opnåelse og opretholdelse af anbefalede værdier for BMI, hvor energibehovet beregnes som beskrevet i  

NNR 2012.38 Det skal understreges at ved en BMI under 18, frarådes det at overgå til en restriktiv diæt, med mindre 

der foregår tæt kontrol. 
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Energiprocentfordeling 

Der gælder ingen specifikke anbefalinger mht. energiprocentfordeling for målgruppen og derfor følges 

anbefalingerne fra NNR 2012, som gælder for voksne normalvægtige.  

 
Fedt: 25-40 E% 

Kulhydrat: 45-60 E% 

Protein: 10-20 E% (> 65 år: 15-20 E%)39
 

 
Fedt 

Der findes ingen specifikke anbefalinger vedr. indtag af fedt, hvorfor NNR’s anbefalinger er gældende: 

Monoumættet fedt  10-20 E% 

Polyumættet fedt 5-10 E% 

Mættet fedt < 10 E% 

n-3 >= 1 E% 

Transfedt (så lidt som muligt)40
 

 
Kostens fedtindhold har dog i nogle studier vist en tendens til, at ændre den viscerale hypersensitivitet (overfølsom - 

hed), men det kræver yderligere studier for, at påvise en reel evidens.41
 

 
Kulhydrat 

Oligosakkarider er en betegnelse for fruktaner og ga laktaner, som bl.a. findes i hvede, rug, byg, løg og hvidløg. 

Begrænsning af indtag af hvede i diæten må ikke sidestilles med begrænsning af, proteinet gluten som ved cøliaki. 

Man bør være opmærksom på at spelt er tilladt i low FODMAP diet, men at spelt også indeholder gluten. I modsæt- 

ning til diæt ved cøliaki, kan fødevarerne afprøves og udfaldet kan observeres. 42
 

 
Disakkaridet laktose findes i mejeriprodukter, og hører under de problematiske FODMAPs, hvis P/K/B er laktoseintole- 

rant. Hvis der ikke er laktoseintolerans, er det uproblematisk med indtag af mejeriprodukter, og skal derfor ikke ude- 

lukkes i diæten. Grundet mælkeprodukters kvalitet af protein og mikronæringsstoffer tilrådes almindelig laktosefrie 

produkter. Hvis P/K/B ønsker andre mælke-alternativer som fx soyamælk, skal varedeklarationerne gennemgås ift. 

andre FODMAPs.43
 

 
Monosakkaridet fruktose findes i flere forskellige typer frugt og grønsager og i varierende koncentrationer, bl.a. i 

æbler, pærer, vandmelon, mango, honning, asparges og sukkerærter. 

 
Polyoler er sukkeralkoholer fremstillet primært industrielt til erstatning af sukrose og findes bl.a. i gajoler og tygge - 

gummi. Polyoler findes som følgende E-numre i fødevarer: Isomalt E 953, mannitol E 421, maltitol E 965, sorbitol E 

420 samt xylitol E 967.44 I øvrigt findes sorbitol naturligt i visse frugter, som f.eks. æbler, pærer, abrikoser, kirsebær, 

nektariner, ferskner, blommer, svesker og vandmelon.  

 
Tabel 1: Oversigt over typiske fødevarer indeholdende FODMAPs. 45

 

 
Kostfibre findes primært i korn, frugt, bær og grøntsager, og mange af disse fødevarer indeholder ”high FODMAPs”. 

Derfor kan der være risiko for insufficient indtag af kostfibre hos P/K/B på en low FODMAP diet. Det er påvist at 

kostfiberindtaget har en positiv indflydelse i forhold til sænkning af total- og LDL-kolesterol og modvirker forhøjet 

blodtryk. Studier har ydermere vist, at et tilstrækkeligt kostfiberindtag har en forebyggende effekt i forhold til udvik - 

lingen af tyktarmskræft, divertikelsygdom, hjerte-kar-sygdomme og type 2 diabetes.46 Det er derfor vigtigt at P/K/B 

informeres om kostfiberrige alternativer, som f.eks gulerod, pastinak, quinoa, fuldkornsspeltmel, hørfrø, macadamia - 

nødder og peanuts.47
 

 
Protein 

Der findes ingen specifikke anbefalinger vedr. indtag eller type af protein for IBS-patienter, hvorfor NNR´s anbefalin- 

ger om 0,8-1,5 g/kg/dag gælder.48
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Tabel 1: Oversigt over typiske fødevarer indeholdende FODMAPs 
 

Fødevare Fruktose Laktose Fruktaner Galaktaner Polyoler 

Frugt Æbler, kirsebær, 

mango, pære, 

vandmelon. 

 Fersken, sharon- 

frugt, vandmelon. 

 Æble, abrikos, 

pære, avocado, 

kirsebær, nektarin, 

blomme, svesker. 

Grøntsager Asparges, artiskok- 

ker, sukkerærter. 

 Artiskokker, rød- 

beder, rosenkål, 

cikorie, fennikel, 

hvidløg, løg, pære. 

 Rosenkål, champig- 

non, sukkerærter. 

Korn og cerealier   Hvede, rug, byg.   

Nødder og frø   Pistacienødder.   

Mælk og mælkepro- 

dukter 

 Mælk,  yoghurt, 

is, budding, bløde 

oste. 

   

Bælgfrugter   Bælgfrugter, linser, 

kikærter. 

Bælgfrugter, linser, 

kikærter. 

 

Andre Honning, High 

Fructose Corn Sirup 

(HFCS)/ 

fruktosesirup/majs- 

sirup. 

 Drikkevarer med 

cikorie. 

  

Tilsætningsstoffer   Inulin, FOS.  Sorbitol, mannitol, 

mantitol, xylitol, 

isomalt. 

 
 

Alkohol 

Der gælder samme anbefalinger som for baggrundsbefolkningen. NNR 2012 anbefaler et dagligt indtag af alkohol 

på mindre end 10 g (< 5 E%) for kvinder og mindre end 20 g (< 5 E%) for mænd. Sundhedsstyrelsen anbefaler et 

max. indtag på 7 og 14 genstande ugentligt for hhv. kvinder og   mænd. 

 
Visse typer af øl, vin og spiritus indeholder “High FODMAPs”, såsom cider og rom. Desuden er det kendt, at nogle 

mennesker oplever alkohol-mave, i den forstand at efter alkoholindtagelse opleves der mavesmerter og diarré 

grundet tarmens øget permeabilitet for vand. Dette kan også ske ved stor indtagelse af stærkt krydret mad eller efter 

hård motion. Dette har dog ikke noget at gøre med FODMAPs men kan være nyttigt ift.  kostanamnesen. 49
 

 
Vitaminer, mineraler og væske 

Der findes ingen specifikke anbefalinger vedr. indtag af vitaminer og mineraler udover NNR’s generelle anbefalinger. 50
 

 
Såfremt P/K/B vælger at fortsætte på en low FODMAP diet fremadrettet, kan der være en risiko for calcium, jern, og 

zink mangel. Studier har vist, at ved efterlevelse af low FODMAP diet i samarbejde med en klinisk diætist, bør der 

ikke være risiko for mangel på mikronæringsstoffer, dog med en enkelt undtagelse af calcium. Dette relateres til et 

nedsat indtag af mælkeprodukter for nogle P/K/B.51 Et studie, hvor deltagerne ikke har været hos klinisk diætist, men 

på eget initiativ har undgået high FODMAPs, viste at deltagerne kom i underskud af calcium, magnesium, fosfor, 

vitamin B2 og Vitamin A.52 Der kan være behov for en multivitamin pille, også ift. selvvalgt kalorier estriktion, men 

vigtigst er at P/K/B følges af en diætist og ikke kun får udleveret information om diæten.  

Det anbefales at indtage 1-1.5 l væske pr. dag eller 30ml/kg/dag.53
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Specielle mængder af levnedsmidler 

Frugt anbefales 2-3 stk. dagligt á 80-100 g under hensyntagen til “High FODMAPs”.  

Grøntsager anbefales flere gange dagligt og gerne 300-400 g, under hensyntagen til “High FODMAPs”.  

 
Måltidsmønster 

I kostanamnesen skal der være fokus på måltidsmønsteret. Små og regelmæssige måltider anbefales ift. generelle 

mave-tarm problemer.54
 

 
Medicin/kosttilskud 

Movicol/Magnesia mod obstipation kan indtages i forbindelse med Low FODMAP diet.  

Præparater med mælkesyrebakterier er med til at opretholde en naturlig tarmflora, og kan anbefales. Dog er eviden- 

sen lav, og produkterne skal efterfølgende fastholdes i kosten. 55
 

 
Præparatet Dulcolax er et afføringsmiddel som øger tarmperistaltikken og kan ligeledes anvendes ved obstipation. 

Kan dog ikke anbefales til IBD-patienter.56
 

 

Kap. 3 HENVISNINGSKRITERIER OG SCREENING 
 

Henvisningskriterier 

IBS er den typiske årsag til behandling med low FODMAP diet. Derudover kan patienter med IBD i remission have 

gavn af diæten.57
 

 
Der foreligger endnu ingen specifikke henvisningskriterier for  at  modtage  diætetisk  behandling  med  low  FODMAP 

diet. Det er lægens ansvar at diagnosticere og ordinere behandling. IBS er en positiv symptombaseret diagnose, som 

stilles på baggrund af P/K/Bs symptomer. Det er vigtigt at udelukke cøliaki, cancer, IBD, intolerancer eller psykisk 

belastning, som kan være årsagen. Diagnosen kan være stillet ud fra Rom III kriterierne, men disse anvendes ikke af       

alle læger.58
 

 
Rom III diagnostiske kriterier: 

Mindst 3 dage pr. måned i mindst 3 måneder med tilbagevendende abdominale smerter og ubehag, som ikke kan 

forklares på anden vis, og som har mindst to af følgende karakteristika:  

 
1. Lindres ved defækation. 

2. Er forbundet med forandring i afføringsfrekvens. 

3. Er forbundet med forandring i afføringens form (udseende).59
 

 
Derudover kan følgende symptomer støtte diagnosen, jo flere symptomer jo mere sikker bliver den kliniske diagnose:  
n Unormal afføringsfrekvens (>3 x/dag eller <3 x/uge). 
n Unormal form af afføringen (hård/klumpet eller løs/vandig, bristol skala type 1-2 eller 6-7). 
n Unormal pressen for at få afføring. 
n Pludselig afføringstrang. 
n Følelse af inkomplet tømning. 
n Slim i afføringen. 
n Luftgener, oppustethed eller udspilet mave.60

 

 
Typisk vil patienter med IBS, have symptomerne borborygmi, meteorisme, mavesmerter, ufrivillig flatusafgang, diarré, 

obstipation, følelse af inkomplet tarmtømning efter toiletbesøg mm. Derudover er denne patientgruppe of te udfor- 

dret i sociale sammenhænge, da de ikke kan forudsige hvordan deres symptomer udarter sig dagen igennem. 61
 

 
Da det ikke er alle FODMAPs der trigger symptomerne, kan det være en fordel, at lægen har udført “breath test” af 

patienterne. Ved “breath test” kan man ved sukkerbelastning måle hydrogenindholdet af udåndingsluften. Er breath 

testen negativ for hydrogen er det tegn på fuldstændig absorption, og P/K/B behøver så ikke, at udelukke det testede 

kulhydrat, der absorberes. Det er fruktose, laktose og sorbitol det kan være en fordel at der testes for.  

http://www.sundhed.dk/
http://www.romecriteria.org/
http://www.sundhed.dk/
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Absorption af mannitol kan også påvises vha. “breath test”, men da denne ikke findes i særlig mange fødevarer er 

det mere hensigtsmæssigt at teste den ved udelukkelse og genintroduktion. 62
 

 
Diagnosen IBS er en positiv symptombaseret diagnose og den lægelige diagnose kan være stillet ud fra patientens 

oplyste symptomer.63 Det er vigtigt at være opmærksom på andre sygdomme kan have samme symptomer som IBS, 

som f.eks. cøliaki, coloncancer, colitis ulcerosa, morbus Crohn og laktosemalabsorption 64
 

 
Ernæringsscreening 

Ved indlæggelse gælder Den Danske Kvalitetsmodel, Standard 2.14.01 Ernæringsscreening. 65 

Der foreligger ingen specifikke screeningsskemaer som bruges til patienter med IBS.  

 

Kap. 4 TRIN 1 I NCP/ Ernæringsudredning 
 

Dataindsamling 

Formålet med dataindsamlingen er identificering af ernæringsdiagnose, som anbefales ud fra følgende punkter:  

 
n Diagnose 
n Symptomevaluering 
n Sygdomsbillede 
n BMI/vægtudvikling 
n Social anamnese 
n Kostanamnese 
n Bristol skala til vurdering af afføringstyper 
n Biokemiske data 

 
Kost- og ernæringsrelateret anamnese 

Kostanamnese/kostregistrering med fokus på mængde og type af kulhydrater.  

 
Hvis der har været utilsigtet vægttab, så benyttes rammeplanen “Individuel diætbehandling med ernæringsterapi 

(voksne patienter) ”. 

 
Relevante ernæringsrelaterede fysiske fund 

(Ændret GI  funktion). 

 
Relevante antropometriske målinger 

Utilsigtet vægttab. 

Utilsigtet vægtøgning. 

 
Relevante biokemiske målinger og medicinske undersøgelser 

Breath test for at måle malabsorption af laktose, fruktose og sorbitol. 66   Blodprøve for at måle for cøliaki, hvor an- 

ti-TG2 (vævs - transglutaminase) og eventuelt anti-DGP (deamideret gliadin) måles.67 Ligeledes malabsorbtionsprofil, 

magnesium, zink, d- vitamin, B12, ferritin. Ift. IBD kan der måles calprotein, lever og nyrertal kan også anbefales.  

Desuden fremtræder IBS-d ved forhøjet stofskifte og IBS-c ved for lavt stofskifte, så TSH, T4 og T3 kan ligeledes 

anbefales undersøgt.68
 

 
Relevante retningslinjer 

NNR 2012 og Sundhedsstyrelsen og lign. 

http://www.ikas.dk/
http://www.sundhed.dk/
http://www.coeliaki.dk/
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Kap. 5 TRIN 2 I NCP/ ERNÆRINGSDIAGNOSE 

For at den kliniske diætist kan stille den mest præcise ernæringsdiagnose og planlægge ernæringsinterventionen, 

anvendes bl.a. resultater fra breath tests. Se fremgangsmåde for ernæringsintervention. 

 

Kulhydrater  som undgås 

 
 

Herunder findes de mest relevante NCP termer relateret til IBS, hvor de hyppigst forekommende er markeret med 

fed. Se bilag 1 for uddybende liste over ernæringsdiagnoser.  

 
Indtag 

NI Uhensigtsmæssig indtag af specifikke typer af kulhydrat, specificeret ved fruktaner, galaktaner, 

laktose, fruktose, sorbitol, maltitol, mannitol, xylitol og isomalt69. 

Insufficient indtag af kulhydrat. 

Excessivt indtag af kulhydrat. 

Insufficient indtag af kostfibre. 

Excessivt indtag af kostfibre. 

 
Klinisk 

Ændret GI funktion. 

Utilsigtet vægttab. 

Utilsigtet vægtøgning. 

 
Adfærd/miljø 

Manglende viden om mad og ernæring. 

Uhensigtsmæssige overbevisninger omkring mad og ernæring.  

Ikke klar til ændring af mad og bevægelsesvaner.  

Manglende selvmonitorering. 

Forstyrrende/uhensigtsmæssige spisemønstre. 

Manglende adherence til ernæringsrelaterede anbefalinger. 

Manglende evne til egenomsorg. 

Nedsat evne til at tilberede mad. 

Nedsat livskvalitet. 
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Kap. 6 TRIN 3 I NCP/ ERNÆRINGSINTERVENTION 
 

Første møde med P/K/B 

Efter at P/K/Bs diagnose, resultater af biokemiske tests, symptomer, vægtudvikling og afføringstype er klarlagt (vha. 

Bristolskala), er det målet ved første møde at vejlede P/K/B i kulhydraters indvirkning på tarmen. Herunder hvilke 

specifikke kulhydrater som er problematiske og hvorfor de giver symptomer.  

 
Mål: At P/K/B på sigt får kendskab til de kostmæssige konsekvenser af diagnosen, lærer at læse varedeklarationer og 

får indsigt i, hvor FODMAPs findes. 

 

Delmål Delemner Materialer 

At P/K/B: 

 
- og klinisk diætist etablerer et gensidigt 

tillidsforhold. 

 
- får forståelse for sin egen situation og be- 

retter om forventninger og evt. kendskab 

til diæten. 

 
- får forståelse for vigtigheden af overhol- 

delse af diæten i 4-8 uger (FODMAP-fri 

periode). 

 
- bevidstgøres om egen kost. 

 
- informeres om hvor FODMAPs findes i 

egen kost og alternativer til   disse. 

 
- informeres generelt om hvilke fødevarer 

der indeholder FODMAPs. 

- Hvad FODMAPs er, og hvordan disse 

påvirker tarmen og dermed udvikling af 

symptomer. 

 
- Ernæringsmæssige risici (jf. kostfibre og 

mikronæringsstoffer). 

 
- Kostanamnese/ 

kostregistrering.* 

 
- P/K/Bs ernæringstilstand. 

 
- Varedeklarationer. 

Selvvalgt  vejledningsmateriale. 

 

*En forudgående kostregistrering foretaget af P/K/B selv og/eller kostregistrering når low FODMAP diet følges.  
 
 

Anden samtale med P/K/B 

Mål: At P/K/B får kendskab til diætprincipperne og omsætningen af disse til praksis, i forhold til indkøb og madlavning.  

 

Delmål Delemner Materialer 

At P/K/B: 

 
- får evalueret forløbet hidtil mht. 

symptomudvikling mv. 

 
- får uddybet sin viden om baggrunden for 

diæten. 

 
- lærer at læse/tolke varedeklarationer. 

 
- rådgives om indkøbsmuligheder og priser. 

 
- får øget varekendskab med det formål 

selv at kunne vurdere hensigts- og uhen- 

sigtsmæssige  produkter. 

 
- får uddybet valgmuligheder i diæten. 

 
- får evalueret sin evne til at omsætte 

individuelle  diætforslag  til praksis. 

- Hvordan har introduktion af diæten fun- 

geret i hjemmet? 

 
- Evaluering af: Viden, forståelse, effekt af 

behandling, compliance og ernærings- 

mæssige risici. 

 
- Varedeklarationer. 

 
- Diætprincipper: Måltidssammensætning 

og mellemmåltider. 

 
- Indkøb. 

 
- Produkter. 

 
- Madlavning. 

 
- Evt. evaluering af P/K/Bs 

ernæringstilstand. 

Selvvalgt  vejledningsmateriale. 
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Tredje samtale med P/K/B 

Mål: At P/K/B lærer hvordan forskellige spisesituationer kan tackles.  

 

Delmål Delemner Materialer 

At P/K/B: 

 
- får evalueret forløbet hidtil mht. symp- 

tomudvikling mv. 

 
- får viden om at tackle situationer som 

rejser (rejsemål/ophold/transport), festlige 

lejligheder (privat/restaurant) og ved syge- 

husophold. 

 
- får gennemgået fremgangsmåde ved 

genintroduktion af kulhydrattyper. 

- Spisesituationer. 

 
- Oplysninger om FODMAP på internettet. 

 
- Genintroduktion af kulhydrattyper. 

Selvvalgt 

vejledningsmateriale. 

 

Det er vigtigt at klarlægge hvilke “High FODMAPs” der indtages på daglig basis. Et redskab til at klarlægge 

dette bedst muligt, kunne evt. være en forudgående kostregistrering foretaget af P/K/B selv samt en grundig 

kostanamnese, hvilket muliggør optimal diætetisk individuel vejledning.  

 
Følgende specifikke instruktioner kunne gives til patienten:  

- Undgå fødevarer som indeholder betydelige mængder frit fruktose, medmindre komplet fruktose absorption 

er dokumenteret. 

- Opmuntre til valg af fødevarer hvor fruktose og glukose er “i balance”, eller hvor der er overskud af 

glukose i forhold til fruktose. 

- Undgå fødevarer som er væsentlige kilder til fruktaner og galaktaner. 

- Begræns fødevarer indeholdende laktose, hvis laktoseintolerans er dokumenteret. 

- Undgå polyoler. 

 
Implementering af diæt 

Diæten skal følges 100% i 4-8 uger,70 alt efter P/K/Bs symptomer og motivation for at sikre at symptomerne 

er velkontrolleret inden genintroduktion af de forskellige fødevarer. 71
 

 
Den/de opfølgende samtale(r) 

Ved den opfølgende samtale klarlægges hvorvidt P/K/B har oplevet symptomlindring og om P/K/B fortsat 

er motiveret for at fortsætte diæten. 

 
Når diæten er efterlevet i den anbefalede periode og P/K/B er symptomfri, introduceres de respektive 

kulhydrater  igen  gruppe  for gruppe.72
 

Uddybning af genintroduktion af kulhydrater findes i nedenstående afsnit vedr. ernæringsordination. 

 
Ernæringsordination 

Implementering af low FODMAP diet over en periode på 4-8 uger.73
 

 
Derefter enkeltvis genintroduktion af de forskellige typer af kulhydrater, hvor P/K/B lærer at genindføre kulhydraterne 

med det formål at finde det individuelle toleranceniveau og samtidig undgå unødvendige restriktioner i diæten. 74 

Nedenstående tabel viser eksempler på fødevarer fra de forskellige kulhydratgrupper, som er velegnede som 

”test-fødevarer”. 
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Mannitol Ca. 1 dl champignoner. 

Sorbitol 2 stk. tørrede abrikoser. 

Laktose 125-250 ml mælk eller 200 g syrnet  mælkeprodukt.  

Fruktose 2 tsk. Honning 

Fruktaner 2 skiver hvedebrød eller 1 fed hvidløg. 

Galaktaner Ca. 1 dl bønner eller linser.75
 

 

Nedenstående flowdiagram illustrerer hvorledes fødevarer kan genintroduceres enkeltvis for at finde P/K/Bs 

individuelle  toleranceniveau. 

 
 

 
 

 
Ernæringsundervisning 

I forbindelse med undervisning af patienten i low FODMAP diet, er det hensigtsmæssigt at patienten får forståelse 

for, hvorfor at denne oplever de klassiske symptomer på IBS.  

 
For at patienten kan mestre diæten er det vigtigt, at de oplever den som meningsfuld. Her bliver teorien om opleve l- 

se af sammenhæng af Antonovsky, med de 3 begreber begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed,  vigtig. 75
 

 

75    Jensen og Johnsen 2010, s: 88.
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Begribelighed forstås ved, at patienterne skal opleve, at IBS-diagnosen, symptomer og indtag af kost er sammen- 

hængende. Derfor er det vigtigt for patienterne at begribe diagnosens karakter og forstå, hvad de selv kan gøre for, 

at reducere deres symptomer og dermed forbedre deres tilstand. Som kliniske diætister kan vi, som eksperter, byde 

ind med viden om ernæring om low FODMAP diet til IBS patienter og støtte i forbindelse med diæten.  

 
Håndterbarhed skal ses i forhold til de ressourcer patienterne selv har til rådighed for at håndtere deres livssituation. 

Vi skal motivere patienterne til at finde deres indre ressourcer til at følge diæten. Derudover kan de opfordres til at 

forsøge, at gøre brug af ydre ressourcer såsom familie og venner for, at opnå støtt e og praktisk hjælp til f.eks. mad- 

lavning og indkøb. Endvidere kan man opfordre patienten til at drage nytte af gjorte erfaringer fra andre IBS -patien- 

ter der er i low FODMAP diet. Den kliniske diætist kan i dialog med patienten skabe nye handlemulighed er, men i sid- 

ste ende handler det om, hvad patienterne selv mener, der bør gøres og hvad P/K/B reelt set selv er i stand til at gøre.  

 
Oplevelsen af meningsfuldhed hænger nøje sammen med følelser og motivation hvor patienterne føler at livet og 

dets problemer og udfordringer grundlæggende er værd at investere tid og energi i. Følelser er vigtige i en mestrings - 

sammenhæng, fordi følelser påvirker såvel P/K/B indstilling til - og engagement i en sag.76
 

 
Ernæringsvejledning 

Teoretisk tilgang og teori 

P/K/B med svære symptomer oplever, at det har en signifikant indflydelse på deres livskvalitet.77  Et ønske om en for- 

bedret livskvalitet, kan derfor være en motivation for at gennemføre Low FODMAP diet.  

 
Motivation 

For al diætetisk behandling er det vigtigt at afklare graden af motivation hos P/K/B. Dette kan gøres ved afsæt i 

Stages of Change modellen.78 For at fremme P/K/Bs motivation skal diætisten, i vejledning af P/K/B “have hold på sin 

ordne-refleks” - det betyder, at diætisten ikke skal være styrende og konfronterende for at få P/K/B til at ændre kost- 

vaner og komme på rette spor.79 Er P/K/B i overvejelsesfasen (Stages of Change) kan diætisten med fordel gøre brug 

af Motivationssamtalen af Rollnick og Miller. Hvis P/K/B opleves som motiveret ka n diæten påbegyndes. 

 
Pædagogiske overvejelser 

P/K/B har forskellige forudsætninger for at implementere low FODMAP diet, som kan opleves teknisk svær tilgæn - 

gelig. Det er derfor afgørende at diætisten formidler diætens principper, så man er sikker på at P/K/B kan gennem- 

føre diæten - evt. kan man udlevere vejledningsmateriale med billeder, eller lister med anbefalede/ikke anbefalede 

fødevarer. 

 
Måltidets betydning 

P/K/B må forvente udfordringer omkring valg/indkøb af fødevarer og måltider i sociale sammenhænge. Måltidet 

har stor betydning for vores sociale liv og P/K/B kan opleve sine omgivelser som uforstående eller modstand. Det 

kan være gavnligt at hjælpe P/K/B med strategier for at klare sociale sammenkomster. Dette kunne indbefatte helt 

lavpraktiske råd som; mad P/K/B nemt kan tage med, formuleringer som hurtigt kan forklare P/K/Bs situation. 80
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Kap. 7 TRIN 4 I NCP/ ERNÆRINGSMONITORERING- OG EVALUERING 

Det er altid målet, at diætbehandlingen medfører en positiv effekt hos patienten og derfor er det relevant at vide, 

hvilke effektmål og indikatorer som er vigtige at monitorere og evaluere på i forhold til målgruppen.  

Nedenfor ses specifikke koder som er særligt relevante i forhold til en vurdering af om diætbehandlingen har den 

ønskede effekt. 

 
I forhold til evaluering af diætens effekt, kunne patienten opfordres til selvmonitorering vha. kostdagbog, 81 hvor 

patienten noterer dagligt indtag samt evt. symptomudvikling 

 
Effektmål og indikatorer 

Indtag 

Uregelmæssigt indtag af specifikke typer af kulhydrat, specificeret ved fruktaner, galaktaner, laktose, 

fruktose, sorbitol, maltitol, mannitol, xylitol og isomalt. 

Insufficient indtag af kulhydrat. 

Excessivt indtag af kulhydrat. 

Insufficient indtag af kostfibre. 

Excessivt indtag af kostfibre. 

Uhensigtsmæssig aminosyresammensætning/indtag af specifikke proteintyper, specificeret ved gluten  

- Et succeskriterie er at patienten undgår de specifikke kulhydrater som er uhensigtsmæssige og dermed undgår 

forværring i symptomer. 

- Et succeskriterie er symptomlindring, som vurderes ud fra patientens personlige oplevelse. 

- Et succeskriterie er at patienter med cøliaki undgår fødevarer hvori proteinet gluten indgår og dermed undgår 

forværring  i symptomer. 

 
Fysiske fund 

Ændret GI funktion): 

- Et succeskriterie er at patienten opnår compliance i forhold til efterlevelse af diæten. 

- Et succeskriterie er at patienten opnår symptomlindring, som vurderes ud fra patientens personlige oplevelse og evt. 

ved skematisk symptom evaluering. 

 
Antropometriske målinger 

Utilsigtet vægttab. 

Utilsigtet vægtøgning. 

- Et succeskriterie er et vægtstop ved utilsigtet vægttab - eller øgning, hvorefter en vægt/BMI er indenfor normalom- 

rådet tilstræbes. 

 
Generelle succeskriterier 

- At patienten opnår viden omkring low FODMAP diet og dermed bliver i stand til at opnå  compliance. 

- At patienten bliver klar til og opnår en forståelse for vigtigheden af at ændre uhensigtsmæssige spisemønstre og 

bevægelsesvaner. 

- At patienten opnår en følelse af øget livskvalitet pga. symptomlindring. 
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 FODMAP ERFA-gruppes erfaringer. 

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler på www.retsinformation.dk 

 

 

Kap. 8 VEJLEDNINGSFORLØB 
 

Tidsforbrug pr. konsultation 

1 time til den initiale vejledning (dataindsamling, analyse, planlægning, handling samt dokumentation i form af 

journalføring). 

 
Opfølgninger á ½ times varighed efter behov. Erfaringen viser at P/K/B sædvanligvis har 3-6 opfølgninger, andre har 

behov for flere opfølgninger, afhængig af responsen/effekten hos P/K/B.82
 

 

Kap. 9. PATIENTMATERIALE 
Materiale som anbefales at bruges i vejledning af patienter: 

- Er forskelligt fra sted til   sted 

 
Materiale som i øvrigt kan anbefales til patienter: 

Bøger 

- Low FODMAP Diet - giver ro i maven 

- Low FODMAP Diet - giver ro i maven 2 

- The MONASH University Low FODMAP diet 

 
Apps 

- FODMAP Diet (dansk app, som er konstrueret ud fra bogen “Low FODMAP Diet - giver ro i maven” og koster 65 kr). 

- The Monash University LOW FODMAP diet (engelsk sprog og koster 65 kr). 

 

Kap. 10. DOKUMENTATION I JOURNAL 

Journalnotatet skal skrives på dansk og indeholde oplysninger om patientens tilstand, planlagte og udførte behand - 

ling samt hvilken information som er givet samt patientens reaktion på denne. I øvrigt gælder flere retningslinjer, som 

kan læses i “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler” på www.retsinformation.dk.83
 

 
Derudover kan journalnotatet bygges op omkring nedenstående 2 NCP-skabeloner til journalføring ved low FODMAP 

diet ved hhv. initial - og opfølgende vejledning. 

 
Initial diætvejledning: 

ERNÆRINGSUDREDNING 

Biokemi/undersøgelser: 

Vægt: Højde: BMI: 

Fysiske fund: 

Fibre: 

Fisk: 

Frugt: 

Grønt: 

Mælkeprodukter: 

Drikke: 

Alkohol: 

Kosttilskud: 

Forventning og motivation: 

 
ERNÆRINGSDIAGNOSE 

Et eksempel: 

Uhensigtsmæssigt indtag af fruktaner og galaktaner, relateret til manglende viden om ernæring ved IBS, dokumen - 

teret ved mavesmerter, vekslende afføringsmønster, meteorisme samt kostanamnese som viser stort indtag af hvede, 

løg og hvidløg. 

http://www.retsinformation.dk/
http://www.retsinformation.dk.83/


Diætbehandling af irritabel tarm med low FODMAP diet  

 

 Klinisk diætist Mette Pedersen, Gentofte Hospital 
 

 

 

ERNÆRINGSINTERVENTION 

Kostordination: Low FODMAP diet. 

Prioritering: 

Målsætning: 

Ernæringsundervisning: (Et eksempel) Pt. er vejledt i Low FODMAP diet med fokus på hvilke fødevare pt. bør vælge 

og hvordan kosten sammensættes mhp. sufficient indtag af fibre og næringsstoffer.  

 
ERNÆRINGSMONITORERING 

Indikatorer 

Tid til opfølgning: 

Udleveret materiale: 

 
Opfølgende diætvejledning: 

ERNÆRINGSPROBLEM 

Eksempel fra initial vejledning. 

Uhensigtsmæssigt indtag af fruktaner og galaktaner.  

Her er det ikke nødvendigt at skrive “relatereret til” og “dokumenteret ved.”  

 
ERNÆRINGSVURDERING 

Vægt: 

Siden sidst: Patientens beretning. 

Evaluering: Den kliniske diætists professionelle evaluering af behandlingen.  

 
ERNÆRINGSINTERVENTION 

Justering af ernæringsplan: 

 
OPFØLGNING 

Udleveret materiale: 

Opfølgning/plan  fremover: 

 
Manglende effekt ved alle på Low FODMAP diet. 

Det er vigtigt ved forstoppelse initialt, at diætbehandle dette ved hjælp af hørfrø, Husk, eller lignende. Ved mave- 

smerter kan pebermyntedråber forsøges. Er der ingen symptomlindring ved forstoppelse, diarré eller mavesmerter på 

en low FODMAP diet, skal P/K/B sendes retur til lægen for at løse problemerne medicinsk vha. Movicol, Magnesia, 

Immodium eller yderligere udredning, ved fx ultralydsundersøgelser, skopier, scanninger, blodprøver m.m. 

 
Det må kraftigt frarådes at egen læge eller hospitalets læge blot henviser til internettet, apps eller bøger vedr.  diæ-     ten. 

Der er 500.000 links til diæten online og som det fremgår af studierne, skal P/K/B følges af en diætist for bedst compliance 

og sufficient kost. Følges diæten ikke korrekt, er der heller ikke den ønskede symptomlindring og P/K/B        vil  komme 

tilbage til lægen/hospitalet hvilket er spild af alles ressourcer.84
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Bilag 1. Ernæringsdiagnoser 

 
P-PROBLEM Relateret til E-ÅRSAG/ETIOLOGI Dokumen- 

teret ved 

S-SYMPTOM/TEGN 

Uhensigtsmæssig ami- 

nosyresammensætning/ 

indtag af specifikke 

proteintyper, specificeret 

ved gluten. 

 Fysisk/metabolsk (cøliaki/ 

glutensensitiv) 

 Cøliaki: Blodprøve der viser forhø- 

jet koncentration af transglutami- 

nase eller ved biopsi af tyndt- 

armen. Derudover symptomer 

som diarre, vægttab, træthed, 

meteorisme  og ledsmerter. 
 

P-PROBLEM Relateret til E-ÅRSAG/ETIOLOGI Dokumen- 

teret ved 

S-SYMPTOM/TEGN 

Insufficient indtag af 

kulhydrat 

 Indtag af kulhydrat, med und- 

tagelse af de FODMAPs som 

ikke absorberes, er mindre 

end referenceværdi eller anbe- 

falinger baseret på fysiologisk 

behov. Indtag af glukose, 

galaktose, xylose, arabinose, 

sukrose, maltose, thehalose, 

maltodextrin, stachyose, iso- 

maltose, xylooligosakkarider, 

amylose, polydextrose m.fl. er 

insufficient. 

Manglende viden om FOD- 

MAPs. 

 Optag af kost- og socialanam- 

nese. 

 

P-PROBLEM Relateret til: E-ÅRSAG/ETIOLOGI Dokumen- 

teret ved 

S-SYMPTOM/TEGN 

Excessivt indtag af 

kulhydrat. 

 Indtag af fruktaner, galak- 

taner, laktose, fruktose, 

sorbitol, maltitol, mannitol, 

xylitol og isomalt er større end 

referenceværdi eller anbefa- 

linger baseret på fysiologiske 

behov. Manglende viden om 

FODMAPs. 

 Optag af kost- og socialanam- 

nese. 

 

P-PROBLEM Relateret til: E-ÅRSAG/ETIOLOGI Dokumen- 

teret ved: 

S-SYMPTOM/TEGN 

Uregelmæssigt indtag af 

specifikke typer af 

kulhydrat, specificeret 

ved fruktaner, galakta- 

ner, laktose, fruktose, 

sorbitol, maltitol, manni- 

tol, xylitol og isomalt. 

 Indtag af fruktaner, galak- 

taner, laktose, fruktose, 

sorbitol, maltitol, mannitol, 

xylitol og isomalt er større end 

referenceværdi eller anbefa- 

linger baseret på fysiologiske 

behov. Manglende viden om 

FODMAPs. 

 Optag af kost- og socialanam- 

nese. 

Symptomer som diarre, obstipati- 

on, træthed, vægttab, meteoris- 

me og borborygmi. 

 

P-PROBLEM Relateret til E-ÅRSAG/ETIOLOGI Dokumen- 

teret ved 

S-SYMPTOM/TEGN 

Insufficient indtag af 

kostfibre 

 Indtag af kostfibre er mindre  

en referenceværdi eller anbe- 

falinger baseret på fysiologiske 

behov. Manglende viden om 

FODMAPs og forekomst af 

kostfibre i fødevarer. 

 Kostanamese, socialanamnese og 

obstipation. 

20 



Diætbehandling af irritabel tarm med low FODMAP diet  

 

 
 
 

 
P-PROBLEM Relateret til E-ÅRSAG/ETIOLOGI Dokumen- 

teret ved 

S-SYMPTOM/TEGN 

Excessivt indtag af 

kostfibre 

 Større indtag af kostfibre end 

anbefalet baseret på klientens 

tilstand eller ernæringsanbe- 

faling 

Manglende viden om FOD- 

MAPs og forekomst af kostfi- 

bre i fødevarer. 

 Kostanamese, socialanamnese og 

obstipation. 

 

P-PROBLEM Relateret til E-ÅRSAG/ETIOLOGI Dokumen- 

teret ved 

S-SYMPTOM/TEGN 

Ændret GI funktion  Ændring i fordøjelse, absorpti- 

on og elimination. 

 Optag af kost- og socialanamnese. 

Symptomer som diarre, obstipati- 

on, træthed, vægttab, meteorisme 

og borborygmi. 
 

P-PROBLEM Relateret til E-ÅRSAG/ETIOLOGI Dokumen- 

teret ved 

S-SYMPTOM/TEGN 

Utilsigtet vægttab  Insufficient energiindtag og 

evt. malabsorption. 

 Kost- og socialanamnese og ob- 

servation af vægtudvikling 
 

P-PROBLEM Relateret til E-ÅRSAG/ETIOLOGI Dokumen- 

teret ved 

S-SYMPTOM/TEGN 

Utilsigtet vægtøgning  Excessivt energiindtag  Kost- og socialanamnese og ob- 

servation af vægtudvikling 
 

P-PROBLEM Relateret til E-ÅRSAG/ETIOLOGI Dokumen- 

teret ved 

S-SYMPTOM/TEGN 

Manglende viden om 

mad og ernæring. 

 Ufuldstændig eller forkert 

viden om mad, ernæring, er- 

næringsrelateret information 

og anbefalinger. 

 Optag af kost- og socialanamnese. 

Symptomer som diarre, obstipa- 

tion, træthed, vægttab, vægtøg- 

ning, meteorisme og borborygmi. 
 

P-PROBLEM Relateret til E-ÅRSAG/ETIOLOGI Dokumen- 

teret ved 

S-SYMPTOM 

Uhensigtsmæssige 

overbevisninger omkring 

mad og ernæring. 

 Holdninger og adfærd 

omkring mad, ernæring, 

ernæringsrelaterede emner 

er i strid med forsvarlige 

ernæringsprincipper,  ernæ- 

ringsbehandling eller sygdom/ 

tilstand. 

 Optag af kost- og socialanamnese. 

Symptomer som diarre, obstipa- 

tion, træthed, vægttab, vægtøg- 

ning, meteorisme og borborygmi. 

 

P-PROBLEM Relateret til E-ÅRSAG/ETIOLOGI Dokumen- 

teret ved 

S-SYMPTOM/TEGN 

Ikke klar til ændring af 

mad- og bevægelses- 

vaner 

 Manglende opfattelse af 

værdien af ændring af adfærd 

(og konsekvens af uændret 

adfærd); modstrid mellem ad- 

færdsændringer og personlige 

værdier; tidligere oplevelser, 

tilstande eller årsager til 

adfærdsændringer. 

 Modstand fra patienten og mang- 

lende motivation og compliance. 

 
 

 
21 



Diætbehandling af irritabel tarm med low FODMAP diet  

 

 
 
 

P-PROBLEM Relateret til E-ÅRSAG/ETIOLOGI Dokumen- 

teret ved 

S-SYMPTOM/TEGN 

Manglende selvmonito- 

rering 

 Manglende registrering af 

egne data mhp. at vurdere 

fremgang. 

 Kostanamnese. Symptomer som 

diarre, obstipation, træthed, 

vægttab, vægtøgning, meteoris- 

me og borborygmi. 
 

P-PROBLEM Relateret til E-ÅRSAG/ETIOLOGI Dokumen- 

teret ved 

S-SYMPTOM/TEGN 

Begrænset adherence 

til ernæringsrelaterede 

anbefalinger. 

 Manglende motivation og/ 

eller svært ved at implemen- 

tere diæten, evt. pga. diætens 

kompleksitet. 

 Uændret  symptombillede 

 

P-PROBLEM Relateret til E-ÅRSAG/ETIOLOGI Dokumen- 

teret ved 

S-SYMPTOM/TEGN 

Fysisk inaktivitet.  Manglende motivation og 

fysisk/kognitiv begrænsning. 

 Obstipation  og vægtøgning. 

 

P-PROBLEM Relateret til E-ÅRSAG/ETIOLOGI Dokumen- 

teret ved 

S-SYMPTOM/TEGN 

Manglende evne til 

egenomsorg. 

 Manglende motivation og 

fysisk/psykisk begrænsning. 

 Uændret  symptombillede 

 

P-PROBLEM Relateret til E-ÅRSAG/ETIOLOGI Dokumen- 

teret ved 

S-SYMPTOM/TEGN 

Manglende evne til at 

tilberede mad 

 Kognitive eller fysiske 

begrænsninger der hindrer 

tilberedning af mad, måltider 

og væske. 

 Uændret  symptombillede 

 

P-PROBLEM Relateret til E-ÅRSAG/ETIOLOGI Dokumen- 

teret ved 

S-SYMPTOM/TEGN 

Nedsat livskvalitet  Symptomer som diarre, obsti- 

pation, træthed, vægttab, 

vægtøgning, meteorisme og 

borborygmi. 

 Social isolation, manglende 

livslyst, begrænset i sin adfærd, 

o. lign. 
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