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Av, min tarm!
Mange danskere lider af forstoppelse, diarré 

og irritabel tarmsyndrom, og en del kom

mer på apoteket efter gode råd. Apotekets 

sundhedsfaglige kampagne sætter fokus på 

problemerne for at udbrede viden og ned

bryde tabuer om tarmen. 

Tekst: Louise Dissing Schiøtt

Jeg har lidt problemer med maven. Er det 
noget, I kan hjælpe med?” Spørgsmål som 

dette er ikke sjældne på apoteket, for rigtig mange 
danskere lider af gener som forstoppelse, diarré og 
irritabel tarmsyndrom. Ofte kommer borgeren di-
rekte på apoteket med deres problemer uden at ha-
ve været ved lægen først, og symptomerne kan være 
diffuse. Apoteket spiller derfor en vigtig rolle i mø-
det med borgeren og skal tilbyde kvalificeret, per-
sonlig rådgivning og henvise til lægen, når det er 
nødvendigt. 

Forstå tarmen og dens problemer

Foruden fordøjelsen foregår en masse komplicerede 
processer i tarmen, og forskere verden over arbejder 
fortsat på at forstå betydningen af tarmens bakterie-
sammensætning, nervesystem, immunsystem og 
hormonsystem. Meget tyder nemlig på, at tarmen 
har indflydelse på endnu flere forhold, end vi tidli-
gere var klar over. Den nyeste forskning peger for 
eksempel på, at bakteriesammensætningen i tarmen 

kan have betydning for bl.a. overvægt, depression, 
diabetes og hjertekarsygdomme.

Det har derfor stor betydning for vores velbefin-
dende, at tarmen er i topform. De fleste danskere 
oplever dog af og til problemer med tarmen. Eksem-
pelvis lider 20 procent af befolkningen af forstop-
pelse, og problemet er stort blandt ældre. Årsagerne 
til forstoppelse kan være fiberfattig kost, for lidt 
motion, for lidt væske eller en bivirkning fra medi-
cin. 

De fleste har også oplevet at få akut diarré. Det 
skyldes oftest infektion med virus, bakterier eller 
parasitter, og det bedste værn mod dårlig mave er 
derfor god håndhygiejne. I 95 procent af tilfældene 
går akut diarré over af dig selv. 

Irritabel tarmsyndrom er en diagnose, der gives på 
baggrund af udelukkelsesmetoden, og som rammer 
tre gange så mange kvinder som mænd. For mange 
er det en livslang tilstand, der i perioder kan blusse 
op. Symptomerne er smerter og ubehag i maveregi-
onen, vekslen mellem diarré og forstoppelse, oppu-
stethed og almensymptomer som træthed. Hvis dis-
se symptomer har været tilstede i mindst seks må-
neder, kan lægen give diagnosen irritabel tarmsyn-
drom, når andre sygdomme, der kan have samme 
symptomer, er udelukket gennem undersøgelser for 
eksempel cancer i tarmen eller inflammatorisk 
tarmsygdom. n

Kampagnen om forstoppelse, diarré og irritabel tarmsyn-
drom kører på landets apoteker fra den 11. november til 
den 8. december 2019. 

”



trin:
rådgivning om forstoppelse, 
diarré og irritabel tarmsyndrom

Symptomer. Det kan være svært at spørge ind til symptomerne på tarmproblemer borgene kommer på 
apoteket med. Men det er apotekets opgave, og det er nødvendigt at kende til symptomerne for at kunne 
hjælpe bedst muligt.
 
Diskretion. Problemer med tarme og afføring er en privat sag for mange. Tag hensyn til den enkelte, når 
du rådgiver – nogle har brug for at tale dybdegående om problemet, andre siger helst intet. Forsøg at af-
kode borgerens behov, tal dæmpet, så de omkringstående ikke kan følge med og henvis evt. til chatten på 
apoteket.dk, for anonym rådgivning.
 
Akut eller kronisk? Både forstoppelse og diarré kan optræde enten akut eller kronisk. Akut forstoppelse 
eller diarré er som regel ufarligt og går over af sig selv. Hvis diarré eller forstoppelse er kronisk, skal man gå 
til lægen. Spørg derfor ind til, hvor længe borgeren har været generet.
 
Egenomsorg. For både diarré og forstoppelse er egenomsorg centralt – og kan ofte være tilstrækkeligt i 
de akutte tilfælde. Også ved irritabel tarmsyndrom er egenomsorg relevant. Der kan fx opfordres til at føre 
en kostdagbog så man får overblik over om der fødevarer der udløser eller forværre symptomerne.
 
Henvisning til lægen – hvornår? Det er vigtigt at kunne spotte faresignaler og vide, hvornår man skal 
henvise til lægen. Det skal man især ved markant ændrede afføringsvaner, da det kan være tegn på alvorlig 
sygdom. Se de samlede henvisningskriterier for diarré og forstoppelse på medlemsnettet.
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