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HVILKE PLAGER STÅR VI OVENFOR
VED IBS?

-DET ER MYE SOM SKAL MESTRES

• Smerte og ubehag fra mage/tarmkanalen
• Tarmfunskjonsproblemer

• Uregelmessig avføring
• Løs eller hard mage eller begge

• Gassproblematikk/oppblåsthet
• Tilleggsplager fra andre organsystemer

• Smerter i muskler og ledd
• Søvnproblemer
• Utmattelse
• Psykiske symptomer
• Stressymptomer generelt, samt generell forverring ved 

stress





IBS MEDFØRER FORSTYRRELSER I 
TARM – HJERNEAKSEN
KOMMUNIKASJON MELLOM TARM OG HJERNE SOM GÅR BEGGE VEIER

INVOLVERER DET ENTERISKE NERVESYSTEM, IMMUNSYSTEMET, DET AUTONOME 
NERVESYSTEMET OG HORMONSYSTEMER (DET NEVROENDOKRINE SYSTEMET)



HJERNE-TARM AKSEN



HJERNEN ER IKKE ALENE

• Nervefibre kan sanse signalstoffer fra immuncellene og 
sende nervesignalet til hjernen via vagusnerven. Det 
påvirker hjerneprosesser

• REFIT-studien bygger på en antakelse om at irritabel 
tarm syndrom (IBS) henger sammen med en forstyrrelse 
i bakteriesammensetningen i tarmen

• tykktarmfloraen kan gjenopprettes av donor avføring, 
siden det er påvist forstyrrelser i den mikrobielle 
tarmfloraen ved IBS, dysbioser



HJERNEN ER IKKE ALENE

• Studier har blant annet vist at slanke mus blir overvektig 
dersom de får fecestransplantasjon fra overvektig 
donor og visa versa 

• Lignende funn er det også gjort når det gjelder 
blodsukker og ved depresjon

• Tarmbakteriene og hjernen snakker faktisk med 
hverandre via vagusnerven, som står i nær kontakt 
med det det limbiske systemet som regulerer følelsene 
våre. 

• Bakteriene sender ut signalstoffer som kan formidles via 
vagusnerven til hjernen 



FAKTORER AV BETYDNING FOR 
UTVIKLING AV IBS PLAGENE

• Forstyrrelser i hjerne-tarm aksen involverer:
• Aktivering av det immunologiske systemet (lavgradig

inflammasjon og utskillelse av 
betennelsesmediatorer(cytokiner)=>

• hyperaktiv (HPA) stressakse => utskillelse av flere 
betennelsesmediatorer (cytokiner m.m.) og 
stresshormoner (bl.a. cortisol)

• Betennelsesmediatorer (cytokiner) kan bidra til 
sensitisering i sentralnervesystemet for smerte => økt 
smertesensibilitet i tarm, samt utbredelse av smerte i hele 
kroppen =>tilleggsplager



FAKTORER AV BETYDNING 
FOR UTVIKLING AV IBS 

PLAGENE
• Feilregulering av det autonome nervesystemet og 

vagusnerven og tarmens nervesystem
• Endringer i tarmslimhinne og tarmbevegelser og økt 

smertefølsomhet fra tarmvegg
• Forstyrrelser i tarmflora (etter omgangssyke og 

antibiotika?) kan igjen påvirke produksjon av 
betennelsesmediatorer/signalstoffer=> hjerne-tarm 
aksen=> økt forekomst av angst og depresjonssymptomer 
=> forsterkning av smerteopplevelse => uendelige kjeder 
av kaskadereaksjoner der immunsystem, ulike deler av 
nervesystem, nevrohormonelle systemer og lokale forhold 
i tarm er involvert



STRESS KAN FORVERRE IBS



SAMT AT TARMFLORAEN 
KAN HA BETYDNING FOR 

UTVIKLING AV PSYKISKE 
SYMPTOMER OG 

SMERTEFØLSOMHET I TARM



HVA SKJER Å KROPPEN 
NÅR VI BLIR STRESSET?

• http://www.youtube.com/watch?v=wyFPUvG-66E



AKUTT STRESS
F.EKS NÅR VI GRUER OSS VELDIG TIL NOE…

• Nedsatt blodforsyning i tarm

• Hemmet fordøyelse

• Tynnere slimkappe =>mindre beskyttelse => påvirkning 
av immunsystem og tarmflora

• Nedsatt appetitt

• Event. kvalme, diare, magesmerter…



HVA SKJER I KROPPEN UNDER AKUTT STRESS?

�Aktivering av det autonome nervesystemet

�HPA-aksen
� Aktiveringen starter i hypothalamus går 

via hypofysen til binyrene hvor den fører til økt 
utskilling av adrenalin, noradrenalin og kortisol i 
blodomløpet. 

�Stresshormonene setter i gang en rekke prosesser i 
kroppen som går under navnet fight or flight-
respons. 



STRESSREAKSJON OG 
HPA-AKSEN



DEN AKUTTE 
STRESSRESPONSEN

• Adaptiv respons som forbereder kroppen til å håndtere 
stressoren

• frigjør energi til enten flukt eller kamp 
• stanser midlertidig diverse ikke-essensielle aktiviteter

• Adrenalin og noradrenalin =>økt puls og pustefrekvens, 
blodårer trekkes sammen og glukose blir frigjort i muskler. 
Blod føres vekk fra fordøyelsesorganer og ut til viktige 
muskelgrupper



DEN AKUTTE 
STRESSRESPONSEN

• Kortisol =>frigjør glukose i skjelettmuskulatur og lever 
=>blodsukker øker for å gi kroppen energi til kamp eller 
flukt

• Økt utskillelse av endogene endorfiner =>kan under 
stressrespons tåle mere smerter



DEN AKUTTE 
STRESSRESPONSEN

• Følger av denne aktiveringen:
• Diare, magesmerter, ufrivillig vannlatning
• Kaldere, mindre sirkulerte overflater, fingre og tær
• Munntørrhet og hyppig pust
• Angstfølelse, hjertebank, høyere BT
• Økt årvåkenhet for lyd og synsinntrykk, skjerpede 

sanser
• Utvidede pupiller
• Følelse av tunnelsyn og uvirkelighetsfølelse
• Mindre følsom for smerter



STRESSRESPONSEN

• Vedvarende stressrespons er uheldig
• En rekke uheldige kaskadereaksjoner settes i gang i kroppen ( 

bl.a. overaktivt autonomt nervesystem)
• immunforsvaret svekkes
• Dårligere hukommelse og konsentrasjon
• Etter hvert økt følsomhet for smerter



NÅR STRESSREAKSJONEN
FÅR STÅ OVER TID

�Symptomer fra en rekke organsystemer => angst og
bekymring for egen helse (helseangst)kan muligens medføre
kronisk sympaticusaktivering => kontinuerlig alarmberedskap I 
kroppen

�Angst og depresjon øker opplevelse av smerter og tretthet

� Forstyrrelser som medfører lavt serotninnivå:
� dårligere søvn =>utmattelse og økte smerter
� mindre smertehemming i CNS
� økt fare for depresjon

�Smerter=>cytokinaktivering=>HPA akse aktivering og
“sickness behaviour” i CNS=> tretthet, angst-, depresjons- og
somatiseringsliknende symptomer

�Lave kortisolnivåer=>kognitive problemer, søvnproblemer og
utmattelsessymptomer



• Fibromyalgi er et smerteyndrom med utbredte smerter i hele 
kroppen, ømme punkter (tenderpoints), tretthet, 
søvnproblemer og andre tilleggsymptomer

• Disse pasientene har økte nivåer av cytokiner i 
cerebrospinalvæske=>mulig nevroinflammasjon, samt lave 
nivåer av veksthormon og serotonin=> er sårbar for utvikling 
av angst og depresjon

• Har også HPA akse forstyrrelser som ytterligere øker 
smerteopplevelse og utbredelse, samt disponerer for psykiske 
symptomer

• I tillegg til høye nivåer av angst og depresjon, så har de høy 
grad av helseangst (bekymring for om de mange kroppslige 
symptomene kan være tegn på noe farlig/alvorlig somatisk 
sykdom)

MANGE HAR DOBBELTDIAGNOSE 
FIBROMYALGI OG IBS



SENTRALE 
SMERTEKOMPONETER

• Økt produksjon av Substans P 
(nevrotransmitter) på ryggmargsnivå=>

• sentral smertesensitisering og forsterkning 
av smerteimpuls og utvidelse av det 
smertefulle området=>

• Mer og mer følsom for smerte, ved mindre 
og mindre stimuli, flere og flere områder 
på kroppen involveres



� Stivhet, ofte verst om
morgenen

� Verre ved uvant fysisk
aktivitet

� Barometri/forverring ved
værskifte

� Hodepine

� Kvalme

� Svimmelhet

� Øresus

� Synsforstyrrelser

� Nummenhet/parestesier

� Hovenhetsfølelse

� Pseudo-Raynaud

• Munntørrhet og øyetørrhet
• Irritabel tykktarm
• Hyppig vannlatning
• Indre frost/temperatur

dysregulering
• Tretthet, utmattelse
• Søvnproblemer
• Glemsomhet
• konsentrasjonsvansker/
• ordleting
• Verre ved stress
• Angst/depresjons sympt.
• Klump i halsen

Vanlige tilleggssymptomer ved fibromyalgi

Lav 5-HT og GH, cytokinaktivering og HPA-akse forstyrrelse

Sympaticus overaktiv, men hyporeaktiv  ift. Stress, lave kortisolnivåer



MANGE LIKHETER MELLOM DISSE 
LIDELSENE

MULIGE FELLES MEKANISMER?

• Dysfunksjon av stress akse=> aktivering av 
betennelsesmediatorer

• Lavgradig inflammasjon/betennelsesreaskjoner

• Oversensitivt nervesystem ift. Smerte

• Påvirkning av psyke, som igjen påvirker 
smertefølsomhet, søvn og konsentrasjon

• Stresshormoner påvirker hukommelse, konsentrasjon

• Langvarig stress medfører uttapping av naturlige 
smertestillende systemer (endorfiner) og for lave nivåer 
av kortisol =>kan bidra til utmattelsessymptomer



SELV OM EN IKKE FØLER SEG 
STRESSET, SÅ KAN KROPPEN VÆRE I 

ET STRESSMODUS MED DYSFUNKSJON 
I FLERE SYSTEMER 

• Årsaken til IBS (så vel som fibromyalgi) er uklar

• Psykologiske årsaker regnes ikke lenger som det 
underliggende

• Ubalanse i tarmflora kan derimot påvirke psyken

• Hovedhypotese: Feilfunksjon i hjerne-tarm aksen som 
griper inn i kroppens stressystemer, immunsystemer, 
hormonsystemer og regulering av nerveaktiviteten 
mellom tarm og hjerne

• Ytre fysisk stress(infeksjoner => endret tarmflora og 
postinfeksiøs IBS ) og psykisk stress (setter i gang 
stressaksen) forverrer IBS



SLIK SETT ER DET MENINGSFYLT Å 
JOBBE MED STRESSMESTRING OG 

STRESSREDUKSJON FOR Å PÅVIRKE 
DISSE SYSTEMENE

• Krise og sorgreaksjoner over tapte funksjoner eller 
kroniske plager og medfølgende nedsatt funksjon og 
livskvalitet er naturlig, men det medfører stressaktivering

• Får reaksjonene stå over tid er de uheldige og kan 
bidra til forverring av tilstanden

• Krise og stressreaksjoner,setter i gang reaksjoner i kroppen 
som vil kunne produsere symptomer som likner allerede 
eksisterende IBS symptomer =>forsterkning og forverring

• Ledsagende angst og depresjon vil kunne forsterke 
smerter og fatigue



BETYDNING AV 
HELSEANGST

• Langvarig vandring fra spesialist til spesialist => 
usikkerhet => økende helseangst/bekymring for egen 
helse =>stressreaksjoner =>økte symptomer og etter 
hvert økt psykisk belastning

• For akseptering og mestring er diagnostisk avklaring 
viktig!

• Akseptering av situasjonen kommer vanskelig i gang 
uten avklaring av tilstanden



PASIENTEN MÅ TA TILBAKE 
NOE AV KONTROLLEN

• Ingen mestring av situasjonen uten en viss følelse av kontroll

• Diagnostisk avklaring ift til IBS=> «lande»
• Stressreduksjonsteknikker som kan være med på å dempe 

noen av kaskadereaksjonene og dermed symptomer
• Spesielt Mindfulness og ACT teknikker kan bedre evne 

akseptering av tilstanden, samt øke mestring i hverdagen
• Benytte kjente lindrende tiltak

• Kostomlegging, lite FODMAP 
• Regelmessig livsførsel
• Redusere alkohol,kaffe og tobakk
• Probiotika og prebiotika
• psykoterapiteknikker



EKSEMPLER PÅ TERAPIRETNINGER OG 
TEKNIKKER SOM KAN PÅVIRKE 

STRESSYSTEMET OG MESTRING AV 
SMERTER

• Muskulær avspenning

• Kartlegging av stressorer, strukturering, kontroll

• Psykomotorisk fysioterapi

• Mindfulness

• Acceptance and Comitment Therapy (ACT)

• Tilpasset trening => smertestillende og 
stressreduserende

• Kognitiv terapi
• Korrigere ufleksibel og uhensiktsmessig tankegang



GENERELLE 
STRESSREDUSKSJONSTEKNIKK

ER
• Kartlegge stressorer

• Sette inn spesifikke tiltak for å redusere stressbelastning i 
hverdagen (kan få hjelp av ulike typer 
terapeuter/coach osv.)

• Muskulære avspenningsteknikker

• Yoga, thai-chi 

• varmtvannsbassengtrening



IBS OG HØYT SPENNINGSNIVÅ OG MYE 
TILLEGGSSYMPTOMER FRA MUSKEL-

SKJELETTOMRÅDET: PSYKOMOTORISK 
FYSIOTERAPI

• Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Mål med behandlingen
Man arbeider ut fra at emosjonell belastning, tidligere 
sykdommer og ergonomiske forhold gir utslag i vår muskulatur, 
respirasjon og i det vegetative nervesystem. PMF har som mål å 
endre pasientens kroppsholdning og pustemønster, og å påvirke 
spenningsnivået i kroppen. Vi lærer pasienten å oppleve 
kroppen, å oppleve via kroppen og å uttrykke seg gjennom 
kroppen. Det kan skisseres som å utvikle varhet og kontakt med 
kroppens signaler og reaksjonsmåter, og å gi pasienten 
opplevelse av sammenheng mellom kropp og følelser.

Undersøkelsen
Man undersøker alltid pasientens kroppsholdning, fleksibilitet, 
pustemønster og muskulatur, og danner et bilde av i hvilken grad 
pasienten har omstillingsmuligheter. Undersøkelsen, sammenholdt 
med anamnesen, sier noe om i hvilken grad pasienten er tjent 
med omstillende behandling.



PSYKOMOTORISK 
FYSIOTERAPI

Man lirker frem nye holdningsmønstre ved massasje, øvelser og frigjøring av 
pust. Kroppslig omstilling er noe mer enn avspenning. Bygger på pasientens 
potensialer for å oppnå mer stabilitet i kroppen.

Tidsaspektet
I starten får pasienten behandling en gang i uken, deretter hver 14. dag, så 
etterhvert sjeldnere. Behandlingen tar en time. Behandling krever rekvisisjon/ 
henvisning fra lege.

Hva er det bra for?

Behandlingen egner seg best for pasienter med muskel- og skjellettlidelser, 
lettere nervøse lidelser, vegetative (autonome) forstyrrelser og kroniske lidelser 
som for eksempel astma, hypertensjon, bechterew og polyarthrit. Enkelte 
psykiatriske pasienter kan ha nytte av PMF, men det kan kreve samarbeid med 
psykiater eller psykolog.

Fakta

PMF er en norsk behandling utviklet av psykiater Trygve Bråtøy og fysioterapeut 
Aadel Bulow Hansen i 1950-årene. Den er siden videreutviklet og blir praktisert 
av spesialutdannede fysioterapeuter som må ha spesialutdanning for å bruke 
denne behandlingsformen. Psykomotorisk fysioterapi er en fysioterapeutisk
metode som krever henvisning/rekvisisjon fra lege.



MINDFULNESS/
OPPMERKSOMT NÆRVÆR

• Mindfulness er en form for bevisst, våken 
tilstedeværelse her og nå i øyeblikket, i tanken, i 
følelsen, i sansningen eller i den opplevelsen eller 
handlingen som utspiller seg akkurat nå.

• Bakgrunn i buddhistiske meditasjonsteknikker

• Aksepterer det som befinner seg i bevissthetsstrømmen 
til enhver tid med en holdning av toleranse, omtanke, 
nysgjerrighet og undring, uten at det tas stilling til 
innholdet,



MINDFULNESS/
OPPMERKSOMT NÆRVÆR

• En tilstand av mindful tilstedeværelse og 
oppmerksomhet kan oppnås gjennom meditasjon

• Et grunnprinsipp i mindfulnessmeditasjon er å forankre 
oppmerksomheten i pusten og å øve opp 
oppmerksomheten til alltid å vende tilbake til pusten 
når følelser og kroppsfornemmelser oppstår, og 
tankene automatisk vandrer

• Vi kan velge å bare registrere at tankene og følelsene 
er der, og ikke utdype dem nærmere, bedømme dem 
eller evaluere dem



NYTTIG LINK

• http://meditasjon.nyttiginfo.no/mindfulness.htm



TILBUD VED SYKEHUSET

• Smertemestringskurs basert på mindfulnessteknikker i 
regi av Smertepoliklinikken ved Ålesund sjukehus

• Gruppebehandlingstilbud i mindfulness for 
fibromyalgipasienter ved Fysikalsk medisinsk poliklinikk 
ved Ålesund sjukehus

• Et vell av tilbud og kurs innen mindfulness i Norge



ANDRE TILBUD

• Kurs i belastningsmestring, angstmestring og 
depresjonsmestring ved Vegsund DPS

henvisning fra fastlege

• Psykomotorisk fysioterapi bevegelsesgrupper og 
individuelt, privat tilbud ved FRISK senteret



ACCEPTANCE AND 
COMMITMENT THERAPY

(ACT)
• Mye brukt innen mestring av kroniske tilstander, særlig 

smerter, og rehabiliteringsfeltet

• Baserer seg på mindfulnessprosesser og teknikker for 
adferdsendring (bakgrunn i adferdspsykologien)

• «ACT bruker prosesser for akseptering og oppmerksomt 
nærvær, og prosesser for forpliktelse og 
adferdsendring, for å skape større psykologisk 
fleksibilitet» (Hayes 2006)



KJERNEPUNKTER VED ACT

• Akseptering (smerten er der, men engasjer deg ikke i 
den følelsesmessig

• Her og nå fokus, oppmerksomt nærvær

• Observer dine tanker, er de fastlåste og ufleksible?

• Hva er dine verdier, hva er viktig for deg nå?

• Forplikte deg til å gjøre nødvendige endringer

• Utvikle psykologisk fleksibilitet



HEXAFLEX



MESTRING I HVERDAGEN 
VED IBS

• Trygging gjennom diagnostisk avklaring og god 
informasjon omkring tilstanden

• Når setter man strek for videre utredning?
• Hvordan takler man helseangst?

• Nyorientering etter krise: Redefinere mål og verdier, hva 
er viktig for meg i min situasjon? 

• Finne balanse mellom symptomtrykk, energinivå og 
ønske om meningsfulle aktiviteter

• Prøve ut kjente behandlingsstrategier som kan lindre 
plager

• Kartlegging av situasjon og hverdag inkl. 
stressreduksjon for mer overskudd og kontroll



MESTRING I HVERDAGEN 
VED IBS

• Akseptere at plagene er der over tid, kommer går 
varierer i intensitet, uten at det skal få styre følelser og 
stressnivå

• Finne nye verdier 

• Personlige faktorer: hvordan klarer jeg med min type 
personlighet å takle denne type utfordring?

• Psykisk fleksibel eller rigid?

• Individuelle forskjeller, hva lindrer plagene hos meg, hva 
gir meg energi?

• Balanse mellom aktivitet og hvile



MESTRING I HVERDAGEN 
VED IBS

• Søke hjelp ved stort psykisk symptomtrykk
• Angst og depresjon forverrer forløpet
• Kognitiv terapi
• Gruppebehandling for angst og depresjon

• Event. oppsøke grupper og organisasjoner med andre 
pasienter i samme situasjon/samme lidelse

• Hvem velger du å dele tanker og opplevelser med?

• Styrke din friske identitet, du er ikke din sykdom, det er 
bare en side av deg

• Finne en type fysisk aktivitet som er tilpasset og som du 
klarer å gjennomføre

• Viktig ved kroniske tilstander og der smerte er en del av 
bildet



MESTRING:HVORDAN FOLK 
MØTER PROBLEMER, STRESS 

OG UTFORDRINGER.
• kognisjon (tenkning) spiller en stor rolle for hvordan 

stressende og truende situasjoner oppleves og påvirker 
oss

• Samme objektive stress kan virke forskjellig, avhengig 
av hvordan situasjonen fortolkes av personen

• Sårbarhet
• tidligere erfaring, genetiske forhold, personlighet og 

individets evne til å takle kriser og utfordringer 
(psykologisk fleksibilitet) vil være avgjørende for hvordan 
en mestrer i slike situasjoner

• SLUTT Å SAMMENLIKNE DEG MED ANDRE!!!!!!!




