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❙ ❙ Symtom som buksmärta, illamående, kräkning, gaser, för-
stoppning, diarré och andra tarmtömningsrubbningar upplevs
av de flesta av och till. Först när de uppfattas som allvarliga
och påverkar det dagliga livet väcks oron för att de är uttryck
för sjukdom, och man söker läkare. Påföljande utredning styrs
av misstanke om inflammation, infektion, cancer eller andra
strukturella avvikelser i syfte att finna en specifik diagnos och
behandling.

När inga strukturella eller biokemiska avvikelser kan på-
visas benämns tillståndet funktionellt, och behandlingen blir
symtomatisk. Bristande kunskap om patofysiologin bakom
dessa symtom och en osäkerhet i att diagnostisera genom ex-
klusion har inneburit att läkare varit tveksamma om huruvi-
da tillståndet är att betrakta som sjukdom och vad de skall
behandla. Patienterna har börjat sin vandring inom sjukvår-
den på jakt efter ett annat bemötande. Det innebär också ett
annat arbetssätt att enbart lita på patientens berättelse utan
att kunna verifiera den med avvikande prov eller undersök-
ningar.

Under senare tid har det skett en förändring i synsättet vad
gäller symtomen vid funktionella mag–tarmsjukdomar.

För det första har man övergett den reduktionistiska, sjuk-
domsbaserade uppfattningen, där man söker en isolerad bio-
logisk orsak, och förespråkar i stället en integrerad biopsy-
kosocial sjukdomsmodell.

För det andra har det utvecklats undersökningstekniker
som kan användas till att förklara samarbetet mellan hjärna
och tarm: barostat för tryckmätning i tarmen, PET (positron-
emissionstomografi), fMRI (funktionell magnetresonansav-
bildning) och immunhistokemiska tekniker för att mäta neu-
ropeptider, gemensamma för hjärna och tarm. Detta har lett
till en kraftig satsning på forskningen, och läkemedelsindu-
strin har intresserat sig för att identifiera och pröva sådana
medel som är aktiva på receptornivå vid dessa tillstånd [1].

Romkriterierna I och II
Detta har naturligtvis ökat behovet av ett gemensamt klassi-
fikationssystem för funktionella mag–tarmsjukdomar. Under
1980-talet utarbetades de s k Romkriterierna, baserade på
konsensus [2]. Ökad kunskap har fört med sig ett behov av en
revision, vilket resulterat i Rom II-kriterierna som presente-

rades på United European Gastroenterology Week (UEGW)
i Rom november 1999 [3]. De nya Romkriterierna är liksom
de tidigare symtombaserade, vilket är naturligt när det gäller
funktionella sjukdomar eftersom de saknar diagnostiska bio-
kemiska eller morfologiska markörer. Vissa somatiska till-
stånd måste först uteslutas innan symtombaserad diagnos kan
ställas, exempelvis måste Helicobacter-infektion uteslutas in-
nan diagnosen funktionell dyspepsi kan ställas, och vid IBS
(irritable bowel syndrome) bör eventuell förekomst av in-
flammatorisk tarmsjukdom beaktas.

Arbetsprocessen steg för steg
Processen att utarbeta Rom II-kriterierna har tagit fyra år och
har förlöpt i tio steg:
– För de tio skilda diagnosgrupperna inom funktionella

mag–tarmsjukdomar utsågs grupper, var och en under
ledning av en ordförande med internationellt erkänd
forskning och med stor klinisk erfarenhet.

– Dessa ordförande utnämnde sedan en vice ordförande
och en grupp av fem likaledes erkända specialister för det
fortsatta arbetet.
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– Varje gruppledamot studerade och dokumenterade rele-
vanta detaljer på uppdrag av ordföranden eller vice ord-
föranden.

– Varje ordförande sammanställde sedan alla delrapporter
till ett dokument, som skickades till alla gruppledamöter
för kritisk utvärdering.

– Denna procedur upprepades efter omarbetning två gång-
er under två år.

– Hela gruppen samlades därefter under tre dagar för att
omarbeta dokumentationen. Man använde den sk delfi-
metoden som underlag för att fatta beslut. Detta ledde till
konsensus om de diagnostiska kriterierna och det veten-
skapliga underlaget.

– Varje ordförande skickade därefter det omarbetade doku-
mentet till sex andra internationella experter utanför
gruppen och till vetenskapsmän inom läkemedelsindu-
strin för kritisk utvärdering.

– Ordförandena besvarade kritiken, antingen genom för-
ändringar i dokumentet eller med en klarläggande kom-
mentar.

– Dokumentet och alla kommentarer sändes till den koor-
dinerande kommittén, som granskade hela materialet kri-
tiskt och skickade tillbaka eventuella kritiska synpunkter
till förf attarna.

– Till slut godkände alla gruppledamöter dokumentet, som
skickades tillbaka till koordinationskommittén för en sis-
ta kontroll av innehåll och stil före publikation.

Funktionella mag–tarmsjukdomar har följande undergrupper
härledda med utgångspunkt i anatomisk lokalisation: esofa-
geala (A), gastroduodenala (B), tarm (C), funktionell buk-
smärta (D), biliära (E) och anorektala (F). Funktionell
mag–tarmsjukdom inom pediatriken fick en egen, motsvaran-
de klassifikation (G).

Den färdiga listan över funktionella mag–tarmsjukdomar
redovisas i svensk översättning i Faktaruta 1 (Funktionella
mag–tarmsjukdomar).

Det kan naturligtvis diskuteras om en så detaljerad indel-
ning kommer att vara praktiskt användbar. Vidare om det är
diagnoser som tagits fram eller om enstaka symtom fått dig-
niteten av diagnos. Symtombaserad diagnostik är emellertid
inte ovanlig inom tex psykiatrin och reumatologin och vin-
ner nu ökad acceptans också inom gastroenterologin.

Förhoppningsvis kan det göra diagnostiken tydligare och
minska förekomsten av långdragna och onödiga utredning-
ar. Det största användningen kommer nog inte att gälla det
kliniska arbetet, där kriterierna behöver kompletteras med
förslag till utredningsgång, alternativa diagnoser, rekom-
mendationer, algoritmer etc. Kriterierna utgör framför allt en
rationell grund för studier, vilket inte minst de senaste årens
lovande utveckling av nya läkemedel har ställt krav på.

Det är värt att observera att psykosociala kriterier inte har
inkluderats i diagnostiken av funktionell mag–tarmsjuk-
dom. Orsaken är att psykosociala faktorer har med sökbe-
teendet att göra och inte förekommer som avvikande faktor
hos dem som har symtom men som inte söker sjukvård. Nå-
got kriterium för tex IBS som sjukdom är det alltså inte [4].

Konsensus om fysiologi och interaktion med CNS
I samband med fastställandet av Rom II-kriterierna har man
också dokumenterat en konsensus vad gäller fysiologi och in-
teraktion med CNS vid funktionell mag–tarmsjukdom. Att
motilitetsstörningar i mag–tarmkanalen kan ge symtom så-
som illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor och inkon-
tinens är väl känt liksom att psykiska upplevelser och stress
kan påverka motoriken hos friska individer. Patienter med
funktionell mag–tarmsjukdom har ett förstärkt motoriskt

svar på olika stressorer, såväl psykologiska som fysiologis-
ka. En ökad känslighet i magen och tarmen – en visceral hy-
persensitivitet – kan påvisas hos många patienter med funk-
tionell tarmsjukdom [5].

Om denna ökade känslighet sitter i det enteriska nervsy-
stemet, i omkopplingen i bakhornen i ryggmärgen eller i en
mer central störning i känslighetsuppfattning är däremot inte
klarlagt. En eventuell inflammation i tarmmukosan eller i
neurala plexa kan vara en orsak till den förändrade känslig-
heten. Detta antagande baseras på det faktum att en tredjedel
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❙ ❙ Fakta 1

Funktionella mag–tarmsjukdomar

A. Esofageala störningar
A1.Globus
A2.Ruminationssyndrom
A3.Funktionell bröstsmärta av antaget esofagealt ursprung
A4.Funktionell halsbränna
A5.Funktionell dysfagi
A6.Ospecificerad funktionell esofageal störning

B. Gastroduodenala störningar
B1.Funktionell dyspepsi

B1 a.Ulcerliknande dyspepsi
B1 b.Dysmotilitetsliknande dyspepsi
B1 c.Ospecificerad (icke-specifik) dyspepsi

B2.Aerofagi
B3.Funktionella kräkningar

C. Tarmstörningar
C1. Irritable bowel syndrome – IBS
C2. Funktionellt uppblåst buk
C3. Funktionell obstipation
C4. Funktionell diarré
C5. Ospecificerad funktionell tarmstörning

D. Funktionell buksmärta
D1.Funktionellt buksmärtesyndrom
D2.Ospecificerad funktionell buksmärta

E. Biliära störningar
E1. Gallblåsedysfunktion
E2. Dysfunktion av sphincter Oddi

F. Anorektala störningar
F1. Funktionell fekalinkontinens
F2. Funktionell anorektalsmärta

F2 a. Levator ani-syndrom
F2 b. Proctalgia fugax

F3. Bäckenbottendyssynergi
G. Pediatriska störningar

G1.Kräkningar
G1 a.Regurgitation hos spädbarn
G1 b.Ruminationssyndrom hos spädbarn
G1 c.Cykliskt kräkningssyndrom

G2.Buksmärta
G2 a.Funktionell dyspepsi
G2 b.Irritable bowel syndrome – IBS
G2 c.Funktionell buksmärta
G2 d.Bukmigrän
G2 e.Aerofagi

G3.Funktionell diarré
G4.Defekationsstörningar

G4 a.Dyschesi hos spädbarn
G4 b.Funktionell obstipation
G4 c.Funktionell fekalretention
G4 d.Fekal nedfläckning utan retention



av patienter med IBS får symtomdebut efter tarminfektion
och omvänt att en tredjedel av dem med tarminfektion ut-
vecklar IBS-liknande symtom [6].

Integrerad biopsykosocial förklaringsmodell
För att få ihop alla dessa observationer understryks i Rom II-
kriterierna en mer integrerad biopsykosocial förklaringsmo-
dell. Det är fråga om en kombination av tarmens motoriska
och sensoriska funktioner och CNS-aktiviteten, den s k
brain–gut axis (hjärn–inälvsaxeln). Ett sådant synsätt inklu-
derar med nödvändighet att tarmens och hjärnans gemensam-
ma neuropeptider har betydelse i symtomhänseende. Det är
också inom detta område som utvecklingen av nya läkemedel
pågår. Sådana neuropeptider av intresse är bl a serotonin, sub-
stans P och kolecystokinin, och pågående fas-3-studier av se-
rotoninmodulerande medel kan komma att ge oss framtida ef-
fektiva läkemedel samtidigt som vi får en ökad förståelse av
bakomliggande symtomfaktorer.

IBS, irritable bowel syndrome, får illustrera nya kriterierna
Hittills har framför allt patienter med IBS studerats. På svens-
ka finns inget riktigt bra uttryck för detta tillstånd. Colon irri-
tabile är det kanske vanligast använda men är inte speciellt
svenskt. Irriterad tjocktarm, tjocktarmskatarr, spastisk kolit,
irritabel tarm med och utan diarré är andra benämningar på
samma sak. Personligen tror jag att IBS på sikt kommer att bli
accepterat som namn på detta tillstånd. Vi har i andra sam-
manhang vant oss vid förkortningar, exempelvis MS, CP,
DAMP. Det torde inte heller vara någon svårighet i fråga om
mag–tarmkanalens sjukdomar.

IBS är ett vanligt tillstånd över hela världen. I Sverige har
en prevalens i normalbefolkning på 12,5 procent visats av
Lars Agréus. Liknande siffror finns från många länder [7].

IBS är en kroniskt recidiverande sjukdom med varieran-
de symtomsvårighet: i sina svåraste former ett handikappan-
de tillstånd med en tre gånger så stor arbetsfrånvaro som i en
kontrollpopulation utan speciella sjukdomar.

Enligt de nya Romkriterierna kan diagnosen ställas om
det under tolv veckor de senaste tolv månaderna förekommit
smärtor eller obehag i buken som uppfyller minst två av föl-
jande tre kriterier:
– smärtorna eller obehagen lindras vid avföring
– smärt- eller obehagsdebuten har samband med en föränd-

ring av avföringsfrekvensen
– smärt- eller obehagsdebuten har samband med en föränd-

ring av avföringens form (utseende).

Diagnoskriterierna baseras på patientstudier, faktoranalys av
friska personer och uppföljningsstudier av patienter. I Fak-
taruta 2 (Symtom vid IBS) redogörs närmare för vilka sym-
tom som stöder diagnosen.

Tidigare har man använt de tre senaste månaderna som
tidskriterium, men den aktuella förändringen gör att patien-
ter med tidigare symtom men inte längre tillbaka än ett år kan
inkluderas i olika studier. De tolv veckorna behöver inte vara
konsekutiva, och det räcker att symtomen har förekommit en
dag under den aktuella veckan. Detta innebär att patienter
som rekryteras till studier enligt Rom II-kriterierna kan ha
haft symtom så sällan som tolv dagar senaste tolv månader-
na.

Det finns skäl att tvivla på att detta är tillräckligt när det
gäller en symtombaserad diagnos. I praktisk klinisk vardag
har dock detta begränsat intresse, patienter söker för symtom
som är någotsånär aktuella.

Strikta kriterier är bra i forskningssammanhang, men i
kliniskt arbete kan det leda till exklusion av patienter som
ändock behöver hjälp. De nya Romkriterierna exkluderar 60

procent av de patienter som får en klinisk IBS-diagnos. Från
ett vardagligt kliniskt perspektiv kan det tyckas att betoning-
en på smärta är för stark och att avföringsrubbningarna har
kommit något i bakgrunden. IBS har med störningar av av-
föringen att göra, ofta i samband med smärta eller obehag,
och det finns en koppling till ett behov att snabbt tömma tar-
men [8].

En relativt vanlig klinisk iakttagelse är att patienter upp-
lever symtom efter födointag. Detta har man dock inte fun-
nit tillräckligt dokumenterat för att inkludera bland symtom
som stöder diagnosen [9].

Eventuella samband mellan IBS och flera andra tillstånd
såsom fibromyalgi [10], panikångest, kroniskt trötthetssyn-
drom, laktosintolerans och andra födoämnesintoleranser har
inte ansetts relevanta i diagnostiken.

I de nya Romkriterierna ses IBS som en grupp av sjukdo-
mar och inte som tidigare en enskild sjukdom. Detta öppnat
för möjligheten att det finns många bakomliggande faktorer
till IBS såsom infektioner, psykiska trauman, inlärda beteen-
den etc.

Man rekommenderar tjocktarmsundersökning för att ute-
sluta strukturella förändringar. Ålder och symtomens art får
avgöra vilken undersökning, röntgen eller koloskopi, som
kan bli aktuell. I övrigt har man inte gett några rekommen-
dationer till utredning av denna patientgrupp. Däremot har
man allmänna rekommendationer vad gäller behandling.
Skapandet av en tillitsfull atmosfär för att informera om dia-
gnos, förklara och ge en lugnande försäkran är hörnstenen i
behandlingen. Man rekommenderar ett förhållningssätt
präglat av insikten att flera faktorer kan ha betydelse och att
en förklaring utgår från de dominerande symtomens art och
svårighet och från aktuella psykosociala faktorer.

Även om det betonas att kontrollerade behandlingsstudi-
er vid IBS är få, rekommenderas fibertillskott vid förstopp-
ning, loperamid vid diarré och antikolinergika eller antispas-
modika eller tricykliska antidepressiva vid smärtor. Psyko-
logiska eller beteendebaserade behandlingar kan hjälpa en
del patienter.

Eftersom IBS är så pass vanligt är det viktigt att tillstån-
det med rimlig säkerhet kan diagnostiseras i primärvården så
att patienten besparas onödig utredning och onödigt lidande.
För detta behövs ökad kunskap, både allmänt och speciellt
hos distriktsläkare, och diagnostiska kriterier att luta sig
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❙ ❙ Fakta 2

Symtom vid IBS (irritable bowel syndrome)

1. Färre än tre avföringar per vecka.
2. Fler än tre avföringar per dag.
3. Hård eller kompakt avföring.
4. Lös (grötliknande) eller vattnig avföring.
5. Krystning under avföring.
6. Bråttom (skynda sig att tömma tarmen).
7. Känsla av ofullständig tarmtömning.
8. Slem (vitt material) med avföring.
9. Uppkördhet, uppblåsthet eller svullnadskänsla.

För kliniska studier kan patienter undergrupperas på följande
sätt:
Diarrédominerad IBS
Ett eller fler av symtom 2, 4 och 6 och inget av 1, 3 eller 5.
Förstoppningsdominerad IBS
Ett eller fler av symtom 1, 3 och 5 och inget av 2, 4 eller 6.



mot. Trots vissa begränsningar i klinisk användning innebär
Rom II-kriterierna ett steg mot detta mål.
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SUMMARY

Functional gastrointestinal disorders
More reliable diagnostics using new criteria;
modification required in primary care, however

Henry Nyhlin
Läkartidningen 2001; 98: 672-5

The diagnosis of functional gastrointestinal disor-
ders is symptom based. New viewpoints go be-
yond the old concept of a disease-based reduc-
tionistic model, according to which effort is di-
rected toward identifying a single underlying bio-
logical etiology, to a more integrated biopsychoso-
cial model of illness. «Rome II: A Multinational Con-
sensus Document on Functional Gastrointestinal
Disorders» is an attempt to condense present
knowledge into a practical systematic manual.
Whereas the ordinary clinician may benefit from it
in the understanding of the often confusing accu-
mulation of alternating bowel complaints, its main
area of application will be international studies. It
will also serve as a basis for taking the concept of
functional gastrointestinal disorders further.
Correspondence: Henry Nyhlin, Center of Gastrointestinal
Disease, Ersta sjukhus, P.O. Box 4622, SE-116 91 Stockholm,
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