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Vilka av dina patienter har celiaki?



Under de senaste årtiondena har celiaki gått från att vara en 

ovanlig sjukdom hos barn till ett utbrett folkhälso problem 

i Sverige och resten av västvärlden. Som ansvarig för flera 

svenska forskningsstudier om celiaki har jag följt utvecklingen  

på nära håll. Tyvärr har möjligheten att få en korrekt diagnos 

och behandling inte alls hållit samma takt.

I Sverige tar det tyvärr i medeltal nio år från det att man 

söker läkare på grund av besvären, tills dess att diagnosen 

fastställs.  Idag finns dock goda möjligheter att tidigt identifiera  

en patient med celiaki. Blodprov för analys av serologiska  

markörer och total S-IgA bör alltid tas vid minsta misstanke!

Att glutenfri kost aldrig får sättas in utan föregående utredning   

är en annan viktig fråga att lyfta. Liksom att både individ och 

samhälle har mycket att vinna på att tidigt hitta personer med 

odiagnostiserad celiaki, ge dem rätt diagnos och stöd att hålla 

en glutenfri kost genom livet.

Lycka till!

Anneli Ivarsson, 

Docent och överläkare  
vid Umeå universitet och
Västerbottens läns landsting 
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Celiaki är en komplex sjukdom.1 Långt ifrån alla drabbade har de klassiska besvären från mage och 

tarm, vilket bidrar till underdiagnostik och onödigt lidande. Flertalet drabbade får aldrig korrekt 

diagnos och behandling. De som slutligen får sjukdomen fastställd har i medeltal sökt sjukvård i  

nio år innan de får rätt diagnos. 

Tillsammans med Anneli Ivarsson, docent och överläkare vid Umeå universitet och Väster bottens 

läns landsting, vill vi med denna broschyr bidra till att öka dina kunskaper om celiaki.

Fastställandet av diagnosen, i kombination med rätt behandling i form av glutenfri kost, innebär 

oftast en förbättrad livskvalitet för den drabbade. Utöver denna direkta vinst betyder det också att 

långtidsriskerna med obehandlad celiaki minskar.

Celiaki 
– en sjukdom som ofta missas
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Risker vid obehandlad celiaki
Celiaki är en sjukdom som påverkar hela kroppen. 
Mag-tarmsymtom är vanliga, men förekommer inte 
alltid. Obehandlad leder sjukdomen oftast till en 
allmänt nedsatt livskvalitet. Vanliga besvär är trötthet, 
bristande energi och nedstämdhet.2

Sjukdomen ökar risken för brister vad det gäller järn 
och vitaminer, men dessa laboratorieprover kan också 
vara normala. Obehandlad celiaki kan även påverka 
fertiliteten negativt, både hos män och kvinnor.2

Osteoporos och artrit är tillstånd som förknippas med 
celiaki.3 Andra autoimmuna sjukdomar är vanliga. 
Risken för maligna sjukdomar i mag-tarmkanalen  
är ökad.4

Hos barn kan sjukdomen, om den inte behandlas, 
påverka både tillväxt och utveckling negativt.  
En försenad pubertetsutveckling är en risk.5
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•	Celiaki	påverkar	hela	kroppen

•	Prevalensen	är	underskattad



 

Förstagradssläktingar

Ungdomar födda under åren 1984–19969  

Dermatitis herpetiformis 

Diabetes mellitus 

Tyreoideasjukdomar 

Downs syndrom 

Turners syndrom 

IgA-brist 

Särskilda riskgrupper
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Tänk även på möjlig celiaki hos följande 
patientgrupper:

Addisons sjukdom
Sjögrens syndrom
Psoriasis
Inflammatorisk tarmsjukdom
Funktionell tarmrubbning (IBS) 
Kroniska leversjukdomar
Laktosintolerans*
Benskörhet
Infertilitet
Näringsbrist
Sen pubertetsutveckling

Förekomst
Celiaki är idag mycket vanligare än vad som tidigare 
var fallet och nyinsjuknande drabbar alla åldrar, från 
små barn till äldre personer. 

De flesta genomförda screeningstudier tyder på att 
prevalensen av celiaki är ungefär 1 % i hela väst- 
världen och att det stora flertalet fortfarande är 
odiagnostiserade.6–8

Hos svenska ungdomar födda under den så kallade 
celiaki-epidemin, 1984–1996, har en förekomst så 
hög som 3 % nyligen påvisats, varav 2/3 odiagnosti-
serade.9,10 Detta innebär att det bara i dessa årskullar 
finns ca 45 000 fall, varav 30 000 ännu inte fått korrekt 
diagnos och behandling.

Celiaki är associerad med HLA-DQ2 och HLA-DQ8. 
HLA-DQ2 finns hos cirka 90 % av de drabbade och 
hos resterande 10 % finns ofta HLA DQ8.2 Dessa 
markörer finns även hos ca 30 % av den svenska be-
folkningen.2 De flesta med dessa markörer utvecklar 
alltså inte celiaki.

Det finns en familjärt ökad risk (10 %) och flickor 
samt kvinnor drabbas ungefär dubbelt så ofta som 
pojkar och män.5 Personer med hudsjukdomen  
dermatitis herpetiformis har alltid en åtföljande  
glutenintolerans. Sjukdomen är överrepresenterad 
hos personer med andra autoimmuna sjukdomar  
(t ex diabetes och sköldkörtelsjukdom) och vissa 
genetiska tillstånd.2 Därför rekommenderas idag 
screening av dessa grupper.3

* Personer med obehandlad celiaki upplever oftare känslighet 
mot mjölk än mot gluteninnehållande livsmedel och blir ofta 
symtom förbättrade då han/hon utesluter laktos. Att det kan 
vara en obehandlad celiaki som orsakar laktosintoleransen är 
därför lätt att missa.
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Teori kring sjukdomens etiologi1

Glutenpeptider i födan modifieras till antigena  
glutenepitoper. Hos genetiskt predisponerade  
personer binds dessa till HLA klass II-receptorer  
på ytan hos antigenpresenterande celler i tarm-
slemhinnan. Dessa presenteras för T-hjälparceller  
som aktiverar det cellmedierade immunförsvaret.  
Det leder i sin tur till en inflammatorisk skada på 
tarmslemhinnan och en successiv utveckling till  
så kallad villusatrofi. Tarmslemhinnans kraftigt 
minskade absorptionsyta bidrar till minskad förmåga 
till adekvat näringsupptag. Även det humorala 
immunförsvaret aktiveras till bildning av specifika 
antikroppar som kan påvisas i serum.
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•	Celiaki	kan	debutera	i	alla	åldrar

•	Blodprov	kan	alltid	rekommenderas



Symtom i olika åldrar
Tvärtemot tidigare uppfattning är det nu klart belagt 
att celiaki kan debutera i alla åldrar, även i vuxen  
ålder och hos äldre.2 Symtombilden varierar med 
åldern och från individ till individ. Hos barn mani-
festerar sig celiaki ibland med symtom från mage och 
tarm, men även här är diskreta symtom vanliga.7 
Hos äldre barn och vuxna är symtomen inte sällan 

både långvariga och ospecifika.2 Personen kan vara 
underviktig, men lika gärna normalviktig eller till och 
med överviktig.11

Om annan förklaring saknas till att en individ inte mår 
riktigt bra, är ett blodprov för analys av serologiska 
markörer för celiaki alltid att rekommendera.

Om glutenintaget minskas, minskar också symtomen. 
En strikt glutenfri kost under resten av livet är den enda 
effektiva behandlingen. Det är dock väsentligt att den 
föregås av en utredning som säkerställer diagnosen. 

0–2	år	 3–18	år	 Vuxna

Dålig aptit Orolig mage Mag- och tarmbesvär

Magont Diarré och/eller förstoppning Menstruationsrubbningar

Kräkningar Dålig aptit Ofrivillig barnlöshet

Diarré  Hämmad tillväxt  Anemi 

Förstoppning  Emaljdefekter på tänderna  Viktminskning

Trött och grinig  Försenad pubertet  Emaljdefekter på tänderna

Hämmad utveckling Anemi Humörsvängningar 

Hämmad tillväxt  Trötthet Trötthet

Utspänd buk/smala extremiteter Humörsvängningar Nedstämdhet
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Blodprov	ger	snabb	vägledning

Transglutaminasantikroppar (av typ IgA) och totalt 
serum IgA bör alltid tas vid minsta misstanke på 
celiaki. För barn yngre än 18 månader tas även 
gliadin-antikroppar (av typ IgA).12 Om patienten  
har IgA-brist kan man få negativa svar trots  
sjukdom och då bör komplettering göras med  
motsvarande antikroppar av typ IgG.

Om glutenintaget har minskats försvåras utred-
ningen på grund av ökad risk för att de serologiska 
markörerna är falskt negativa. Patienten bör därför 
uppmanas att behålla en helt normal kost (inklusive 
gluten) tills diagnosen säkerställts.

Diagnos
Vid minsta misstanke på celiaki bör ett blodprov tas 
för analys av serologiska markörer som oftast är för-
höjda vid sjukdomen. Detta är en snabb och kostnads-
effektiv metod som gynnar både patienten och vården. 
Blodprovet är relativt träffsäkert, men kan vara falskt 
positivt och enstaka gånger falskt negativt. Om den 
kliniska misstanken på celiaki är stark bör man därför 
alltid gå vidare med en gastroskopi och vid denna en 
tunntarmsbiopsi, även om blodprovet är negativt.

Normal	kosthållning	är	viktig

Patienten måste äta vanlig gluteninnehållande kost 
för att man ska kunna ställa diagnos. 

Differentialdiagnoser
Funktionell tarmrubbning (IBS)
Mjölkproteinintolerans
Laktosintolerans
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Biopsi	bekräftar	diagnosen

Gastroskopi med tunntarmsbiopsi och bedömning 
av denna av en erfaren patolog är grunden för diag-
nosen. Eftersom celiaki idag är så vanligt bör varje 
beställning av gastroskopi (oavsett orsak) åtföljas 
av ett uttryckligt önskemål om tunntarmsbiopsi.  
Det är mycket viktigt att patienten fortsätter äta 
normal kost (innehållande gluten), annars kan 
biopsin bli svårbedömd.

Slutlig	diagnos	baseras	på	en	sammanvägning	av	symtom	samt	
resultaten	vad	gäller	serologiska	markörer	och	tunntarmsbiopsin.



Behandling och uppföljning
Celiaki behandlas med strikt glutenfri kost för resten av 
livet. Regelbundet stöd av dietist är därför nödvändigt.
 
Det viktigaste för behandlande läkare är att pedagogiskt 
förklara vad som händer vid intag av gluten och att 
patienten kan leva ett helt normalt liv om han/hon 
utesluter gluten ur födan. Medvetenheten ökar snabbt 
kring de sociala svårigheterna som många patienter 
upplever kring kosten.13,14 Regelbundet stöd från 
läkare och dietist behövs därför för att motivera till 
fortsatt följsamhet till dieten. 

När det gäller yngre patienter är det viktigt att de får 
känna eget ansvar. Ett bra sätt att förbättra följsamheten 
kan vara att samtala utan att föräldrar eller andra vuxna 
är med. Det är även viktigt att människor i barnets 
närhet informeras, t ex skolan, fritids, idrottsföreningar 
m fl. Gruppträffar med andra jämnåriga som har celiaki 
upplevs ofta positivt och kan öka följsamheten till den 
glutenfria dieten.

Vid uppföljande besök bör transglutaminasantikroppar 
kontrolleras. Om de är fortsatt förhöjda bör kosten ses 
över utifrån möjligt glutenintag. Ibland får patienten 
kanske i sig gluten utan att veta om det. Normala 
antikroppar innebär dock ingen garanti för att kosten 
är glutenfri.
 
En viktig källa till information och stöd är Svenska 
Celiakiförbundet. Där kan patienten få råd kring kosten 
och annat som rör livet och vardagen när man lever med 
celiaki. Förbundet har även lokala föreningar runt om i 
landet – läs mer om organisationen på www.celiaki.se.
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•	Behandlingen	innebär	strikt		 	 	 	
	 livslång	glutenfri	kost

•		Transglutaminas- 
antikroppar	bör	 
kontrolleras	vid	 
uppföljning
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Denna broschyr är utgiven av Fria i samarbete med docent 

Anneli Ivarsson. Fria arbetar aktivt för att öka kunskapen om 

celiaki. Genom ständig utveckling av glutenfria bageriprodukter 

vill vi ge människor med celiaki samma möjlighet att njuta av 

livets goda som alla andra. 

För mer information se www.fria.se  

Kontakta oss gärna på telefon 031-734 13 30  

eller e-post: kontakt@fria.se
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