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Celiaki
Vilka av dina patienter har celiaki?

20 sidor 

om diagnos, 

behandling och 

uppföljning
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FÖRORD

Celiaki handlar inte bara om att äta glutenfri kost. 
Det handlar om att hitta och förstå sjukdomen. 
Det hoppas vi att den här broschyren ska kunna 
hjälpa dig med. Under de senaste 10–20 åren 
har det hänt mycket inom forskningen. Det har 
lett till nya rutiner för hur diagnosen ställs, men 
vi vet också mer om symptom vid celiaki och 
eventuella följdsjukdomar. 

Till sist ett råd till dig som läser denna broschyr. 
Vid misstanke om celiaki ska patienten aldrig 
sättas på glutenfri kost, utan istället fortsätta 
med vanlig normalkost till dess att utredningen 
av läkare är klar. Att patienten äter en kost med 
gluten i ger oss inom vården de bästa förutsätt-
ningarna för att ställa diagnosen celiaki, eller att 
utesluta den.

Örebro och Stockholm, 10 mars, 2020 
Jonas F. Ludvigsson

Professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och 
biostatistik vid Karolinska Institutet och överläkare vid 
Barnkliniken på Örebro Universitetssjukhus.

Celiaki (glutenintolerans) är en folksjukdom, och en 
sjukdom som blir allt vanligare. Man har beräknat 

att mer än 100 000 svenskar har celiaki.

Foto: Gustav Mårtensson
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VaD är CELIaKI?

Celiaki –
en sjukdom som 
är lätt att missa

Celiaki är en kronisk, autoimmun sjukdom orsakad 
av ett T-cellsmedierat immunförsvar mot gluten i 
kosten. Det leder till inflammation och nedbrytning 
av celler i tunntarmens slemhinna och minskad 
förmåga till näringsupptag.1

Celiaki är också en komplex sjukdom med ett brett 
spektrum av symtom.1, 2 Långt ifrån alla drabbade 
har klassiska besvär från mage och tarm (såsom 
magont och diarré), vilket bidrar till att sjukdomen 
ofta missas.3 Flertalet drabbade får aldrig korrekt 
diagnos och behandling, och underdiagnostiken 
medför ofta onödigt lidande. Många patienter får 

rätt diagnos först efter att ha sökt vård i många år. 3

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 vissa 
långtidsrisker med obehandlad celiaki minskar. 4

Sjukdomen har ibland benämnts glutenintolerans, 
men den korrekta benämningen är celiaki. För att 
undvika missförstånd bör termen glutenintolerans 
inte användas. 5

Tillsammans med Jonas F. Ludvigsson, professor vid Karolinska 
Institutet och överläkare vid Örebro Universitetssjukhus, vill vi med 

denna broschyr bidra till att öka dina kunskaper om celiaki.
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FÖREKOMST

FÖREKOMST
Celiaki är idag vanligare än vad som tidigare var 
fallet, och nyinsjuknande drabbar alla åldrar, från 
små barn till äldre personer.1, 2, 3

De flesta genomförda screeningstudier tyder på 
att prevalensen av celiaki är ungefär 1% i större 
delen av världen och att det stora flertalet fort-
farande är odiagnostiserade.1 

Hos svenskar födda under den så kallade celiaki- 
epidemin, 1984–1996, har en förekomst så hög 
som 3% påvisats, varav 2/3 var odiagnostiserade.6  

Detta innebär att det bara i dessa årskullar finns 
ca 45 000 fall, varav upp till 30 000 ännu inte  
fått korrekt diagnos och behandling. Den sam-
manlagda prevalensen av celiaki i Sverige är 
dock troligen kring 1% eller strax däröver.

Celiaki är associerad med HLA-DQ2 och HLA-DQ8. 
HLA-DQ2 finns hos cirka 90–95% av de drab-

bade och hos resterande finns i princip alltid 
HLA-DQ8.1, 2, 3, 4, 7 Dessa markörer finns även 
hos 30–50% av normalbefolkningen, och upp till 
53% har påvisats i Sverige.8 De flesta med dessa 
markörer utvecklar alltså inte celiaki.

Det finns en ökad risk för celiaki hos första- 
gradssläktingar på 5–15%.3, 4 Flickor och  
kvinnor drabbas ungefär dubbelt så ofta som 
pojkar och män.3 Personer med hudsjukdomen 
dermatitis herpetiformis har ofta en åtföljande 
celiaki, och hudsjukdomen betraktas som en 
hudmanifestation av celiaki.2, 4 Celiaki är  
överrepresenterad hos personer med andra 
autoimmuna sjukdomar (som diabetes typ-1  
och sköldkörtelsjukdom) och vissa genetiska 
tillstånd.1, 4 I Sverige screenas därför vanligtvis  
dessa grupper för celiaki.9 Cirka 2–3% av 
personer med celiaki har IgA-brist, 4 vilket är 
vanligare än hos normalbefolkningen.
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 D Förstagradssläktingar

 D Födda under åren 1984–1996

 D Dermatitis herpetiformis (en 
hudmanifestation av celiaki)

 D Diabetes mellitus typ 1

 D Tyreoideasjukdomar

 D Downs syndrom

 D Turners syndrom

 D IgA-brist

 D Addisons sjukdom

 D Sjögrens syndrom

 D Williams syndrom

 D Psoriasis

 D Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), 

som Chrons sjukdom och Ulcerös kolit

 D Funktionell tarmrubbning (IBS)

 D Mikroskopisk kollit

 D Kroniska leversjukdomar

 D Laktosintolerans*

 D Benskörhet (osteoporos)

 D Ledbesvär och reumatiska  

sjukdomar som artrit

 D Näringsbrist (som Fe, B- och  

D-vitamin, Ca, Zn, Cu) 

 D Depression

 D Sen pubertetsutveckling

Särskilda riskgrupper

* Personer med obehandlad celiaki upplever ofta en känslighet mot mjölkprodukter. 
Detta beror ofta på en sekundär laktosintolerans på grund av en minskad laktasaktivitet 
i den skadade tarmen och därmed svårighet att bryta ner laktos. Patienterna blir 
symtomförbättrade när de utesluter laktos. Det är därmed lätt att missa att orsaken till  
(den sekundära) laktosintoleransen kan vara en obehandlad celiaki.

Tänk även på möjlig celiaki hos följande patientgrupper:
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RISKER

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.1, 2, 4

Sjukdomen ökar risken för brister när det gäller 
järn, vitaminer och spårmetaller,10, 11 men labo-
ratorieprover för detta kan också vara normala 
– trots en celiaki. 

Osteoporos och artrit är tillstånd som förknippas  
med celiaki.1 Andra autoimmuna sjukdomar är  
vanliga. Risken för maligna sjukdomar i mag- 
tarmkanalen är förhöjd.1

Hos barn kan sjukdomen, om den inte behandlas, 
påverka både tillväxt och utveckling negativt.  
En försenad pubertetsutveckling är en risk.3

Celiaki påverkar hela kroppen

Prevalensen är sannolikt  
minst 1% i Sverige

Många patienter är  
odiagnostiserade 

SKADAD 
TARMSLEMHINNA 
VID OBEHANDLAD 

CELIAKI

FRISK 
TARMSLEMHINNA 

MED NORMALT 
TARMLUDD (VILLI)



ETIOLOGI

Teori kring  
sjukdomens  

etiologi
Glutenpeptider i födan modifieras till antigena 
glutenepitoper.1 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. 

Celiaki kan debutera i alla åldrar

Blodprov kan alltid rekommenderas

9
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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.1, 2, 3 Symtombilden varierar 
med åldern och från individ till individ. Hos barn manifesterar sig celiaki 
ofta med symtom från mage och tarm, men även här är diskreta symtom 
vanliga.3 Hos äldre barn och vuxna är symtomen inte sällan både långvariga  
och ospecifika 1 2, 3 Personen kan vara underviktig, men kan lika gärna vara 
normalviktig eller till och med överviktig.12

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

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

 D Dålig aptit
 D Magont
 D Illamående och kräk-

ningar
 D Diarré
 D Förstoppning
 D Utspänd buk/smala 

extremiteter
 D Trött och grinig
 D Viktnedgång eller dålig 

tillväxt

 D Orolig mage
 D Diarré och/eller förstoppning
 D Dålig aptit
 D Viktnedgång eller dålig 

tillväxt
 D Emaljdefekter på tänderna
 D Försenad pubertet och ute-

bliven menstruation
 D Anemi
 D Trötthet 
 D Humörsvängningar och 

depression

 D Mag- och tarmbesvär
 D Menstruationsrubbningar
 D Anemi
 D Viktminskning
 D Emaljdefekter på tänderna
 D Osteoporos och återkommande 

frakturer
 D Trötthet 
 D Humörsvängningar  

och depression
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DIAGNOS

Vid minsta misstanke på celiaki bör ett blod-
prov tas för analys av serologiska markörer som 
oftast är förhöjda vid sjukdomen. Detta är en 
snabb och kostnadseffektiv metod som gynnar 
både patienten och vården. Se aktuellt Nationellt 
vårdprogram för celiaki 13 med flödesschema för 
diagnostik och uppföljning. Prov för IgA-transglu-
taminasantikroppar ska tas och alltid kombineras 
med screening för IgA-brist. Antikroppsprovet 
är relativt träffsäkert med både sensitivitet och 
specificitet på över 95 %, men det kan vara falskt 
positivt och enstaka gånger falskt negativt. Vid 
ett positivt prov bör patienten få en remiss till en 
specialist (antingen magtarmläkare eller barn-
läkare) för fortsatt utredning (vanligtvis ytterligare 
ett blodprov eller en tunntarmsbiopsi).

Om den kliniska misstanken om celiaki är stark 
trots negativt blodprov bör man gå vidare med 
ett andra antikroppsprov, ett prov för HLA-typ för 
att utreda den genetiska risken för celiaki och en 
gastroskopi med tunntarmsbiopsi, även om det 
första blodprovet är negativt. Vid celiakidiagnos 
ska remiss skickas till dietist för ett första möte 
inom 2–3 veckor.

Notera att patienten aldrig ska uppmanas att 
testa glutenfri kost, utan att celiaki först är utredd 
enligt Nationellt vårdprogram för celiaki.13 Notera 
även att IgA-brist är vanligare hos personer med 
celiaki än hos normalbefolkningen.4

DIAGNOS
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DIAGNOS

1 3

!

2

Patienten måste under lång tid före provtag-
ningen ha ätit vanlig gluteninnehållande kost 
för att en celiakidiagnos ska kunna ställas.

Gastroskopi med tunntarmsbiopsi (4-6 
prover från duodenum och 2 från bulbus 
duodenum)13 och bedömning av denna av en 
erfaren patolog är i många fall grunden för 
diagnosen. 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 (inne-
hållande gluten), annars kan biopsin visa en 
normal slemhinna trots celiaki.

Slutlig diagnos baseras på en sammanväg-
ning av symtom samt resultaten vad gäller 
serologiska markörer och ofta tunntarms-
biopsin. För barn och vuxna med tydliga 
symtom samt mycket höga anti-tTG-värden 
kan ibland diagnos ställas även utan tunn-
tarmsbiopsi.13

Transglutaminasantikroppar (av typ IgA) 
och totalt serum IgA ska alltid tas vid minsta 
misstanke om celiaki. Vid IgA-brist kan anti-
kroppsprovet vara negativt trots celiaki. Då 
tas prov på motsvarande antikroppar av typ 
IgG. Om glutenintaget har minskats försvåras 
utredningen 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 eller uteslutits. 

För patienter, som redan står på glutenfri 
kost, kan ett negativt gentest utesluta celiaki. 
Ett positivt gentest kan däremot aldrig an-
vändas som enda test för att ställa diagnosen 
celiaki. Celiakidiagnos kan ställas för barn 
och vuxna om provet för IgA-transglutaminas-
antikroppar vid två separata provtillfällen 
är mer än 10 gånger förhöjt jämfört med det 
övre normalvärdet.13 I så fall rekommenderas 
att ett positivt EMA-IgA bekräftar diagnosen.14 
För övriga patienter krävs en åtföljande biopsi 
för att säkerställa diagnosen.

Normal kosthållning är viktig Biopsi bekräftar diagnosen

Summering

Blodprov ger snabb vägledning och 
kan i vissa fall bekräfta diagnosen

Differential-
diagnoser

 D Funktionell tarmrubbning (IBS)

 D Mjölkproteinallergi

 D Laktosintolerans
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Behandling och uppföljning

Behandling och  
uppföljning

Celiaki behandlas med strikt glutenfri kost för 
resten av livet. Dietistens roll är oumbärlig för att 
säkerställa rätt kost – strikt glutenfri men utan 
onödiga restriktioner. Regelbundet stöd av dietist 
är därför nödvändigt och ett första besök bör ske 
inom 2–3 veckor efter diagnos. Sedan 1 januari 
2020 finns nationella Riktlinjer för nutritions-
behandling vid celiaki,15 länkat till Nationellt 
vårdprogram för celiaki.13

Det viktigaste för behandlande läkare och dietist 
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 kosten. 
Många patienter upplever sociala svårigheter 
kring kosten. Regelbundet stöd från läkare och 
dietist behövs därför för att motivera till fortsatt 
följsamhet till dieten. Även oro över att få i sig 
gluten av misstag är vanligt och kan i sig ge en 
orolig mage och leda till att patienten undviker 
produkter i onödan.

När det gäller yngre patienter är det viktigt att 
de får känna eget ansvar. Ett bra sätt att förbättra 
följsamheten kan vara att samtala med dietist utan 
att föräldrar eller andra vuxna är med. Det är även 
viktigt att människor i barnets närhet informe-
ras – till exempel skola, fritids, idrottsföreningar. 
Gruppträffar med andra jämnåriga som har celiaki 
upplevs ofta positivt och kan öka följsamheten till 
den glutenfria dieten.

Ett uppföljande besök bör ske 3–6 månader 
efter det första. Därefter bör besök ske varje eller 
vartannat år för barn fram till övergång till vuxen-
vård. 13, 15 Vid besöken kontrolleras längd, vikt 
och transglutaminasantikroppar. Tillväxten hos 
barn bör kontrolleras årligen. Rådgivning om den 
glutenfria kosten ges och en bedömning av följ-
samheten görs. Om antikroppsvärdena är fortsatt 
förhöjda bör kosten ses över utifrån möjligt gluten-
intag. Ibland får patienten kanske i sig gluten utan 
att veta om det. Normala antikroppar innebär dock 
ingen garanti för att kosten är glutenfri. 

16
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Behandling och uppföljning

Dietistens sammanvägda bedömning är viktig. 
Ytterligare prover kan vara befogade – se detaljer 
i nationella Riktlinjer för nutritionsbehandling vid 
celiaki15 samt Nationellt vårdprogram för celiaki.13

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. Stöd och råd ges också kring 
kontakter med sjuk- och hälsovården. Förbundet 
har även lokala föreningar runt om i landet. Läs 
mer om organisationen på www.celiaki.se  
 
För barn och unga, 0–29 år, ger också Svenska  
Celiakiungdomsförbundet (SCUF) ett bra stöd, 
www.scuf.se

Behandlingen innebär idag strikt 
och livslång glutenfri kost

Transglutaminas-antikroppar (tTG) 
bör kontrolleras vid uppföljning

Symbolen med Det överkorsade axet markerar att 
varan är glutenfri med max 20 ppm gluten och 
kontrollerad enligt de europeiska celiakiförbundens 
gemensamma regelverk. I Sverige sköts licensen 
av Svenska Celiakiförbundet.
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Lilla boken om att 
leva med Celiaki

Beställ gärna hem den här lilla faktaboken till dina patienter. 
Innehåller allt från kunskap om celiaki och goda recept  

till tabeller på vad du kan och inte kan äta.

Beställ eller 

ladda hem den 

kostnadsfritt 
på 

fria.se
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Vilka av dina 
patienter har 
celiaki?
Denna broschyr är utgiven av Fria i samarbete med professor och överläkare 
Jonas F. Ludvigsson. 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.

Mer information och massor av enkla och smarriga glutenfria  
recept hittar du på www.fria.se. Du är även välkommen att  
kontakta oss på telefon 031-734 13 30 eller via e-post info@fria.se

2
0

2
0


