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En av to rapporterer bruk av alternativ behandling 



46% 28%

2012: 
45 % har brukt AB 
minst en gang siste 
12 måneder

2016: 
36 % har brukt AB 
minst en gang siste 
12 måneder

NAFKAM undersøkelsene 

http://nifab.no

2014: 
40% har brukt AB 
minst en gang siste 
12 måneder

Besøk hos alternativ 
behandler
Urter og naturprodukt
Selvhjelpsteknikker



KAM bruk siste 12 måneder blant IBD pasienter fulgt opp på 
poliklinikker i Norge (N=430) sammenlignet med norsk 
befolkning generelt (N=1002)
KAM IBD Norsk befolkning

Bruk totalt 49 % 45 %

Alternativ behandler 27 %* 37 %

Akupunktur 10 % 10 %

Healer 8 %* 4 %

Homeopat 4 % 3 %

Urtemedisin 13 % 12 %

Selvhjelpsteknikker 28 %* 12 %

*Statistisk signifikant forskjell mellom gruppene, p-verdi<0.05



IBSEN studien: ingen endring i forekomst, 
men endring i type behandling de bruker

%

Opheim et al. Journal of Crohns and Colitis, 2011, Opheim et al. 2018  upublisert

The Inflammatory Bowel South-
Eastern Norway (IBSEN) study

Populasjonsbasert  IBD- kohort 
har blitt fulgt prospektivt fra 
diagnosetidspunkt

10 års kontrollen (2000-2004) 
og 20 års kontrollen (2012-
2014) inkluderte spørsmål om 
bruk av alternative 
behandlingsformer



Hvem er brukerne av alternativ
behandling?

Sosio-demografiske faktorer
– Kvinner
– Yngre (<30 år)
– Høyere utdanning

Hilsden, RJ. et.al. Inflamm Bowel Dis 2011; Opheim et al. Scand J Gastroenterol 2012, NAFKAM 
unsersøkelsene 2012, 2014, 2016



10 yearsChronic intermittent symptoms

Inflammatorisk tarmsykdom

Opheim R et.al. Gastroenterology Research and Practice 2016, Opheim et al. Journal of Crohns and Colitis, 2011



Klinisk relevant?



Det er en stor diskrepans mellom det høye
forbruket av alternativ behandling og
dokumentert effekt



Hepatotoksisk effekt og interaksjoner med andre 
legemidler

Plantebaserte midler
Naturlegemidler 
Kosttilskudd

Kurkumin, anti –
inflammatorisk effekt?

- interaksjon med 
antikogulantia og 
platehemmere, reduserer 
blodsukker, og øker 
konsentrasjon av sulfasalazin. 

https://relis.no/

https://relis.no/


4 milliarder kroner 
på alternativ behandling 
NAFKAM undersøkelsene 2014 og 2016 http://nifab.no



Illustration: colourbox



50 % av IBD pasientene ville brukt en alternativ 
behandlingsform selv om de hadde fått informasjon om 
at det ikke fantes vitenskapelig dokumentasjon på effekt

Vanderheyden et.al. The role of scientific evidence in the decision to use 
complementary and alternative medicine. Evidence Based Integrative 
Medicine. 2005, 2:19-20. 



Hvorfor bruker IBD pasienter
alternativ behandling?

• Økt fokus på selvhjelpstenkning, mestring, og ansvar for egen helse er 
en medvirkende årsak til KAM bruk
– viktig for dem å kunne gjøre noe selv i forhold til sin sykdom og helse
– ønsker å ha en aktiv rolle og personlig kontroll over sykdom og

behandling
– symptomhåndtering

• Forstå selvhjelpsbehovet ved kronisk sykdom

Hilsden, R. J. et.al. 2011 Inflammatory Bowel Diseases; Mountifield R et al. 2015 World Journal of Gastroenterology; 
Winter RW & Korzenik JR 2017 Gastroenterology Clinical North America; Linberg A et al., BMC Complementary and Alternative 
Medicine 2014



Pasientforløp IBD
Bidra til trygg behandling og oppfølging uansett hvilket
sykehus pasienten tilhører - tverrfaglig & 
kunnskapsbasert

Behandling og oppfølging omfatter flere områder som
kan påvirke helse og sykdomsutfall:

Medisinsk og kirurgisk behandling og monitorering
Pasient- og pårørende opplæring
Medikamenthåndtering
Symptomhåndtering
Kostrådsgivning
Psyko-sosial omsorg
E - helse løsninger - rask kontakt ved behov



Oppfordre til å være en informert bruker

https://kreftforeningen.no/om-
kreft/kreftbehandling/alternativ-behandling/

http://www.nifab.no/

https://www.cochrane.org
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