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Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett samlingsnamn för ulcerös kolit och Crohns
sjukdom. Tillsammans förekommer sjukdomarna hos ungefär en halv procent av Sveriges
befolkning. Vanligast debuterar sjukdomen i åldern 15-35 år.
Det är klarlagt att rökning påverkar sjukdomsförloppet vid Crohns sjukdom. Rökare har
större antal skov och en högre risk för komplicerad sjukdomsbild med stenoserande och
fistulerande sjukdom. Risken för återfall efter kirurgi är högre för personer som röker och de
tvingas i högre grad till ytterligare tarmresektioner jämfört med en rökfri person. För personer
med ulcerös kolit kan rökstopp innebära en ökad risk för skov. Patienten bör informeras om
att tarmsjukdomen kan försämras och ta kontakt med vårdgivare tidigt vid symtom.
Högt alkoholintag har i vissa studier visat ökad risk för skov i samband med ulcerös kolit.
Ökad fysisk aktivitet har visat positiv effekt på livskvalitet och minskad sjukdomsaktivitet.
Även om många studier har visat på samband mellan kost och IBD finns det inga avgörande
bevis för att någon specifik mat eller kosttillskott direkt bidrar till patogenesen av vare sig
Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. Något säkert underlag för kostrekommendationer
föreligger därför inte för personer med IBD. I lugnt skede kan personer med IBD erhålla
kostinformation enligt Livsmedelsverkets råd. Personer med aktiv sjukdom bör få tillgång till
individualiserad kostinformation.
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