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1. Laktoseintoleranse
L Hva er laktoseintoleranse?
Laktoseintoleranse betyr at evnen til å bryte ned melkesukker (laktose) er redusert. Laktoseintoleranse
må ikke forveksles med melkeproteinallergi, som er en reaksjon fra immunforsvaret på ett eller flere av
proteinene i melken. Laktoseintoleranse skyldes redusert aktivitet av enzymet laktase, som fordøyer laktose
ved å spalte det til glukose og galaktose. Laktose må brytes ned på denne måten for å kunne tas opp i
tarmen. Det finnes tre forskjellige typer av laktoseintoleranse:
L Primær laktoseintoleranse
Primær laktoseintoleranse skyldes at laktaseaktiviteten gradvis reduseres, vanligvis fra 3-5 års alder. I Norge
har rundt 2-3 % av den etnisk norske delen av befolkningen laktoseintoleranse, mens forekomsten er høyere
blant personer med genetisk opphav fra Asia, Afrika, Sør-Amerika og Sør-Europa. På verdensbasis har rundt
70 % av den voksne befolkningen laktoseintoleranse, mens det i Nord-Amerika og Nord-Europa er vanlig å
kunne fordøye laktose også i voksen alder. En genforandring er årsaken til dette. Evnen til å fordøye laktose i
voksen alder oppstod trolig samtidig med at vi begynte med landbruk og melkeproduksjon for rundt 10 000 år
siden.
L Sekundær laktoseintoleranse
Uttrykket sekundær viser til at laktoseintoleransen opptrer som følge av en annen sykdom eller tilstand,
for eksempel cøliaki eller alvorlige tarminfeksjoner. Slike tilstander kan skade tarmen, som igjen kan føre til
nedsatt laktaseaktivitet. Sekundær laktoseintoleranse vil normalt gå over når man har gjort noe med den
primære tilstanden. For eksempel kan personer med ubehandlet cøliaki tåle laktose dårlig. Etter å ha spist
glutenfritt en stund vil de fleste igjen kunne tåle normale mengder laktose. Laktoseintoleranse, for eksempel
som følge av kraftig gastroenteritt eller inflammatorisk tarmsykdom, går vanligvis over en tid etter at
pasienten er behandlet, og laktose kan gradvis gjeninnføres i kosten.
L MEDFØDT laktoseintoleranse
Medfødt laktoseintoleranse er svært sjelden, og skyldes en genetisk mangel på enzymet laktase fra
fødselen av. Disse tåler heller ikke morsmelk. På verdensbasis er det årlig under 50 nye tilfeller av denne
tilstanden.
L Symptomer
Symptomer på laktoseintoleranse kan være mageknip, oppblåsthet og diaré. Symptomene skyldes at laktose
kommer ned i tykktarmen, i stedet for å fordøyes i tynntarmen som normalt. Her vil bakterier fermentere
laktosen slik at det utvikles hydrogen- og metangass. Vær oppmerksom på at ved en sekundær laktoseintoleranse vil pasienten kunne tåle laktose igjen en tid etter at grunntilstanden er behandlet. Revurder derfor
kostholdet og inntaket av laktose ved jevne mellomrom. Vær oppmerksom på at symptomer fra mage og tarm
kan ha en rekke ulike årsaker. Derfor er det viktig å utelukke annen alvorlig sykdom ved slike plager, og man
bør gjennom en grundig utredning før man gjør permanente endringer i kostholdet. Det er ikke farlig for
laktoseintolerante å få i seg laktose, men det kan være ubehagelig.
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2. Diagnostisering
L Før diagnosen stilles, vær oppmerksom på følgende:
• Laktoseintoleranse debuterer tidligst ved 3-5 års alder, men ofte senere
• Ved laktoseintoleranse kommer symptomene kun fra mage- og tarmsystemet
• Laktoseintoleranse må ikke forveksles med melkeproteinallergi som er en reaksjon fra immunforsvaret
på proteinene i melken
• Ved melkeproteinallergi kan symptomene komme fra flere organsystemer, i form av for eksempel plager
fra mage/tarm, oppbluss i eksem og pustebesvær
• Melkeproteinallergi forekommer sjelden hos barn etter at de har begynt på skolen, og svært sjelden
hos voksne
L Ved mistanke om laktoseintoleranse, bør man foreta følgende tilnærming:
GENTEST: Blodprøve for å undersøke hvorvidt man er genetisk disponert for laktoseintoleranse. Rekvireres
av fastlege eller spesialist. For testing av personer under 16 år skal skriftlig samtykke innhentes fra foreldre
eller andre foresatte.
LAKTOSEBELASTNING: Laktosebelastning er aktuelt ved klinisk mistanke og positiv gentest. Denne går ut på
at man inntar en gitt mengde laktose og så tar blodprøver som viser hvorvidt man fordøyer og tar opp laktose
eller ei. Manglende blodsukkerstigning kan tyde på laktoseintoleranse. Utføres på poliklinikk på sykehus og
hos enkelte spesialister.
PUSTEPRØVE: Går ut på at man inntar laktose for så å måle mengden hydrogen- og metangass
i luften man puster ut 3-4 timer etter inntak. Utføres på poliklinikk på sykehus og hos enkelte
spesialister. Normalt er det ikke slike gasser i luften vi puster ut.
ELIMINASJONS-/PROVOKASJONSMETODEN: I praksis velger mange leger å sette pasienten på
laktosefri diett i 2 uker gjennom eliminasjons-/provokasjonsmetoden. Ved denne tilnærmingen fjerner man
produkter som inneholder laktose for å se hvorvidt symptomene forsvinner. Bortfall av symptomer kan tyde
på laktasemangel. Deretter gjeninnfører man laktoseholdige produkter gradvis.
Les mer i Norsk Elektronisk Legehåndbok (www.legehandboka.no) og på www.matallergi.no (diagnostisk
manual).
L Mange gjør kostendringer på egenhånd uten diagnose:
Ofte er dette basert på egen utprøving og informasjon på internett som ikke nødvendigvis er kvalitetssikret
av helsepersonell. Konsekvensene er gjerne at mange følger unødvendig strenge dietter, som kan gi
utfordring ernæringsmessig, sosialt og økonomisk. I tillegg kan det utgjøre en risiko for helsen, dersom man
overser annen alvorlig sykdom som kan være årsak til plagene den enkelte opplever. Helsepersonell er viktige
støttespillere når det gjelder å få satt riktig diagnose og for å sikre et fullverdig kosthold.
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3. Kostråd ved laktoseintoleranse
L Laktoseintoleranse krever ikke streng kostomlegging
De forskjellige meieriproduktene inneholder ulike mengder laktose. Det er individuelt hvor mye laktose
en med laktoseintoleranse kan tåle uten å få symtomer, slik at man må prøve seg frem selv for å se hvor
grensen går. Mange tåler 12 gram laktose i løpet av en dag. Dette kan for eksempel være ett glass ekstra lett
melk, to skiver gulost og ett lite beger skyr eller yoghurt. Laktose tåles gjerne bedre når det inntas i et måltid
sammen med andre matvarer. For dem som har laktoseintoleranse er det ikke farlig å få i seg laktose, men
det kan være ubehagelig.
L Hva kan pasienten anbefales å spise?
Anbefal gjerne meieriprodukter som inneholder lite laktose:
OST: De fleste oster inneholder svært lite laktose, og kan derfor spises av dem med laktoseintoleranse.
Unntaket er alle typer brunost og prim, som inneholder mye laktose.
YOGHURT/SYRNET MELK: Disse produktene inneholder
en del laktose. Allikevel tåles disse ofte godt av mange
med laktoseintoleranse, fordi de inneholder bakterier med
enzymet beta-galaktosidase. Enzymet overlever det sure
miljøet i magesekken og kan hjelpe til med å fordøye
laktose på samme måte som laktase. Det finnes også
laktosefri og laktoseredusert yoghurt og laktosefri
syrnet melk.
SMØR/MARGARIN: Smør og margarin inneholder lite
laktose, og tåles godt av de fleste med laktoseintoleranse.
LAKTOSEREDUSERT MELK: Laktoseredusert melk inneholder
en redusert mengde laktose. Laktosen er ferdig spaltet til
glukose og galaktose, og melken smaker derfor noe søtere
enn vanlig melk.

Eksempler på laktoseinnhold
i noen meieriprodukter:
Produkt og porsjonsstørrelser

Laktoseinnhold
per porsjon*

6,8 - 7,2 g
Ett glass ekstra lett melk (1,5 dl)
Ett glass syrnet melk (1,5 dl)
6 - 7,5 g
0,3 g
Ett glass laktoseredusert melk (1,5 dl)
< 0,2 g
Ett glass laktosefri melk (1,5 dl)
5,4 - 8,3 g
Ett lite beger yoghurt (125 g)
Ett beger skyr (160 g)
5,3 g
En porsjonspakke meierismør (12 g)
0,07 g
0 - 0,5 g
Smøreost til en brødskive (15 g)
2,3 g
Et halvt beger Cottage cheese (150 g)
En brunostskive (8 g)
3 - 3,7 g
En gulostskive (10 g)
0 - 0,07 g
* Mange med laktoseintoleranse tåler opp til 12 gram
laktose per dag. Se laktoseinnholdet i flere produkter
på www.melk.no/laktoseintoleranse

LAKTOSEFRIE PRODUKTER: Laktosefrie produkter inneholder ikke laktose og egner seg godt for de med
laktoseintoleranse. Per våren 2013 finnes laktosefri melk, yoghurt, syrnet melk, fløte og rømme.
LaktasetabletteR/-DRÅPER: Apotek og helsekost selger dråper med laktaseenzymer. Disse dråpene
kan tilsettes i melk og meieriprodukter slik at melkesukkeret blir brutt ned før inntak. Det finnes også
tabletter som inneholder laktase, som man kan ta dersom man for eksempel skal bort eller ut å spise,
og ikke vet på forhånd hva som blir servert.
Meieriprodukter bidrar med nesten 70 % av kalsiuminntaket i det norske kostholdet, og gir også flere andre
næringsstoffer, som proteiner, jod, fosfor, vitamin B2 og B12. Ved å velge meieriprodukter som inneholder lite
laktose kan de som har laktoseintoleranse som regel få sikret inntaket av disse næringsstoffene ved hjelp
av meieriprodukter.
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