
Mia Damhus

Problemer 
med maven

Hovedland

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

http://www.hovedland.dk


Problemer med maven
© 2002 Mia Damhus
Forlaget Hovedland

Omslag og tilrettelæggelse: Søren Melchior

Trykt hos: Nørhaven, Viborg, 2002

ISBN 87 7739 597 2

Kopiering og eftertryk, ikke tilladt uden foregående aftale
med Forlaget Hovedland eller Copy Dan.

Forlaget Hovedland

www.hovedland.dk
mail@hovedland.dk

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

http://www.hovedland.dk
mailto:mail@hovedland.dk


Indholdsfortegnelse

Forord 5
Hvordan kan du bruge bogen? 7
Indledning. 8
Funktionel medicin 10

Del 1 - Hvorfor 12
Kend din fordøjelse 12
Sanserne 12
Munden 14
Synkning 15
Mavesækken 16
Mavesår 19
Tolvfingertarm, bugspytkirtel og galdeblære 22
Tyndtarm 26
Tyktarm 29
Et overblik 33
Nedsat fordøjelse og absorption 36
Fødevarereaktioner 38
Hullet tarm 40
Tarmflora 43

Del 2 - Hvordan 45
10 trin til ro i maven 45
Spørgeskema 51
Dine svar – din plan 52
Maden 57
14 dage til at starte på 58
Opskrifter 61

Del 3 - Hvad hvis jeg har 72 
Mavesår og irriteret maveslimhinde 72
Irritabel tyktarm 73

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



Tak til Trine Holm-Jensen for faglig sparring og varmt venskab, til
de nye ernæringsterapeuter Anmarie Mey Hansen, Solveig Andersen
og Annemette Kisling for opskriftsbidrag, og til Lisbeth Tordendahl,
Umahro Cadogan, Lone Vithus og Marianne Fjordgaard ligeledes
for brug af opskrifter - bibliografien viser fra hvilke bøger. Tak til Eva
Lydeking-Olsen for al mulig inspiration gennem årene.

Urter til sart mave 73
Inflammatoriske tarmlidelser 
(mb. Crohn, colitis ulcerosa)  74
Nyttige adresser  (behandlere, laboratorier etc.) 80
Referencer 81
Bibliografi 87
Hjemmesider 87
Informationssøgning 88
Stikord 89

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



5

Forord

Stress er den virkning, som livets små og store påvirkninger
har på vores organisme. Der er ikke noget galt med stress,
tværtimod. Vi lever og udvikler os i vekselvirkning med vores
omgivelser. Som tiden og livet går, skulle vi gerne blive bedre
og bedre til at få det bedste ud af stresspåvirkninger, til at
opsøge dem vi kan lære og vokse af, og så vidt muligt undgå
de påvirkninger, der kan gøre mere skade end gavn. 

Fysiologisk set udløser en stresspåvirkning en kaskadereakti-
on, der sættes i gang og styres af blodets  signalstoffer, hor-
monerne. Der trædes på en speeder, som sætter gang i de
fysiologiske mekanismer, der skal imødegå den ydre påvirk-
ning. Når de har løst deres opgave, går de tilbage til hviletil-
standen igen. Man stresser af. 

I det samfund, vi har indrettet, kan det være svært at stresse
af. Der er sjældent tid til det. Stress hober sig op. Hvis spee-
deren aldrig slippes helt, slides systemet. Funktionen lider.
Det går særlig galt, hvis hyppige påvirkninger kombineres
med ensformighed. For lidt variation i udfordringerne. 

Organismen har brug for varierede påvirkninger, og for
hvile indimellem. Det såkaldt primitive menneskes sanseap-
parat synes at være kodet ind på at give besked om, hvad der
i den retning skal til. Om hvornår det er på tide at holde op
med noget, der i længden vil skade, og om hvad der i stedet
er behov for. Disse sansefunktioner har det moderne men-
neske i vidt omfang undertrykt, lagt væk. Det spektrum af
sygdomme, som vores sundhedssystem prøver at hjælpe os
med at tackle, er i høj grad et resultat af dette. Tidligt i livet
kommer vi ind i rutiner, der som årene går slider unødven-
digt på de cellesystemer, vores organisme består af. Efter et
antal årtier bliver dårlig funktion til sygdom.
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