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En ernæringsrådgivers 
erfaring med fibromyalgi  
Mitt navn er Trine A. Dahlmo og jeg er av Norges Fibromyalgi Forbund spurt om jeg kan 
skrive et innlegg om min profesjonelle erfaring med kostholdsbehandling av fibromyalgi, noe 
jeg med glede har svart ja til.

Tekst: Trine A. Dahlmo, NLP Coach Team AS
Biopat, ernæringsrådgiver, NLP Master Trainer

Erfaringene gjelder en spesifikk kombinasjon av symptomer 
som jeg opplever at de fleste med fibromyalgi har. 
Andre uten diagnosen fibromyalgi kan også ha disse 
symptomene, og jeg presiserer derfor at nedenforstående 
ikke gjelder selve diagnosen fibromyalgi, men en spesifikk 
symptomgruppe.
 
Veien til mine konklusjoner omkring dette temaet har vært 
svært lærerike og formet ”oppskriften” jeg nå bruker i møtet 
med mine kunder. Jeg tror at mine erfaringer også vil være 
interessante for deg. 

Min reise med sykdommen fibromyalgi startet i 1998. 
Jeg studerte da grunnmedisin i Uppsala og vår sympatiske 
lærer fortalte oss studenter at de som hadde denne 
sykdommen dessverre ofte ble møtt med mistro og skepsis 
i helsevesenet. På mine etterfølgende utdanninger i biopati 
og phytoterapi var holdningene mer positive og de med 
fibromyalgi ble i større grad tilskrevet å ha en faktisk 
sykdom. Noen kur for denne sykdommen ble imidlertid ikke 
omtalt på noen av mine utdanninger.

Da jeg senere i min klinikkpraksis møtte min første kunde 
med fibromyalgi, som også hadde fordøyelsesplager, hadde 
jeg derfor dessverre ingenting å tilby i forhold til plagene 
tilknyttet fibromyalgidiagnosen. Jeg visste heldigvis ikke 
da at fordøyelsesplager var et vanlig symptom hos de 
med fibromyalgi, men så det som et isolert problem som 
jeg faktisk kunne hjelpe henne med. En urinprøve viste 
at hun hadde intoleranse for melkeprotein (casein) og 
glutengruppen gliadin. Når hun utelukket disse matvarene 
ble fordøyelsen raskt bra. Hun kunne også fortelle at 
smertene i vev og ledd var redusert. I ukene og månedene 
som fulgte avtok smertene ytterligere, og etter tre måneder 
var hennes helse, livskvalitet og energi betydelig bedre. Hun 
var naturlig nok svært glad for den uventede bonusen, og 
selv var jeg på det tidspunktet temmelig overveldet over 
at en kostholdsendring kunne bidra til en slik mirakuløs 
tilfriskning. 

De følgende månedene opplevde jeg at kunde etter kunde 
med fibromyalgi og fordøyelsesplager ikke bare ble friske 
for sine mage-/tarmplager, men samtidig fikk en betydelig 
bedring i symptomene tilknyttet fibromyalgidiagnosen. Jeg 
stilte meg naturlig nok spørsmålet ”Bidrar matintoleransen 

til smertene i muskler, vev og ledd?”  Kort tid senere satt 
jeg igjen med en kunde med fibromyalgi foran meg, og hun 
hadde ingen plager i mage-/tarm. Jeg øynet muligheten 
til å teste min hypotese og foreslo at hun fulgte samme 
utelukkelsesdiett som mine øvrige kunder med fibromyalgi. 
Det ville hun gjerne forsøke og få uker senere var det tydelig 
at hun fulgte det samme mønsteret av tilfriskning som de 
andre.

Nå skjønte jeg at jeg var på sporet av noe viktig, og lette 
etter et mønster i det jeg observerte. Mitt grunnlag 
for oppfølging av mine kunder var, og er fremdeles, en 
grundig journal hvor jeg blant annet noterer små og store 
symptomer tilknyttet de ulike organsystemene. Med stadig 
mer erfaring med sykdomsgruppen fibromyalgi begynte 
jeg å legge merke til at de som responderte godt på 
kostholdsbehandlingen hadde noen felles symptomer som 
kunden og jeg enkelt kunne definere og følge utviklingen 
på. De som hadde disse spesifikke symptomene ble med 
få unntak betydelig friskere etter kostholdsendringen og 
beskrev seg som rundt 80% friskere etter 3 måneder. De 
fulgte dessuten alle en forutsigbar tilfriskningskurve slik 
at det allerede etter 4-6 uker var temmelig sikkert om 
ytterligere tilfriskning var sannsynlig. Tilfriskningen syntes 
dessuten å skje linjært over en periode på 3-4 måneder. 
Med så tydelige kriterier for hvem som ville respondere 
godt på mitt kostholdsforslag, oppdaget jeg at også andre 
uten fibromyalgidiagnose hadde disse symptomene. På mitt 
spørsmål om de hadde vurdert om de kunne ha diagnosen, 
svarte noen at de regnet med å ha fibromyalgi, men at de 
ikke ønsket å få en så belastende diagnose. Andre svarte at 
de ikke visste at det var unormalt å ha så vondt siden det 
var vanlig med slike plager i deres familie. 
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Både jeg og mine iherdige kunder var glade for våre 
oppdagelser og de mulighetene de ga for et friskere liv. 
Det fantes imidlertid en bakside av medaljen, nemlig at 
kostholdet med sine begrensninger ble vanskelig å følge 
over tid. En av mine kunder som var blitt svært mye 
friskere på det foreskrevne kostholdet valgte etter eget 
initiativ å beholde melsorten spelt i sitt kosthold, til tross 
for at urinprøven viste at hun ikke tålte noen glutenholdige 
kornsorter. Vi fulgte begge spent med på om symptomene 
kom tilbake, noe de til vår store glede ikke gjorde. Dette 
var gode nyheter, og det neste naturlige skrittet var å la 
andre teste om de kunne tåle kornsorten spelt. De følgende 
provokasjonstestene viste at alle gjorde det. Med påfyll av 
ny erfaring valgte jeg å skifte testmetode for denne typen 
matintoleranser og gikk tilbake til den gode gamle metoden 
med utelukkelsedietter og provokasjonsplaner. Fasiten for 
hvordan kosten fungerte ble dermed kundens rapporterte 
endringer i symptombildet. Foruten det faktum at metoden 
viste seg å være mer pålitelig, syntes jeg dessuten at den 
var pedagogisk bedre. Kunden fikk med denne metoden 
en mer fremtredende rolle på sitt eget lag, noe som ga 
mestringsfølelse og eierskap til resultatet. Resultatet av de 
påfølgende testene viste at også rug, bygg og havre tåltes 
av de med det aktuelle symptombildet. Av kornsortene 
viste det seg at det kun var hvete som ga symptomer. 
Det opprinnelig så begrensede kostholdet ble med disse 
erfaringene betydelig utvidet og mer overkommelig å følge.

Min konklusjon

Det er nå 15 år siden mitt første møte med en kunde med 
fibromyalgi. Å se inn i det uendelig trette blikket til disse 
menneskene har blitt en ukentlig foreteelse, og tilfriskning 
hos disse har blitt en av de hyppigste årsakene til glade 
tårevåte klemmer på mitt kontor. De er de tøffeste, mest 
iherdige menneskene jeg kjenner til. At sykdommen skyldes 
at de har mentale problemer eller har en overdreven trang 
til å gjøre husarbeid (ja, jeg har søkt litt på nettet) er jeg 
sterkt uenig i. Alle ville blitt sliten og nedfor en gang i 
blant om de hver dag måtte kjenne på den trettheten og 
det fysiske ubehaget de med fibromyalgi og tilsvarende 
tilstander har. Min opplevelse er at det kun er noen få med 
det aktuelle symptombildet som har fått disse symptomene 
på grunn av langvarige eller akutte fysiske og/eller psykiske 
belastninger. Akkurat de vil sannsynligvis ikke få noen effekt 
av kostholdsendringen jeg under foreslår. De fleste jeg har 
møtt, både med og uten en offisiell diagnose, har intoleranse 
for hveteprotein og/eller melkeprotein. Når matvaren(e) 
som ikke tåles utelukkes vil bedringen skje gradvis over 3 til 
4 måneder, og allerede etter 4, senest 6 uker, vil bedringen 
være såpass merkbar at man vet om det er noen hensikt å 
fortsette utelukkelsesdietten eller ikke. 

Mange som har fulgt en lavkarbokost for å gå ned i vekt, 
opplever at også smertene i muskler og ledd bedres 
betydelig. Min vurdering i så måte er at forbedringen 

skyldes at hvetebrødskiven er erstattet med egg og bacon 
og hvetepastaen med stekte grønnsaker. Det er i så fall 
ikke selve lavkarbokosten som har gjort dem friskere for 
akkurat fibromyalgien, men det faktum at de har utelukket 
en matvare som faktisk gjorde dem syke. Om de ikke 
hadde fulgt en lavkarbokost, men byttet ut hvetebrødet 
med speltbrød eller rugknekkebrød, og hvetepastaen 
med speltpasta, ville de ha fått det samme helsemessige 
resultatet. Min mening er at lavkarbokost er et svært 
fornuftig kosthold for mange helseplager. Om formålet alene 
er å bedre de smertene som opptrer hos de med fibromyalgi, 
anser jeg imidertid et slikt kosthold for å være unødig 
omfattende.

Når man skal velge et kosthold for resten av livet er 

det viktig å ikke utelukke flere matvarer en det som 

strengt tatt er nødvendig. 

Jo mer vi kan velge å spise jo lettere blir det å følge 
kostholdet over tid og jo bedre livskvalitet vil man totalt sett 
få. Tåles blant annet spelt og rug, er det greit å vite at det er 
mulig å velge disse matvarene om man vil, selv om man i en 
periode velger å ikke spise disse.

Hva som er årsaken til den observerte matintoleransen 
vet jeg ikke. Mitt håp er at det finnes en bakenforliggende 
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årsak som er mulig å behandle, slik at det blir mulig å slippe 
å følge et begrenset kosthold. I min profesjon er vi over 
gjennomsnittet opptatt av tarmhelse da vi erfarer at mange 
helseplager har sitt utspring fra tarmsystemet. Jeg har av 
den grunn særlig store forhåpninger til forskningen som 
foregår på avføringstransplantasjon, og følger spent med 
på forskningen. Jeg tror at resultatet av denne forskningen 
vil bidra til et paradigmeskifte innen forståelse og 
behandling av sykdommer og håper at den avstedkommer 
behandlingsmetoder for de med fibromyalgi og andre 
kroniske sykdommer. Inntil det eventuelt skjer får vi forholde 
oss til de funn som foreløpig er fremkommet i det private og 
offentlige helsevesenet, samt hos de som har diagnosen og 
på egenhånd har funnet tiltak som fungerer.

Kriterier for matintoleransen

De som opplever en betydelig bedring av sine symptomer 
på kostholdsendringen jeg beskriver, innfrir som nevnt 
visse kriterier i forhold til sitt symptombilde. Om du ikke 
har disse symptomene vil det beskrevne kostholdet ikke 
nødvendigvis fungere. Om du derimot kjenner deg igjen i 
alle punktene beskrevet under kan du foresøke en 6 ukers 
utelukkelsediett for å se om du får en bedring av dine 
symptomer. Symptomendringen kan merkes allerede etter 2 
uker og etter 6 uker skal du kjenne en så markant endring i 
ditt symptombilde at du ikke er i tvil om at du er i ferd med å 
bli friskere. Om du ikke kjenner det, vil det ikke hjelpe å følge 
utelukkelsesdietten lengre, og du kan avblåse testen. 
Jeg vet at mange har forsøkt mange ”mirakelkurer” og 
gjentatte ganger opplevd vonde skuffelser. Det synes jeg 
er svært leit og jeg håper naturlig nok at du slipper enda 
en slik opplevelse. For å unngå at noen unødvendig starter 
enda et nyttesløst prosjekt, er jeg i det følgende svært 
tydelig på hvilke kriterier som i henhold til mine erfaringer 
må være innfridd for at det skal være store sjanser for at 
kostholdstiltaket kan fungere. Disse kriteriene er: 

Pkt 1) Du er en kvinne og har en mor eller tante 

som innfrir punktene under

Min erfaring er at den aktuelle kombinasjonen av 
symptomer hovedsakelig opptrer hos kvinner og at den er 
arvelig langs den kvinnelige slektslinjen. Jeg har dessverre 
så liten erfaring med kostholdsbehandling av menn med 
fibromyalgi at jeg ikke har belegg for å si at tiltakene jeg 
foreslår kan hjelpe dem. Det betyr ikke at det ikke finnes noe 
håp for at mitt foreslåtte kostholdstiltak kan hjelpe, kun at 
jeg ikke har et erfaringsmessig grunnlag til å påstå noe slikt.

Pkt 2) Du er svært øm i vevet

Du er øm i vevet mange steder på kroppen og synes det er 
vondt at noen tar på deg. Hvor det er vondt synes å variere 
fra person til person og ømheten opptrer dessuten på 
ulike steder og med ulik styrke ulike dager. Blant dem som 
responerer svært godt på mitt foreslåtte kostholdsopplegg 
finnes det noen punkter på kroppen som absolutt alle 

forteller er vonde. De er også konstant vonde, hver dag 
og døgnet rundt. Det er disse stedene du kan sjekke når 
du vurderer om du kan være en aktuell kandidat for mitt 
foreslåtte kostholdsopplegg.

Sjekkpunkt 1) På overarmen har du en muskel som heter 
biceps. Om du bøyer armen opp i en 45 graders vinkel, 
slik tegneseriefiguren Skipperen gjør, kan du ta tak i vevet 
over denne overarmsmuskelen. Pass på at du ikke berører 
vevet under armen, kun vevet over muskelen. Sjekk samme 
sted på begge armer. Det skal være ømt begge steder. Når 
jeg spør mine kunder om det er vondt der, får jeg noen 
ganger svaret ”Neida, det er ikke så vondt” samtidig som 
ansiktsuttrykket deres tydelig viser at det er vondt. Årsaken 
til at noen sier at det ikke er vondt, når det faktisk er det, er 
nok fordi de tror at alle andre har det på samme måte som 
dem. De tror det er normalt at vevet er så ømt. Da forteller 
jeg dem, og nå deg, at det ikke er normalt. Vi som er friske 
har det ikke slik. Om du har andre plager i området, for 
eksempel betennelse i leddfester, vil det være vondt i vevet 
i nærheten, blant annet på dette sjekkpunktet. Ømheten 
skyldes da ikke nødvendigvis denne matintoleranse og 
du kan derfor ikke være sikker på om ømheten ville vært 
der uten denne/disse tilstanden(e). Sjekk i så fall de neste 
punktene og gjør en helhetlig vurdering.

Sjekkpunkt 2) Det neste punktet du sjekker er vevet på 
fremsiden av lårene, midt på. Klyp litt i vevet, ikke bare 
i huden, og stikk fingrene ned i låret. Ikke rør vevet ved 
ytterkantene, det vil si knærne, lysken, innsiden eller utsiden 
av låret - kun oversiden av lårene og midt på. Er det ømt 
her? Pleier du å krympe deg av ubehag når små barn eller 
dyr klatrer opp på fanget ditt? Om du er svært øm her, er 
det et symptom vi friske ikke har. Noen sier til meg at det 
er vondt i lårene fordi de er tykke, noe jeg med en gang kan 
avkrefte som årsak. En slik ømhet er ikke vanlig hos friske, 
hverken tykke eller tynne.

Sjekkpunkt 3) Det tredje punktet er på ryggen din, rett 
under der BH-stroppen pleier å være og ganske tett inn mot 
ryggraden. Ta et godt grep i vevet her, eventuelt be noen 
om å hjelpe deg med det. Kjennes det ut som om du tar på 
en blåflekk, til tross for at du absolutt ikke har en blåflekk 
der? Om du har smerter og eventuelt betennelser steder 
i ryggen kan det i seg selv gi ømt vev uten at det har noe 
med denne matintoleransen å gjøre. 

Vurder alle de tre overnevnte punktene under ett for å se 
om det store bildet stemmer. 

Punkt 3) Du er stiv i ankelleddene om morgenen

Legg merke til om du er stiv i ankelleddene når du står opp 
om morgenen. Ikke tenk på de andre leddene akkurat nå, kun 
anklene. Må du halte deg avgårde til badet? Er det vanskelig 
å gå opp eller ned en trapp? Må du dusje eller bade i varmt 
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vann for at anklene skal bli mykere? Tar det mer enn 15 
minutter før du har ”gått deg til” og kan gå uanstrengt? Hvis 
ja - da er du mye stivere i anklene enn det vi friske er. En 
annen gruppe som også pleier å ha denne ankelstivheten 
om morgenen er atopikerne. Deres symptomer er imidlertid 
svakere og varer ikke like lenge.

Dessverre synes de nevnte symptomene å øke i styrke med 
årene. Jo lengre de har vart, jo sterkere vil de være. Disse 
symptomene synes også å være arvelig. Om du har svart 
ja på alle punktene over, har nok derfor også din mor eller 
eventuelle tanter det på samme måte. Om de lever og du 
kan spørre dem, spør. Har de disse symptomene styrker 
det hypotesen om at du har den arvelig matintoleransen jeg 
beskriver. Om de ikke tidligere har fortalt deg at de har disse 
symptomene skyldes det sannsynligvis at de har vendt seg 
til at det skal være slik, akkurat slik du kanskje selv er i ferd 
med å gjøre det. 

Om alt ovenstående stemmer med ditt symptombilde, kan 
du vurdere om du ønsker å forsøke kostholdstiltaket jeg 
under beskriver. Husk også at du ikke trenger å ha diagnosen 
fibromyalgi for at tiltaket kan være aktuellt for deg. Det er 
symptombildet som er vesentlig, ikke diagnosen.

Jeg vet at du også har andre symptomer, blant annet stor 
tretthet, muskelsvakhet og smerter i andre muskler og ledd. 
Du opplever sikkert også tidvise anfall av influensafølelse 
som setter deg helt ut av spill slik at du ikke har annet valg 
enn å legge deg. Søvnen din er nok heller ikke så bra og du 
springer kanskje ofte på toalettet for å tisse, både dag og 
natt. Disse symptomene blir mest sannsynlig også bedre 
med foreslåtte kostholdstiltak. Det er dog svært viktig 
at det kun er de opplistede symptomer du bruker som 
sjekkpunkter for å vurderer din forbedring da det kun er 
disse jeg med sikkerhet kan si er allmenne symptomer.

Tørre slimhinner i øyne og underliv samt slitasjegikt er 
andre vanlige symptomer jeg opplever at mange med 
fibromyalgi har. Disse tilstandene krever andre tiltak enn 
kostholdstiltaket jeg under foreslår og vil sannsynligvis ikke 
bedres av nedenforstående kostholdsstrategi. Du kan også 
ha mage-/tarmplager som kommer av andre reaksjoner på 
mat enn den jeg i denne artikkelen beskriver, for eksempel 
fruktosemalabsorbsjon eller laktoseintoleranse. Eventuelt 
kan du ha andre tilstander i fordøyelsen som gir symptomer, 
for eksempel irriterte slimhinner i magesekk/tolvfingertarm. 
Om du har andre helseplager enn den matintoleransen jeg 

beskriver, vil du altså med foreslåtte kostholdsendring ikke 

nødvendigvis bli bra for alt. Jeg håper likevel at du med mitt 
forslag kan bli hjulpet med noen av dine helseplager. 

Kostholdstiltak

Kostholdstiltaket består av en utelukkelsesdiett med 
etterfølgende provokasjonsplan.

Del 1) Utelukkelsesdietten

For å få effekt av utelukkelsesdietten trenger du å følge den 
100 % i minst 6 uker for å vite om den fungerer. 

Melkeprotein

Utelukk alle proteinrike melkeprodukter. Det innebærer 
alle melkeprodukter unntatt meierismør, sæterrømme, 
kremfløte og creme fraîche. Disse inneholder mest fett og 
tåles. Melk til saus, drikke og annen matlaging kan erstattes 
med rismelk, havremelk eller soyamelk. Lag eventuelt melk 
ved å blande kremfløte med vann. Hvitost kan erstattes 
med ulike varianter av soyaoster, spør om hjelp på din 
helsekostforretning.

Hveteprotein

Utelukk alle matvarer med hvete i. Hvete finnes i bakst, 
pasta og mange ferdigretter. Les på innholdsdeklarasjonen 
du finner på matvarens emballasje og let etter ord som 
hvete, durumhvete og glutenmel. Du vil da oppdage at 
det finnes hvete i mange matvarer, for eksempel i lakris. 
Om det står ”denne matvaren kan inneholde spor av 
gluten” trenger du ikke å bry deg om det dersom du ikke 
har sykdommen cøliaki. Har du ikke cøliaki, velg bakst, 
pasta og andre alternativer med spelt, rug, bygg og havre. 
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Husk at produktnavn som ”Speltbrød” ikke garanterer at 
produktet er uten hvete. Vær også oppmerksom på at 
mange lavkarboprodukter er nettopp lavkarbo fordi de 
bruker hveteprotein i stedet for hvetestivelse i produktet. 
Les på innholdfortegnelsen uansett hva produktnavnet eller 
emballasjen for øvrig ”lover”.

Om du etter 6 uker er betydelig bedre i vevet på 
overarmene, lårene og ryggen samt mykere i anklene, er 
du på rett vei og kan fortsette med utelukkelsedietten i 2 
måneder til. Du vil da nå det punktet hvor kostholdet har gitt 
deg maksimal effekt. Deretter vil du ikke oppleve ytterligere 
bedring av dine symptomer.

Del 2) Provokasjonsplanen

Om du ble friskere på utelukkelsesdietten, vet du nå at 
det enten er hveteproteinet eller melkeproteinet som 
er problemet, eventuelt begge. For å finne ut hvilken 
eller hvilke matvare(r) du ikke tåler, trenger du å følge 
en provokasjonsplan og følge med på om symptomene 
i henhold til overnevnte sjekkliste kommer tilbake. 
Provokasjonsplanen kan følges slik:

Test av melkeprotein

Spis 3 skiver hvitost, kjøpt ferdigskivet, 3 ganger daglig 
i inntil 6 uker. Om symptomene kommer tilbake, utelukk 
igjen alle proteinrike melkeprodukter. Gjør det så snart 
du er sikker på at symptombildet har forverret seg. Om 
symptomene ikke kommer tilbake innen 2 måneder kan du 
konkludere med at melkeprotein tåles. Innfør i så fall alle 
melkeprodukter i ditt kosthold.

Test av hveteprotein

Kok hvetepasta og spis litt av den 3 ganger daglig, 
tilsvarende mengden i en liten kaffekopp.
Om symptomene kommer tilbake, utelukk igjen alle 
matvarer med hveteprotein. Gjør det så snart du er sikker 
på at symptombildet forverrer seg. Om symptomene ikke 
kommer tilbake innen 2 måneder kan du konkludere med at 
hveteprotein tåles. Innfør i så fall alle hveteprodukter i ditt 
kosthold.

Vanligvis er testperioden for matvarer rundt 14 dager. 
I forhold til matintoleransen jeg har observert hos de 
med nevnte symptombilde, skjer ofte både forverring og 
forbedring over en lengre periode. Det kan derfor ta flere 
uker før en endring er merkbar. Om alt i starten synes å gå 
bra, trenger du derfor å fortsette testen i minst 2 måneder 
før du konkluderer.

Om du på utelukkelsesdietten ble betydelig bedre for de 
aktuelle symptomene er du nok nå etter provokasjonsplanen 
dårligere igjen. Du blir bedre etter 3 måneder på det 
kostholdet du har funnet ut fungerer for deg. 

Da gjenstår det bare for meg å krysse fingrene og ønske 
deg. Lykke til!
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som Biopat mens hun fortsatte sine studier innen phytoterapi og 
ernæring. Hun har senere videreutdannet seg innen metoden NLP, 
som er en rekke metoder for personlig utvikling og resultatoppnåelse. 
Trine har med sin allsidige bakgrunn et stort overblikk og forståelse 
for både fysiske og mentale prosesser og jobber i dag både i privat- 
og bedriftsmarkedet. Hun har foruten sin klinikkpraksis på Mo i Rana 
også vært underviser innenfor sine fagområder. I dag er hun sammen 
med Lena Kralicek eier av NLP Coach Team AS, hvor de driver sine 
respektive klinikkpraksiser og NLP skole.


