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Halsbrand, sur mave og mavesår

Mange har prøvet at have halsbrand 
eller sure opstød, når de spiser 
noget bestemt, fx fed mad. Andre 
kender til mavesmerter, hvor lysten 
til kaffe og stærk mad forsvinder. 
Begge dele er ret almindelige symp-
tomer, der kan have sammenhæng 
med mavesyren. Det kan være me-
get generende, hvis man oplever det 
tit, eller hvis generne er slemme.”

Generne med mavesyre kan fx 
skyldes  medicinbivirkninger, eller 
at mavesækkens følsomhed over 
for mavesyren er nedsat. Ofte er 

der dog ingen forklaring på, hvorfor 
generne opstår.

Problemer med mavesyre kan føre 
til tre forskellige tilstande: hals-
brand, sur mave og mavesår.

På de følgende sider kan du læse 
mere om, hvad du selv kan gøre for 
at undgå gener fra maven, og om 
medicinsk behandling af halsbrand 
og sur mave.
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symptomer på Halsbrand, sur mave og mavesår 

Halsbrand kaldes også for refluks. 
Halsbrand opstår, når mavesyren 
løber tilbage til spiserøret og even-
tuelt helt op i svælg og mund. Det 
føles som en sviende eller bræn-
dende fornemmelse bag brystbe-
net. Det kan stråle op mod halsen 
– heraf navnet halsbrand. Hvis det 
sure maveindhold kommer helt op 
i svælg og mund, kan man smage 
syren. Dette kaldes sure opstød.

Hvis symptomerne står på over en 
længere periode, kan spiserøret 
blive irriteret og betændt. Dette 
kan ses ved en kikkertundersøgelse 
og kaldes spiserørskatar. Det er en 
ubehagelig sygdom, men den er 
ikke farlig.

I svære tilfælde kan spiserørska-
tar føre til forsnævringer og sår i 
spiserøret.

sur mave kaldes også dyspepsi. 
Sur mave viser sig ved smerter og 
ubehag i den øverste del af maven. 
Samtidig kan man have øget ten-
dens til halsbrand og sure opstød. 

mavesår kaldes også ulcus. Ma-
vesår kan skyldes infektion med 
bakterien Helicobacter pylori. Årsa-
gen kan også være langvarig brug 
af acetylsalicylsyre, ibuprofen eller 
visse slags gigtmedicin på recept. 
Mavesår skyldes ikke nødvendigvis 
forhøjet produktion af mavesyre. 
Slimhinden i mavesækken eller 

tarmen kan af en eller anden grund 
være blevet mere sart, så der lettere 
opstår sår. Symptomerne på mave-
sår kan være mange, for eksempel 
smerter, kvalme og opkastninger. 

Flere ældre Har 
problemer  
 
Mellem spiserøret og mave-
sækken sidder en lukkemu-
skel, som har til opgave at lade 
maden passere ned i mavesæk-
ken og samtidig sikre, at det 
sure maveindhold ikke løber 
tilbage i spiserøret. 
 
Med alderen svækkes lukke-
musklen, derfor har flere ældre 
problemer med halsbrand. Slim-
hinden i maven hos ældre er 
mere følsom overfor mavesyre. 
Det gør, at ældre får flere gener. 
Visse typer smertestillende me-
dicin forstærker disse gener.
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medicin mod Halsbrand og sur mave

Ved lejlighedsvise, lette symptomer 
på halsbrand og sur mave kan du 
muligvis selv afhjælpe problemet 
ved at følge de gode råd i denne 
brochure. Hvis det ikke er tilstræk-
keligt, kan du forsøge dig med 
håndkøbsmedicin. Hvis du har hyp-
pige gener, og/eller hvis generne er 
svære, skal du tale med lægen.

Der findes 3 typer lægemidler 
til behandling af problemer med 
mavesyre: midler, der neutraliserer 
mavesyren, midler, der lægger et 
beskyttende lag ovenpå maveind-
holdet, og midler, der nedsætter 
syreproduktionen.

midler, der neutraliserer ma-
vesyre, kaldes også antacida. De 
indeholder basiske stoffer, som 

virker ved at binde mavesyren. Der-
ved lindres generne ved halsbrand 
og sur mave. Midlerne er egnede til 
lette og kortvarige gener og indta-
ges efter behov. De virker næsten 
med det samme, og virkningen 
varer en-tre timer. 

midler, der lægger et beskyt-
tende lag ovenpå maveindhol-
det, kaldes også antirefluksmidler. 
De danner, sammen med maves-
aften, et skum, der lægger sig over 
mavens indhold. Det hæmmer, at 
det sure maveindhold kommer op 
i spiserøret. Medicinen tages ved 
behov efter måltider samt lige før 
sengetid.

godt at Huske ...

Spørg personalet på apo-
teket, hvordan du skal tage 
din medicin.

Læs på indlægssedlen, 
hvordan din medicin skal 
opbevares. 

Er du i fast behandling, kan 
du opleve, at din medicin 
skifter navn. Indhold og 
virkning er uændrede. 

MEDICIN-
TILSKUD

Medicin

Medicin

Appen ,apoteket, hjælper 
dig med at få overblik over 
din medicin.
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midler, der nedsætter syre-
produktionen, kaldes også syre-
pumpehæmmere. De virker ved at 
hæmme dannelsen af mavesyre i 
mavesækken. Medicinen bruges 
ved hyppige og/eller svære gener. 
Den skal tages dagligt i en periode, 
og effekten af behandlingen skal 
vurderes. Selv om medicinen er 
i håndkøb, er det derfor bedst, at 
behandlingen startes, efter at du har 
talt med lægen.

bivirkninger: Afhængigt af hvil-
ken type medicin du bruger, kan du 
opleve bivirkninger, f.eks. kvalme, 
opkastning, diarré, forstoppelse og 
hovedpine. Tal med apoteket om, 
hvilke bivirkninger der kan være 
ved din medicin.

Hvis du er gravid eller ammer, 
bør du ikke starte på medicinsk 
behandling af halsbrand eller sur 
mave, før du har talt med din læge 
eller apoteket om det. Noget me-
dicin mod halsbrand og sur mave 
anbefales ikke til gravide og am-
mende, fordi man ikke har nok 
viden om deres virkning på fostret 
og det ammede barn.

godt at Huske ... ... og spørg apoteket, Hvis du er i tvivl

Husk at tjekke, om din 
medicin er trafikfarlig.  
Det står på indlægssedlen.

Undlad at ændre i din 
medicin uden aftale med 
lægen. 

Apoteket beregner automa-
tisk dit medicintilskud.

Fortæl altid personalet på 
apoteket, hvis du tager flere 
forskellige slags medicin 
eller kosttilskud.

MEDICIN-
TILSKUD

Medicin

Medicin
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Hvad kan du selv gøre?

Lider du af lette, lejlighedsvise symptomer, er der flere ting, 
du selv kan gøre:

 o Læg mærke til, om der er noget i din kost, der giver dig sympto-
mer – og forsøg at undgå dette.

 o Undlad at bruge smertestillende medicin med acetylsalicylsyre 
eller ibuprofen – brug paracetamol, hvis du har ondt. 

lider du af halsbrand, kan du måske også mindske sympto-
merne ved:

 o At tabe dig, hvis du er overvægtig.

 o At hæve din sengs hovedgærde, når du sover.

 o At spise små hyppige måltider.

 o At undgå at ligge ned lige efter måltidet.
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søg læge, Hvis

 o Du har vedvarende og/eller svære gener

 o Du i mere end 2 uger har synkebesvær eller smerter, når 
du synker

 o Du har vedvarende opkastninger eller kaster blod op

 o Du er bleg, træt eller svimmel

 o Du er over 45 år og ikke har haft gener før

 o Du er over 45 år, og dine gener ændrer sig væsentligt

 o Du har et uforklarligt vægttab.



www.apoteket.dk
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På apoteket kan du få hjælp til og 
rådgivning om alle typer medicin. 
Alt personale er faguddannet og 
kan blandt andet svare på spørgs-
mål om recept- og håndkøbsme-
dicin, bivirkninger og medicin til 
børn og fortælle hvad du skal være 

opmærksom på, hvis du for eksem-
pel tager flere forskellige typer me-
dicin samtidig. Apoteket er stedet, 
hvor du køber din medicin. 

Læs mere på apoteket.dk, eller 
spørg på apoteket.

på apoteket


