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Pressmeddelande 19 december 2019 

En tredjedel tror sig vara laktosintolerant 
I julbordstider är det många som upplever besvär med magen. Enligt en undersökning från Origo 

Group som Dynamic Code låtit göra tror 30 procent av svenskarna att magproblemen beror på 

känslighet mot laktos. 61 procent av befolkningen skulle vilja veta om de faktiskt är 

laktosintoleranta och nästan 50 procent kan tänka sig att beställa ett självtest via webben för att 

testa sin maghälsa.  

I själva verket är det endast några få procent av Sveriges befolkning som har anlag för 

laktosintolerans. För att slippa leva i ovisshet och få hjälp med magproblemen finns ett självtest 

som visar om du har genetiska anlag för primär laktosintolerans. 

− Sverige är ett av de länder i världen med minst andel laktosintoleranta, ändå tror så 

många att de lider av laktosintolerans. Det visar hur viktigt det är att ta reda på vad 

magproblemen faktiskt beror på, säger Atrin Sahafi, specialistläkare inom mag-

tarmsjukdomar och internmedicin samt medicinsk expert på Dynamic Code.  

Den traditionella vården ger ofta råd om att utesluta mjölkprodukter i kosten i fyra veckor, för att 

därigenom dra slutsatsen om laktosintolerans. Men för att bli av med besvär som uppsvälld 

mage, diarré och magont behöver man ta reda på orsaken till magproblemen. Med rätt diagnos 

och behandling ökar förutsättningarna för att kunna utesluta allvarligare tillstånd och för att 

undvika att den dåliga maghälsan kvarstår.  

− Det är naturligtvis mycket säkrare, enklare och snabbare att göra ett självtest som med 
hög säkerhet ger svar på primär laktosintolerans eller inte och därför förespråkar vi vikten 
av att testa först, säger Anne Kihlgren VD och grundare Dynamic Code.  

 
Dynamic Codes självtest undersöker primär laktosintolerans som är den vanligaste formen av 
laktosintolerans. Företaget samarbetar med specialistläkare på Medicheck för diagnos, 
rådgivning och behandling av mage och tarmbesvär.  
 
Fakta om laktosintolerans 

Att vara laktosintolerant beror på en brist av enzymet laktas i tunntarmen, som bryter ner laktos 

(mjölksocker). I Sverige är cirka 4–10 procent av den vuxna befolkningen laktosintoleranta. 

HealthTech-bolaget Dynamic Code erbjuder ett självtest för primär laktosintolerans, den 

vanligaste orsaken till laktasbrist. Vid primär laktosintolerans beror bristen på enzymet laktas på 

ärftliga genetiska variationer och problemen uppkommer som regel tidigast i tonåren.  

Det finns förutom primär laktosintolerans två andra typer av laktosintolerans. Sekundär 

laktosintolerans orsakas av skada på tunntarmens slemhinna och när skadan läkt återkommer 

oftast förmågan att producera laktas. Medfödd laktosintolerans är en ärftlig mycket ovanlig 

sjukdom som innebär att kroppen inte kan bilda laktas. Sjukdomen upptäcks redan hos nyfödda.   

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/allergi-och-overkanslighet/mjolk-och-laktos?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.dynamiccode.com/se/dna-tester/maghalsa/laktosintoleranstest
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För mer information kontakta gärna:  

Anne Kihlgren, VD Dynamic Code  

013-465 53 21 

anne.kihlgren@dynamiccode.se 

Atrin Sahafi, specialistläkare inom mag-tarmsjukdomar och internmedicin samt medicinsk expert 

Dynamic Code 

076-216 03 81 

atrin_s@hotmail.com  

Dynamic Code 
Dynamic Code vill hjälpa människor att ta kontroll över sin egen hälsa och utvecklar meningsfulla 

hälso- och diagnostest baserat på DNA-teknik. Testerna erbjuds i en digital kommunikations- och 

logistikplattform som är på gång att revolutionera medicinsk provtagning och diagnostester. 

Tester som tidigare krävt provtagning hos kliniker och av vårdpersonal och ibland tagit månader 

och år, kan patienterna nu göra själva och få svar och behandling på några dagar. Utan att tumma 

på kvaliteten – Dynamic Codes tester uppfyller alla medicinska och regulatoriska krav. 
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