
Intervju med indremedisiner og overlege ved 
Aker Thyreoidea-poliklinikk, Louise Koren Dahll:
 
 
RR: På pakkseddelen til Levaxin står det at den ikke skal gis til personer med 
nedsatt binyrefunksjon. Hvilke verdier snakker vi om da? Mitt inntrykk er at de 
færreste fastleger sjekker binyrer, og om de gjør det, så er det med 
blodprøve. Er blodprøver bra nok? Hva med spytt eller døgnurin? Med hvilket 
medikament bør binyrer behandles?
 
LKD: Autoimmun binyrebarksvikt er en sjelden sykdom. Sykdommen kalles 
Addison`s sykdom. Personer med denne sykdommen danner for lite kortison 
i binyrebarken. Tyroksin øker forbrenningen av kortison og derfor kan 
behandling med Levaxin forverre en ubehandlet binyrebarksvikt.
 
Ved mistanke om binyrebarksvikt tas det blodprøve for å måle kortison i 
serum. Pasienter med hypotyreose som undersøkes ved Tyreoidea-
poliklinikken på Aker sykehus, får målt kortison i serum før de kommer til 
første konsultasjon. Binyrebarksvikt behandles med kortisontabletter.
 
 
RR: Når blir høy TSH skadelig høy? Og hva kan skje med oss hvis TSH blir 
veldig høy?
 
LKD: TSH blir høy ved ubehandlet hypotyreose eller hvis en pasient med lavt 
stoffskifte slutter å ta tyroksintabletter. Når TSH stiger over normalområdet, 
får pasienten symptomer på lavt stoffskifte. Hvis pasienten ikke lager noe 
tyroksin selv og ikke får tyroksin i tablettform, kan det inntre en livstruende 
tilstand som kalles myksødematøst koma.

 
RR: Kan du si litt om den endringen som pasienter med forstyrrelser i 
skjoldbruskkjertelen opplever? Noen snakker om personlighetsendring.
 
LKD: Det er mange symptomer, både ved lavt stoffskifte og høyt stoffskifte. 
Ca 7 % av den norske kvinnelige befolkningen får lavt stoffskifte, og risikoen 
øker med høyere alder. De mest vanlige symptomene ved lavt stoffskifte er at 
man er trett, frossen, går opp i vekt og blir deprimert. Ellers er det mange 
andre symptomer også, som konsentrasjons- og hukommelsesproblemer. 
Det kan jo være vanskelig hos en eldre person å skille det fra demens.
Noen klager over heshet og svelgevansker. Det er jo særlig hvis man har  
struma som presser på bakover. Noen får hard mage; blir obstipert.
Noen klager over svimmelhet og redusert hørsel, og noen klager over 
muskel- og leddverk. Man kan få menstruasjonsforstyrrelser, og det kan føre 
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til infertilitet. Det kan føre til infertilitet hos menn også hvis de har lavt 
stoffskifte. Tyreoideafunksjonen er noe gynekologene måler hvis de utreder 
pasienter for infertilitet.
 
Høyt stoffskifte forekommer hos 2-3 % av befolkningen. Pasienter med høyt 
stoffskifte blir ofte urolige, varme, går ned i vekt og får hjertebank. Dette er  
symptomer som er mye mer alarmerende, så pasienter med høyt stoffskifte  
søker fortere til lege enn de som har lavt stoffskifte.
 
Lavt stoffskifte kommer ofte snikende, man blir mer og mer trett etter hvert 
som stoffskiftet blir lavere og lavere. I perioder kan vi jo alle være litt mer 
trette, gå opp i vekt, være litt frosne og deprimerte uten at vi forbinder det 
med sykdom. 

Når det gjelder personlighetsendringer, er det noen som ved høyt stoffskifte 
forteller at de blir irritable, mer sinte, noen blir også mer redde og kan få 
følelsen av at folk ser på dem. Ved lavt stoffskifte kan man bli deprimert , 
tårene kommer fort, man får ikke lyst til å gjøre noen ting og hverdagene 
føles grå.

 
RR: Hvorfor forsyner kjertelen kroppen med T3, når kroppen får T3 fra 
omdannelsen av T4?

LKD: Det er nok slik at man har et visst basisnivå av T3 som skal sørge for et 
minstenivå med T3 til alle kroppens celler. Hvis man har normalt med jod i 
maten man spiser, så utgjør T3 rundt ti prosent av det tyroksinet som dannes 
i skjoldbruskkjertelen, resten er T4. Hvis man mangler jod i kosten, så dannes 
det mindre tyroksin, og da øker kjertelen den prosentandelen T3 som blir 
dannet. Kroppen regulerer dette, slik at den har et visst basisnivå av T3. T4 
regnes som et prohormon, det er ikke så veldig aktivt, så det må omdannes til 
T3 for at det skal komme i aktiv form. Det skjer hovedsakelig i leveren, men 
også i andre vev. 

RR: Så det betyr at det er viktig å ha en frisk lever? 

LKD: Jeg tror leveren skal være veldig ødelagt hvis du ikke kan danne nok 
T3.
 

RR: Kan du se på blodprøvene om kroppen omdanner nok av T4 til T3, eller 
vurderer du om det skal gis T3-tilskudd ut fra symptomer? 
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LKD: Vi vurderer om det skal gis T3 tilskudd ut fra symptomer. De fleste 
pasientene har det bra med T4-behandling alene. For noen år siden prøvet vi 
ut T3-behandling på hypotyreosepasienter vi fikk henvist til second opinion. 
Pasienter med lavt stoffskifte som ikke ble fornøyd med T4-behandling, og 
hvor vi ikke kunne finne  andre sykdommer eller årsaker til at de var 
misfornøyd med behandlingen, fikk prøve T3. Vi ga T3 i form av en halv 
tablett Liothyronin i tillegg til T4 (Levaxin) for å se om de ble bedre. De fleste 
pasientene sluttet med Liothyronin fordi de fikk hjertebank og varmefølelse 
halvannen time etter at de hadde tatt tabletten. Men noen få hadde svært god 
effekt av T3 og følte stor forandring til det bedre. 

De analysemetodene som finnes til å måle fritt T3, er ikke nøyaktige i det lave 
måleområdet. Metoden er bedre egnet til å måle forhøyet fritt T3. Det er noen 
pasienter med høyt stoffskifte som har knuter i skjoldbruskkjertelen som bare 
lager T3. Da kan man måle forhøyet fritt T3 mens fritt T4 er i normalområdet.

 
RR: Hva tenker du om det at noen av pasientene fikk et bedre liv med 
tilskudd av T3? 

LKD: Det er vanskelig å si noe om det, for det vet man ikke årsaken til. Det er 
ikke funnet noen sykdom, slik at vi med sikkerhet kan si at de mangler T3. T3 
dannes ved at et enzym spalter av et jodatom fra T4.  Det er ikke funnet noen 
pasienter som mangler dette enzymet. Man kan jo tenke seg at det kan være 
pasienter som har litt dårligere effekt av enzymet, eller har mindre enzym enn 
det som er vanlig. Det er en forskergruppe i Nederland som arbeider med 
slike teorier. Det er ikke funnet noen mutasjoner eller genetiske feil med disse 
enzymene. Kan hende vil fremtiden gi svar.

RR: Det er jo så radikalt forskjellig, at noen synes bare det er ubehagelig, 
mens andre opplever at det gjør en stor forskjell.

LKD: Det som gjør det ubehagelig, er at den tabletten som finnes, inneholder 
et T3 som nedbrytes raskt. Det betyr at pasienten får en topp i stoffskiftet 
etter halvannen time, slik at stoffskiftet blir for høyt, og det gir bivirkninger 
med symtomer på for høyt stoffskifte. Vi kunne ønske en tablett som var 
konstruert slik at den løste seg langsomt opp og ga et jevnt T3-nivå. 
Halvparten av effekten av den T3-tabletten som finnes i handelen, er borte 
etter 6-7 timer.
 
RR: Hvis vi tar for oss en helt frisk kjertel: Er det slik at vi alle har FT4 som 
ligger litt forskjellig på skalen, men som er der vi har det optimalt? Kan noen 
ha det bra med en FT4 i den lave delen av skalaen, altså 10 eller 12, som 
eksempel? 
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LKD: Ideelt sett burde alle tyroideapasienter ha kjent sin FT4 og FT3 verdi før 
de ble syke. Det er ikke mulig, så da må man prøve seg frem med å dosere 
Levaxin til en FT4 og TSH-konsentrasjon der pasienten har det best. Det er 
gjort studier på friske, hvor man har sett at tyreoideahormonkonsentrasjonen 
ligger nokså stabilt gjennom livet. 

RR: Betyr det at noen kan ha nokså høyt FT4, utenfor referanseområdet, 
uten å ha høyt stoffskifte? 

LKD: Ja. 

RR: Hvor høyt? 

LKD: Man har funnet normalverdier ved å ta en stor befolkning, og undersøkt 
stoffskiftet hos de som er friske. Man har luket ut de som har 
stoffskiftesykdommer eller forhøyet anti-TPO eller TRAS. Med de 
laboratoriemetodene man bruker på Hormomlaboratoriet på Aker sykehus har 
man funnet at 95 % av normalbefolkningen har enTSH konsentrasjon mellom 
0,5 og 3,6 mIE/l, og så har man valgt det som normalområde. Men da betyr 
det jo at 2,5 % ligger litt høyere enn 3,6 mIE/l normalt, og at 2,5 % ligger litt 
lavere enn 0,5 mIE/l. Så det finnes jo spesialtilfeller som kan ha en TSH 
under 0,5 og likevel har det bra. Andre kan ha TSH over 3,6 og likevel ha 
normalt stoffskifte. Ca 5 % tilsammen.

RR: Men betyr det da at noen kan ha en FT4 som ligger helt i bunnen av 
skalaen og har det bra?

LKD: Ja, du spurte om 12 her. Jeg har normalt stoffskifte med FT4 på 12 og 
har det helt bra! På folkemunne snakker vi om normale personer med høy 
forbrenning. Enkelte kan spise sjokolade hver dag uten å legge på seg! Det 
kan ikke jeg! Ut fra dette må vi jo fatte at også friske er litt forskjellige i 
hvordan vi forbrenner maten!

 
RR: Finnes det andre metoder enn blodprøver for å finne ut av om vi har 
hypotyreose? Tidligere brukte vel leger andre metoder, som symptombildet. 
Er det relevant fortsatt og i bruk i dag? 

LKD: Tidligere brukte man reflekstid på akillesrefleksen, fordi den er langsom 
hvis du har lavt stoffskifte. Så var det noe som het proteinbundet jod hvor 
man ga radioaktivt jod og målte hvor mye av det radioaktive jodet som ble 
bundet til eggehvitestoffer i blodet.
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Tidligere målte man også basalstoffskiftet. Basalstoffskiftet beregnes ut fra 
den mengde oksygen som tas opp fra innåndingsluften per tidsenhet. Det var 
mye grovere metoder enn det vi har i dag. Ved lavt stoffskifte får man blant 
annet lav blodprosent, lave jernlagre, forstyrrelser i kjønnshormonene og høyt 
kolesterol. 

RR: Er det kjent i dag?

LKD: Ja, det er kjent i dag, men disse forstyrrelsene i blodparametrene retter 
seg når man får behandling med tyroksin. De blodprøvene vi har i dag til å 
måle tyreoideafunksjonen, er mye mer nøyaktige enn tidligere metoder.

 
RR: Jeg tenker på det du sa om å ligge med en FT4 på 12. Du har det jo bra, 
men andre kan jo føle seg veldig dårlige på 12? 

LKD: Ja, fordi de kanskje tidligere hadde normal FT4 på 19. Hvis FT4 er på 
vei ned, vil TSH stige. Pasienter med sviktende tyreoideafunksjon vil få en 
høyere TSH enn det som er normalt, en latent hypotyreose.

 
RR: Hva tenker du om at dagens behandling i hovedsak ikke erstatter den T3 
kjertelen forsynte oss med? Behandlingen erstatter jo kun den vi får fra 
omdannelsen av T4.

LKD: Så sant deioderingen er intakt, så skal man få nok T3 til vevene. Men 
det basisnivået, som du har der hele tiden, det får du jo ikke. Det ideelle ville 
nok vært en slow release kombinasjonstablett av T4 og T3. Men det finnes 
ikke. Hvis vi gir en kombinasjon av T4 og T3 til alle, ville vi overbehandle 
mange. Mange ville få for høyt fritt T3, og det er ikke sunt. Det å ha for høyt 
fritt T3, kan gi symtomer som benskjørhet og hjerteflimmer. Man blir varm og 
får hjertebank. Det er store studier som viser at de som har for høye 
tyroksinkonsentrasjoner i serum, har økt risiko for å komme inn på sykehuset 
med benbrudd og hjerterytmeforstyrrelser.

RR: Flere forteller meg at de føler seg syke lenge før blodprøver som TSH og 
fritt T4 endrer seg vesentlig. Det er nok at anti-TPO er høy. De blir sendt hjem 
i påvente av lavere hormonverdier så behandling kan starte. Hormonnivåene 
er jo ok og er ofte midt i normalområdet? Jeg vet ikke om du vil kalle dette en 
subklinisk tilstand? Hvorfor må disse vente på å bli behandlet? Deres 
arbeidsevne går jo ned i mellomtiden, og livet deres blir ofte svært forrringet.
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LKD: Så lenge TSH er normalt, kalles det ikke subklinisk eller latent 
hypotyreose. Man sier at de har forhøyet anti-TPO med risiko for utvikling av 
lavt stoffskifte. Hvis man undersøker en stor befolkning, som for eksempel 
ved helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT, så ser man at ca 15 % av 
den kvinnelige befolkningen har forhøyet anti-TPO, men det er ikke mer enn 
halvparten som utvikler lavt stoffskifte. Du kan jo ikke behandle dobbelt så 
mange som de som egentlig trenger det. 

RR: Hvor høye antistoffverdier er det snakk om da?
 
LKD: Det varierer, det kan være alt fra 35 IE/l til over måleverdiene. 

RR: Men utvikler ikke de som ligger over måleverdi, hypotyreose? 

LKD:  Det er sannsynlig at de som har høye konsentrasjoner av anti-TPO 
utvikler det. Det er det gjort studier på. Hvis man har anti-TPO på mer enn 
1300 IE/l, som er vår øvre referansegrense, så er det ca. 20 til 30 % som 
hvert år utvikler lavt stoffskifte. Disse pasientene må passes på bedre med 
hyppige målinger av FT4 og TSH.  Det er gjort store studier hvor man har 
undersøkt pasienter med normalt stoffskifte, men med forhøyet anti-TPO og 
sett på om det hjalp å behandle dem. En gruppe ble gitt Levaxin, en annen 
gruppe fikk placebo.

Det var ingen forskjell  på symptomene mellom gruppene før og etter 
behandling. Symptomene ved lavt stoffskifte er så diffuse. Det kan være 
andre årsaker til at man er trett, sliten, eller går opp i vekt. Vi må holde oss til 
de vitenskapelige resultatene, derfor behandler vi ikke forhøyet anti-TPO.

 
RR: Kan noe gjøres for å senke antistoffene? 

LKD: Nei, ikke som vi kjenner til i dag. Det har vært prøvd blant annet med 
kortison, men det hjelper ikke. 

RR: Jeg har lest at selen kan hjelpe? 

LKD: Selen er viktig for å få omdannet T4 til T3. Nye studier tyder på at 
selentilskudd er gunstig for pasienter med den type høyt stoffskifte som gir 
øyesykdom. Det er et selenfattig kosthold i Norge. Det er selen i 
multivitamintabletter, det er mye selen i nøtter. Det er viktig å passe på å få i 
seg nok vitaminer og mineraler.
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RR: Mange med stoffskifteproblemer får B12-mangel og lave jernverdier. Det 
er vel en indikator på at de ikke har et godt tarmopptak? 

LKD: Det kan jo være det. B12-mangel kan man også få ved en annen 
autoimmun sykdom som heter pernisiøs anemi. Cøliaki er også en sykdom 
som kan gi dårlig absorbsjon, både av vitaminer og medikamenter.
 
 
RR: Opplever du at pasienter ikke blir friske med behandling med Levaxin?  
Hvilke tanker gjør du deg om det? Hva tror du kan være årsaken til at de ikke 
blir friske? Tror du at det er kun andre, underliggende sykdommer som er 
årsaken? Eller tenker du at behandlingen pasientene gis ikke er fullstendig 
nok? 

LKD: Det er de pasientene som ikke føler seg friske selv om de er behandlet 
med Levaxin, som henvises til Tyreoideapoliklinikken. 
Hypotyreosepasientene vi mottar til utredning, er av to kategorier. Det er  
enten pasienter der legen ikke klarer å justere Levaxindosen ordentlig, og 
som har noe feil med FT4 og TSH verdiene sine, eller det er pasienter der 
TSH og FT4 er godt justert, men likevel ikke føler seg bra.

Vi prøver å finne ut om det er noe galt med absorbsjon av Levaxin. Det kan jo 
for eksempel skyldes at pasienten har diare, tarmsykdommer eller  
malabsobsjonstilstander som hindrer oppsuging av Levaxin fra tarmen. Noen 
pasienter mangler det enzymet som bryter ned melkesukkeret som ligger 
som et lag rundt tabletten, eller det kan være andre medikamenter pasienten 
tar som virker forstyrrende. Noen pasienter trenger hjelp av andre for å huske 
å ta Levaxin regelmessig.

Dersom Levaxin er riktig justert må vi lete etter andre sykdommer hvis 
pasienten ikke føler seg bra. Vi undersøker om pasienten har andre 
hormonsykdommer eller andre autoimmune sykdommer. Ellers er det så mye 
i menneskers liv som kan gjøre at vi ikke føler oss på topp. Hvis vi ikke finner 
noe fysisk som er galt, kan vi etter hvert som vi blir litt kjent med pasientene, 
spørre  om det kan være noe i familien eller i arbeidsmiljøet som kan slite. 
Det er noen som har store omsorgsoppgaver, søvnproblemer, rusproblemer i 
familien eller tidligere psykiske belastninger som ikke er blitt bearbeidet. Hos 
noen pasienter kan vi ikke finne noen årsak til symptomene. Da kan vi prøve 
om T3-behandling hjelper.
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RR: Mange sier de er blitt kaldere og har morgentemperatur på rundt 36 
grader. Noen blir varmere når de får Levaxin, andre blir det ikke. Er 
normalisering av kroppstemperatur et tegn på at Levaxinen virker? 

LKD: Kroppstemperaturen blir ca 0,5 grader lavere ved lavt stoffskifte. Jeg vet 
ikke hvorfor noen ikke blir varmere. Blant dem som ikke har lavt stoffskifte, så 
er det jo også mange som er veldig varme, og andre som fryser hele tiden, så 
det kan kanskje være normalvariasjoner der også?

 
RR: I arbeidet med denne utstillingen har jeg brukt en del tid på nettet og lest 
hva pasienter forteller. Jeg har inntrykk av at det virker som om praksisen 
med å gi pasienter T3-tilskudd er veldig varierende. Noen får det, noen leger 
kjenner ikke til T3-medisiner, og andre blir nektet, med den begrunnelsen at 
de ikke trenger det. Jeg vet at du ikke kan svare for alle allmennleger og 
endokrinologer i hele landet. Kjenner du til at det kan være slik? Er ikke 
denne ulike praksisen  uheldig? 

LKD: Jeg tror kanskje ikke alle allmennleger skal gi Liothyronin. Når 
pasienten bruker T3, så må legen passe på å måle fritt T3. Det er lett å 
overbehandle. Jeg har flere ganger fått henvist pasienter som har kommet 
inn på sykehus med hjerterytmeforstyrrelser på grunn av overdosering med 
T3 . Disse pasientene får lav TSH-konsentrasjon og lav normal FT4 og 
forhøyet FT3. Ved Liothyronin-behandling kan man ikke bruke TSH-
konsentrasjonen til å vurdere hvorvidt pasienten er riktig dosert. De aller 
fleste som bruker T3 medisiner, får supprimert sin TSH-verdi. Det blir 
vanskelig for fastlegen å justere dosen. Jeg tror at de som skal prøve T3, skal 
henvises til spesialist dersom ikke fastlegen er spesielt interessert og rutinert 
i å behandle hypothyreose.  

RR: Det at de som bruker T3 medisiner, får en supprimert TSH er kanskje 
ikke noe som alle fastleger kjenner til? 

LKD: Nei. Og da klarer de ikke å styre doseringen. En pasient som bruker T3-
medisiner, skal få målt sin TSH-verdi, sin fritt T4-verdi og sin fritt T3-verdi. 
TSH vil som regel være lav, mens fritt T4 og fritt T3 bør holdes under normal 
øvre referansegrense, slik at pasienten ikke får skader.
 
RR: Hva slags funksjon har T2, T1 og kalsitonin?  

LKD: Hvis man har forhøyet kalsiumnivå i blod, så bidrar kalsitonin til å få 
kalsium inn i cellene. For høyt kalsiumnivå i blodbanen er ugunstig. Blant 
annet kan det nedfelle seg i nyrene som nyrestein. Det finnes et annet 
hormon, parathormon som har sterkere effekt og som bidrar til å holde 
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kalsiumbalansen i orden. Bidraget fra kalsitonin er ikke så veldig stort. Man  
klarer seg uten.

T1 og T2 er monojodotyrosin og dijodotyrosin Det er byggestener på vei til 
dannelsen av T4 og T3. I T2 er det to jodatomer, i T1 er det ett jodatom. T1 
og T2 dannes i skjoldbruskkjertelen og festes til et stort bindeprotein som 
heter tyroglobulin. Når kroppen trenger tyroksin, så løses to T2 molekyler fra 
dette bindeproteinet og går sammen til T4. Det samme skjer med T3 som 
dannes fra  en T1 og en T2. Denne dannelsen av T3 og T4  foregår i 
skjoldbruskkjertelen. 

RR: Betyr dette da at du egentlig ikke trenger T1 og T2 når kjertelen ikke 
fungerer lengre? 

LKD: Nei, for du får jo tilført T4 i tablettform.

 
RR: Så da slipper kroppen den byggingen av molekyler?

LKD: Kjertelen klarer ikke bygge noe tyroksin når den ikke har kjertelceller 
som fungerer. Det som ikke blir brukt av T1 og T2, det forsvinner ikke ut av 
kjertelen, men brytes ned i selve kjertelen. Kjertelen sparer på jodet, jodet 
spaltes fra og resten brytes ned. T1 og T2 har ingen biologisk effekt. Det 
tyroksinet, T4 og T3 som er ute i blodbanen, brytes også ned til revers T3, 
som er en ikke-aktiv form for tyroksin.

RR: Mener du at dagens behandling i hovedsak gir en bedre erstatning for de 
hormoner som går tapt når kjertelen takker for seg, enn det behandling med 
thyroide hormoner ga? 

LKD: Det er det beste alternativet vi har. Tyroidea preparater som Armour og 
Erfa inneholder mye T3. De fleste pasientene som bruker disse preparatene, 
får et høyt T3-nivå og får supprimert sin TSH verdi. Det er vanskelig å styre 
behandlingen. Skal man ha riktig dose, så må man kombinere disse 
preparatene med Levaxin for ikke å få for høy T3-dose. I og med at T3 har så 
kort halveringstid, vil T3-nivået i blod svinge opp og ned. Levaxin er det beste 
for de aller fleste.

 
RR: Thyroide hormoner ekstrahert fra gris er jo blitt brukt opp til 1990, da det 
ble avregistrert. Syntetisk T4 begynte å komme 15 år før. Ble noen smittet av 
sykdommer fra gris ved å bruke thyroide hormoner? 
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LKD: Ikke som jeg kjenner til. Men det var vanskelig å få samme dose i hver 
tablett. Konsentrasjonen av tyroksin i tabletten var  avhengig av 
thyreoideaene som var i det partiet man laget medisin av. Det kan nok være 
vanskelig i de syntetiske tablettene også å holde jevn tyroksinkonsentrasjon i 
tablettene over tid, men man har bedre styring.

RR: Da behandling med thyroide hormoner ble erstattet med T4, ble det da 
fremlagt studier som viste at den nye behandlingen virket bedre på 
pasientene? 

LKD: Jeg vet ikke hva slags studier som ble gjort på den tiden, men generelt 
sett er det svært strengt å få innført nye legemidler i Norge.

 
RR: Jeg leste i en bok at en undersøkelse viser at 15 % av de som får en 
psykisk diagnose, har en uoppdaget sykdom i thyreoidea. Hva tenker du om 
det? 

LKD: Det kan godt tenkes. Men nå for tiden blir alle pasienter som blir innlagt 
på psykiatrisk avdeling, sjekket for om de har noe galt med stoffskiftet sitt. 
Alle pasienter som kommer inn på sykehus med hjerterytmeforstyrrelser,
skal få målt stoffskifte sitt. 

RR: Det er vel en forbedring fra tidligere? 

LKD: Det vil jeg tro.

 
RR: Vet vi alt om denne kjertelen nå?

LKD: Nei, jeg tror ikke det. Vi vet blant annet lite om arv. Man vet vel så mye 
at det ikke er feil på ett enkelt gen som fører til at man får lavt eller høyt 
stoffskifte, men at det ligger på flere gener. Kanskje en kombinasjon av flere 
arvedisposisjoner og av miljø. Vi får helt sikkert vite mer om dette i fremtiden.

 
RR: Tror du behandlingen av pasientgruppen med sykdom i 
skjoldbruskkjertelen hadde vært bedre om det var flest menn som fikk 
forstyrrelser i kjertelen? 

LKD: Jeg vet ikke.
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RR: Mange kommer til fastlegen med et litt flytende symtombilde. Hvis de 
kommer gang på gang og det ikke er noe, kan de kanskje lett bli tolket som 
sytekjering eller hypokonder eller litt i psykiatrisk gråsone?

LKD: Det er jo hele symptombildet som gjør at de er så slitne og trette. Hvis 
du har små barn og jobb ved siden av, er det kanskje ikke så rart at man er 
trett. Det er nok lurt å vite litt om familien, om det har vært stoffskiftesykdom i 
familien. Hvis man kommer til legen og sier at det er hypotyreose i familien, 
så blir man kanskje tatt litt mer på alvor. Men, da må man jo tenke på det selv 
også. Oftest går folk til legen med symptomer og har ikke noen ferdig løsning 
på hva som feiler dem.

 
RR: Jeg var ikke klar over at det var arvelig da det ble konstatert lavt 
stoffskifte hos meg. Jeg tror heller ikke moren min visste det. 

LKD: Det er nok mange som har gått mange år før de har fått diagnosen. Og 
det er synd. 

RR: Hvis vi blir gående i grenseland i mange år, før det slår ut på 
blodprøvene, kan det da bli varige slitasjer på indre organer i kroppen? 

LKD: Mange har gått med verdier hvor TSH har vært forhøyet, men fritt T3 og 
fritt T4 har vært i normalområdet. De har da en ulmende eller latent 
hypotyreose. Da tror jeg nok man kan gå langsomt opp i vekt over mange år. 
Vektøkning kan føre til slitasjeskader, sukkersyke, høyt blodtrykk, inaktivitet  
og en helt annen livsstil som ikke er sunn. Vi behandler de pasientene som 
har latent hypotyreose og symptomer, og gir dem i alle fall en 
prøvebehandling slik at de får en mulighet til å se om behandlingen hjelper. 
Men der hvor alle blodprøvene er normale, der behandler vi ikke. Vi kan ikke 
behandle på bare symptomer eller forhøyet anti-TPO.
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