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Millioner av stoffskifte-
pasienter verden over er 
frustrerte fordi de ikke 
får god nok behandling av 
leger for sin sykdom. Man 
regner også med at det for 
hver stoffskiftepasient kan 
være 2–3 som ikke er blitt 
diagnostisert.2,3,4 Derfor 
har protestorganisasjoner, 
underskriftskampanjer og 
andre initiativ kommet i 
gang i flere land de siste 
10–15 åra. På Verdens 
Stoffskiftedag i København 
25. mai deltok over 300 
personer fra hele Norden 
med krav om forbedring i 
behandling av stoffskiftepa-
sienter. Stoffskiftesykdom-
mer øker voldsomt over 
hele verden, og dette burde 
norske medier finne det 
verdt å skrive om. 

Hver gang man leser en 
artikkel om stoffskiftesyk-
dommer i norske ukebla-
der eller aviser, er det den 
samme solskinnshistorien. 
“Kvinne, 25–40 år, har 
mindre energi og går opp i 

vekt. Hun går til legen, som 
tar blodprøver og påviser 
lavt stoffskifte. Hun får 
stoffskiftemedisiner, og 
etter noen måneder har 
hun gått ned i vekt og fått 
energien tilbake. Nå kan 
hun leke med barna igjen, 
og humøret er tilbake”. Det 
er så man skulle tro det ikke 
fantes problemer for stoff-
skiftepasienter.

Hvorfor leser vi aldri om 
jenta på 18 år, med mange 
diffuse symptomer, som får 
beskjed av legen at hun ikke 
kan ha lavt stoffskifte fordi 
kun eldre kvinner får det, og 
som derfor sover seg gjen-
nom ungdoms- og studie-
tida? Kanskje går det ytter-
ligere 20 år før hypotyreose 
blir oppdaget fordi hun ikke 
har klart å bli gravid.

Hva med karrierekvinnen 
på 32 år som ble innlagt på 
sykehus med så høy hvi-
lepuls at den ikke kunne 
måles, samt en hærskare 
andre symptomer, og som 

med Alzheimers sykdom 
eller andre former for 
demens, men som egent-
lig har en stoffskiftesyk-
dom, for eksempel apatisk 
hypertyreose (overproduk-
sjon) eller ulike former for 
hypotyreose (underproduk-
sjon)?6

Stoffskifteproblemer kan 
ha flere ulike årsaker – feil i 
reseptorene i cellene, mage/
tarmsystemet (dysbiose), 
leveren, hypothalamus, 
hypofysen eller selve kjerte-
len. Man kan ha for lite jod, 
selen og jern eller produsere 
for lite thyroidbindende 
globulin. Stoffskiftesykdom-
mer er også ofte autoim-
mune.

Stoffskifteproblemer kan 
ha flere ulike årsaker; feil i 
reseptorene i cellene, dårlig 
fungerende mage-/tarmsys-
tem (dysbiose), leversvikt 

Over en million nordmenn kommer trolig til å få problemer med 
stoffskiftet i løpet av livet.1 Godt over halvparten av disse kommer 
sannsynligvis aldri til verken å få en diagnose eller en virksom 
behandling. Likevel er det merkelig stille i norske medier om 
stoffskiftesykdommer.
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Unyansert om 
stoffskiftesykdommer 
i norske medier

ble sendt fra avdeling til 
avdeling i over en uke før 
noen tenkte på å undersøke 
stoffskiftet? 

Cirka 6 prosent av menn 
i Norge vil få problemer 
med stoffskiftet i løpet av 
livet,1 men vi leser aldri om 
mannen på 30 år som ikke 
kan ha et normalt sexliv 
eller bli far fordi testoste-
ronproduksjonen er for lav. 
Imidlertid tror ikke legen 
at menn kan få problemer 
med stoffskiftet, så han 
sjekkes ikke for det. Eller 
hva med ham som ble feil-
diagnostisert med bipolar 
lidelse og feilmedisinert i 
mange år, mens den egent-
lige årsaken var et stoff-
skifte som svinger voldsomt 
mellom høyt og lavt? Til-
standen er kjent som stille 
tyreoiditt, men er en lite 
kjent stoffskiftesykdom selv 
for allmennleger og spesia-
lister i endokrinologi.5

Hva med alle de over 60 
som blir feildiagnostisert 

eller funksjonsforstyrrelser 
i hypotalamus, hypofysen 
eller selve skjoldkjertelen. 
Man kan ha for lite jod, 
selen og/eller jern eller 
produsere for lite tyroidea-
bindende globulin. Stoff-
skiftesykdommer er også 
ofte autoimmune, det vil 
si at immunapparatet går 
til angrep på kroppsvev og 
bryter dette ned. Det som 
er unikt for behandling av 
disse tilstandene, er at leger 
– uansett hva årsaken til 
sykdommen er – insisterer 
på å vente med behandling 
til sykdommen har slått ut i 
full blomst og kan påvises i 
blodprøver. Det gjøres altså 
intet forsøk på å bremse 

sykdomsutviklinga, til tross 
for at det finnes metoder 
for dette. Forskningslitte-
raturen på området synes å 
være lite kjent blant norske 
leger og endokrinologer.7

Mange stoffskiftepasienter 
blir progressivt verre selv 
med behandling fordi de 
ikke tåler det eneste anbe-
falte stoffskiftemedika-
mentet (Levaxin) som kun 
inneholder T4 (tyroksin). 
Utrolig nok finnes det flere 
medikamenter mot hikke 
og flass enn for noe så viktig 
som for stoffskiftet. Det 
aktive hormonet heter tri-
jodtyronin (T3), som krop-
pen danner fra T4 ved hjelp 

av et enzym som fjerner ett 
jodatom (dejodinase). Alle 
celler i kroppen påvirkes av 
T3, og uten T3 dør man, men 
mange klarer ikke å danne 
nok T3 fra T4. Dette er blitt 
et så utbredt problem at 
det i 2013 ble tatt opp i det 
skotske parlamentets hel-
sekomité, den eneste folke-
forsamlinga i Europa som 
har sett nærmere på denne 
problematikken.8

Endokrinologi (en spesiali-
sering innen indremedisin) 
er et av de mest komplekse 
områdene innen medisi-
nen, så det er ikke så rart at 
journalister vegrer seg for å 
gi seg i kast med stoffskif-

tesykdommer. Omfanget av 
forstyrrelser i hormonsys-
temet er likevel så stort at 
norske medier burde være 
seg sitt ansvar bevisst og 
skrive langt mer om dette 
problemkomplekset. 

Det finnes mange eksem-
pler på relativt nye studier 
som har fått oppmerksom-
het i mange andre land, 
men som norske medier har 
ignorert:

● En dansk studie viste at 
årsaken til uforklarlige og 
plutselige dødsfall blant 
unge, ellers friske mennes-
ker, i 25 prosent av tilfel-
lene var en akutt betennelse 
i skjoldkjertelen.9

● En studie fra USA viste 
at kvinner som har opplevd 
mishandling i barndom-
men, har 40 prosent større 
risiko for å utvikle stoffskif-
tesykdom i voksen alder.10

● En annen studie fra 
USA viste at fibromyalgi, 
en sykdom som stort sett 
rammer kvinner, forårsa-
ker store smerter og ofte er 
invalidiserende, kan skyldes 
at kroppen ikke klarer å 
nyttiggjøre seg stoffskifte-
hormonene.11 

● Flere studier viser at 
dagens standardbehand-
ling ikke fungerer for svært 
mange stoffskiftepasien-
ter.12,13,14

● Kvinner som er gift med 
menn som jobber med å 
sprøyte insektmidler, har 
opptil 40 prosent større 
risiko for å utvikle stoff-
skiftesykdommer selv om 
de ikke er i direkte kontakt 
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med sprøytemidlene.15,16 
● De med ubehandlet lavt 
stoffskifte har like dårlig 
koordinasjon som dem som 
kjører i alkoholpåvirket til-
stand.17

Hvorfor har ikke norske 
medier skrevet om de ver-
densomspennende kontro-
versene i forbindelse med 
endring i sammensetningen 
av flere typer stoffskifteme-
dikamenter – uten forvarsel 
– der et ukjent antall pasi-
enter ble syke? Hvorfor har 
ingen skrevet om Finland, 
der leger skriver ut noe 
annet enn den eneste anbe-
falte stoffskiftemedisinen, 
blir forfulgt og saksøkt av 
myndighetene og fradømt 
retten til å behandle stoff-
skiftepasienter? Hva med at 
Neo-Mercazole, det eneste 
medikamentet som finnes 
i Norge for høyt stoffskifte, 
ikke var å oppdrive i tre-
kvart år?

Problemene stoffskiftepa-
sienter møter er verdens-
omspennende, med de 

samme problemene med 
manglende og feilaktig 
diagnostisering, behandling 
og mangel på forståelse fra 
medisinsk fagpersonell. 
Likevel er det stille i norske 
medier.
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blir forfulgt og saksøkt av myndighetene og fradømt retten 
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