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Mine hjertesaker

Thyroidea Norge er en ny 
organisasjon som er startet 
som alternativ til Norsk 
Thyreoideaforbund (NTF). 
NTF jobber mye med såkalt 
likemannsarbeid, som 
sikkert har en verdi for 
mange, men det resulterer 
i liten grad i framgang eller 
forandring for stoffskif-
tepasienter som gruppe. 
Thyroidea Norge er derimot 
hovedsakelig opptatt av 
kunnskapsformidling og 
folkeopplysning. Vi ønsker 
gjennom dialoger å påvirke 
helsemyndigheter og 
medisinsk fagpersonell for 
derved å bedre utsiktene til 
stoffskiftepasienter i Norge.

Vår forening er en av mange 
som de siste 10-15 åra er 
blitt startet i flere land 
i protest mot bestående 
behandlingsregimer. Erfa-
ringer viser at konvensjo-
nell behandling av stoffskif-
tesykdommer ikke fungerer 

for alle. Mange blir ikke tatt 
på alvor av behandlingsap-
paratet og blir avfeid med at 
«prøvene dine er fine, så du 
kan ikke være syk».

Både for høyt og for lavt 
stoffskifte kan være dødelig 
om det ikke blir riktig 
behandlet. Feil behandling 
kan gi enkelte alvorlige 
følgetilstander, og med dem 
sterkt redusert funksjons-
evne, noe som har store 
samfunnsøkonomiske kon-
sekvenser. HUNT-studiene 
viser at så mange som 16,6 
prosent av kvinner og 5,9 
prosent av menn kan ha 
problemer med stoffskiftet.1 
Lenge har man ment det 
bare dreide seg om 1-2 
prosent. Hvis HUNT-resul-
tatene stemmer, betyr det 
enten at titusener – særlig 
kvinner – har gått udiag-
nostisert og ubehandlet 
store deler av livet, eller at 
vi ser en epidemisk økning 

av stoffskiftesykdommer.

Thyroidea Norges primære 
mål er å samle, systemati-
sere og publisere informa-
sjon om forskjellige typer 
stoffskiftesykdommer og 
ulike behandlingsmåter. 
Konvensjonell behandling 
fungerer ikke for alle, og 
vi presenterer alternativer 
for pasienter og leger. Med 
nok pålitelig informasjon 
tilgjengelig vil pasienter bli 
friskere, og leger kan tilby 
bedre behandling.

Utilstrekkelig 
behandling av 
stoffskiftesykdommer
Pasienter med diabetes 
– en annen kjertelsyk-
dom – tilbys over 70 ulike 
medikamenter; korttids-
virkende, langtidsvirkende, 
tabletter og injeksjoner 
– fordi forskning har vist 
at én behandlingsmåte ikke 
passer alle. Mot for lavt 

stoffskifte finnes det kun 
én standardbehandling – 
medikamentet Levaxin.

En frisk skjoldkjertel 
produserer hormoner som 
regulerer stoffskiftet på 
mikro- og makronivå. Disse 
er T4 (tyroksin), T3 (trijod-
tyronin), T2 (dijodtyrosin), 
T1 (monojodtyrosin) og T0 
(tyronamin) samt kalsito-
nin, som regulerer bein-
stoffskiftet. Kalsitonin kan 
også ha andre funksjoner i 
kroppen, men dette er noe 
uklart.2 T3 regnes som det 
aktive hormonet i stoffskif-
tereguleringen og påvirker 
alle kroppens systemer på 
cellenivå. Kroppen skal selv 
omdanne T4 til T3, mens T2 
og T1 er byggesteiner.3

Levaxin er syntetisk 
framstilt T4. Bruker man 
Levaxin, får man altså bare 
ett av hormonene, og man 
skal selv omdanne dette til 

T3, selv om erfaringsmessig 
enkelte har problemer med 
å få til denne konverterin-
gen. Resultatet blir antake-
lig en ubalanse – for mye 
T4 og ikke nok av de andre 
T-ene. Disse pasientene 
opplever en gradvis forver-
ring desto lenger de bruker 
Levaxin.

Liotyronin (syntetisk T3) 
blir forskrevet av stadig flere 
leger som tilleggsbehandling 
med T4, noe mange har 
svært godt utbytte av. I 
enkelte tilfeller kan man 
behandles for lavt stoffskifte 
kun ved bruk av T3.

Bioidentiske 
hormoner
Noen fungerer dårlig selv 
med tilskudd av T3, og dess-

verre er det da lite hjelp å få 
av helsevesenet. Mange må 
selv søke informasjon om 
andre behandlingsmetoder, 
som regel via pasientdrevne 
internettfora. Informasjon 
fra leger og legeforenin-
ger er ganske ensidig og 
insisterer på at den eneste 
metoden for å behandle 
lavt stoffskifte er å bruke 
syntetisk T4.

Mange finner «tilbake til» 
den opprinnelige medisinen 
som ble brukt før de syn-
tetiske kom på markedet, 
og sier de får «livet sitt 
tilbake» med Armour eller 
Erfa Thyroid. Internasjonalt 
kalles de ofte NDT (Natu-
rally Desiccated Thyroid) 
eller bioidentisk hormon-
behandling. NDT er lagd av 
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tørkede, malte skjoldkjert-
ler av gris eller ku. Fordelen 
med disse preparatene er at 
man får hele hormonet som 
kroppen selv ikke lenger 
produserer, og alle T-ene 
samt kalsitonin.4 NDT har 
blitt brukt i over 120 år 
uten at det er rapportert om 
flere bivirkninger enn av 
Levaxin. Tvert imot erfarer 
mange at alle plagene de 
hadde da de brukte Levaxin, 
forsvinner når de går over 
til NDT. Vi ser med glede 
at flere leger er villige til å 
skrive det ut. Noen pasi-
enter har til og med fått 
NDT på blå resept etter en 
lang prosess. Likevel møter 
pasienter flest – og pasi-
entorganisasjonene over 
hele verden (UK, Skottland, 
Sverige, Danmark, USA) 

– sterk motstand fra en 
samlet legestand når man 
ønsker bedre tilgang på 
NDT.

Det er imidlertid tegn til 
positiv utvikling. En klinisk, 
dobbeltblind studie publi-
sert i mai 2013 konkluderte 
at 48 prosent av forsøksper-
sonene følte seg bedre på 
NDT og ønsket å fortsette 
med det.5

I innledninga skriver forfat-
terne at det ikke er blitt 
utført noen randomiserte, 
dobbeltblinde studier for å 
sammenlikne den kliniske 
effekten av syntetisk T4 
(Levaxin) med tørket 
skjoldkjertelekstrakt. Etter 
40 år der Levaxin har vært 
det eneste anbefalte prepa-
ratet for stoffskiftepasienter 
i Norge, har ingen ment 
at det var verd å gjøre en 
eneste sammenliknende 
studie på feltet. En annen 
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klinisk, dobbelblind studie 
ble satt i gang i 2012, og 
det skal bli interessant å se 
om de kommer til liknende 
konklusjoner.6 En artik-
kel fra mars 2013 viser at 
forsøkspersonene gikk mer 
ned i vekt ved bruk av NDT 
enn med T4.7

Thyroidea Norge ønsker en 
forbedret standardisering 
av stoffskiftebehandling. 
Vi ser klart behovet for en 
mer individuelt tilpasset 
behandlingstilnærming.

Ved hjelp av informasjons-
formidling, internasjonalt 
samarbeid og oppmerk-
somhet rundt problemene 

med følgetilstander mener 
vi det er mulig å forbedre 
behandlinga for stoffskif-
tepasienter. Vi oppfordrer 
til mer og bedre forskning 
på feltet og ønsker dialog 
og bedre samarbeid med 
medisinske fagmiljøer. Vi 
er overbevist om at langt de 
fleste leger gjør det beste 
de kan for sine pasienter, 
men kunnskapsnivået om 
stoffskiftesykdommer og 
behandling av disse må 
heves betraktelig.
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