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Stoffskiftepasienters
utfordringer
Thyroidea Norge er en organisasjon for stoffskiftepasienter, lansert
1. desember 2013. I artikkelen beskrives noen av årsakene til at
stoffskiftepasienter opplever seg misforståtte, lite ivaretatt og avvist.
Tekst Anne Marie Rosenvold, Elizabeth Marie Knudsen og Bente Rekve

Når skjoldkjertelen svikter
og man får en stoffskiftesykdom, påvirkes hver
eneste celle i kroppen.
Overalt i verden har stoffskiftepasienter en vanskelig
hverdag, med utilstrekkelig
diagnostikk og behandling.
Så mange som 10–20
prosent av befolkningen
i mange land får en stoffskiftelidelse i løpet av livet,
men det er lite fokus på
disse sykdommene både i
det medisinske fagmiljøet,
hos helsemyndigheter og i
media. Selv om det finnes
forskjellige stoffskiftesykdommer med ulike årsaker,
får alle samme behandling
og samme medisin (Levaxin
ved lavt stoffskifte, NeoMercazole eller radioaktivt
jod ved høyt stoffskifte).
Problemet er at slik
behandling gjør mange
pasienter syke. I slike tilfeller vet leger ofte ikke hva
de skal gjøre. Det finnes
andre medikamenter for
lavt stoffskifte som mange
bruker med godt resultat,
men leger er ofte restriktive
med å skrive dem ut (se
faktaboks).

Internettets inntog har sett
pasientinitiativ, blogger,
fora, underskriftskampanjer
og nye pasientorganisasjoner bli etablert over hele
verden. Alle fokuserer på at
konvensjonell behandling
ikke fungerer for mange
stoffskiftepasienter, og at
lite gjøres for å forbedre
situasjonen.
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fortsetter de med flere
rettsaker, og flere leger er
under overvåkning.
De få finske pasientene
som er heldige nok til å få
utskrevet T3 eller NDT, må
betale alt selv og til langt
høyere pris enn for eksempel ellers i EU.

legget til alle stoffskiftemedikamenter blir det spesifikt
advart mot å utskrive slike
hormoner om pasienten har
problemer med binyrene.
Likevel sjekkes ikke binyrefunksjonen hos pasientene
før Levaxin skrives ut.

Danmark

I Danmark skriver leder
for det Danske EndoFinland
I Sverige reiser stadig flere
kronologiske Selskab på
I Finland blir leger som
pasienter utenlands for å
deres nettside at en del
skriver ut noe annet enn
få hjelp, og å bestille stoffstoffskiftepasienter synes
Levaxin, forfulgt av Finsk
skiftemedisiner som NDT
ha vanskelig for å akseptere
Endokrinologisk Forening
via internet blir stadig van- at de må ta en pille hver
og Valvira (Helsetilsynet).
ligere. Det hender at leger
dag. Han viser til studier
En av de mest aggressive
som skriver ut NDT, blir
som viser at pasienter blir
legene i denne vendettaen
anmeldt av sine kolleger.
bedre med tilskudd av T3
er rådgivende lege for den
Slike leger blir da satt under og/eller NDT og antyder at
finske pasientorganisasjoovervåkning av Socialstypasientene i disse studiene
nen for stoffskiftepasienter. relsen og våger ofte ikke
føler seg bedre fordi de er
Leger som har skrevet ut
behandle sine pasienter
blitt overdosert.1
syntetisk trijodtyronin (T3*) slik de ønsker. Dette skjer
eller skjoldkjertelkonsentrat helt imot pasientenes vilje,
Dermed er det nesten
som jo er fornøyde med
fra dyr (NDT**) må møte
umulig for stoffskiftepasine leger siden de har blitt sienter i Danmark å finne
i retten (se faktaboks).
friskere.
Det hjelper ikke at pasien lege som er villig til å
entene har blitt bedre av
skrive ut T3 eller NDT fordi
Toneangivende endokrino- leger tror det er farlig. For
behandlinga – noen leger
loger går imot all behander blitt fradømt retten til
de som får forskrevet T3, er
ling med T3/NDT. De
å behandle pasienter med
maksimumsdosen satt så
stoffskiftesykdommer.
diagnostiske metodene som lavt at de færreste pasienter
Valvira har tapt alle disse
brukes i Sverige, er også
opplever særlig bedring.
sakene i retten. Likevel
betenkelige. I pakningsved-
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Sverige

Likevel – etter stor aktivitet fra danske pasientforeninger har nå Sundhetsstyrelsen gått ut og
anbefalt leger å behandle
etter kliniske symptomer

og ikke kun basere seg på
blodprøver.2

lage nasjonale retningslinjer for all endokrinologisk
behandling. Thyroidea
Hva skjer i Norge?
Norge oversendte innspill
Norsk Endokrinologisk For- til dette arbeidet primo
ening jobber for tida med å februar 2015. Brevet var på

over femti sider3 og inkluderte bivirkningsstatistikk
på stoffskiftemedikamenter
fra flere land.4 Disse viser
tydelig at langt flere bivirkninger er innrapportert

Stoffskiftehormonene
En frisk kropp med en frisk skjoldkjertel produserer stoffskiftehormonene T4 (tyroksin) og T3 (trijodtyronin) samt T2,
T1 og T0. Hvert av disse molekylene har egne, biologiske
funksjoner.
T4 regnes som et prohormon eller lagringshormon, og
man tror ikke det har en biologisk effekt. Levaxin inneholder kun T4, og meningen er at pasienten selv skal klare
å omdanne T4 til det aktive hormonet T3. Dessverre har
en del pasienter problemer med omdanningsprosessen
(mangel på enzymet dejodinase), og dermed trenger de
tilskudd av T3.
*T3 regnes som det aktive hormonet som hver eneste
celle trenger for å gjøre jobben sin. Mange stoffskiftepasienter blir bedre med tilskudd av T3, som kan tas syntetisk i form av Liothyronin. T3 finnes også naturlig i NDT.
T2: Mye forskning er blitt utført de siste to åra på nytten
av T2. De biologiske virkningene er annerledes enn for T4

og T3. T2 er ikke allment tilgjengelig, men det er blitt lagd
til bruk i forsøk.13
Studier viser at behandling med T4-monoterapi ikke sikrer
at alt kroppsvev får nok T3.14,15
**NDT: Naturally Desiccated Thyroid, også kalt DTE eller
Desiccated Thyroid Extract. Produktet lages av tørkede,
oppmalte skjoldkjertler fra gris og har vært i vanlig bruk siden
1890. De vanligste som brukes i Norge, er Armour Thyroid
(Forest Labs, USA), Thyroid fra Erfa (Canada) og NatureThroid (RLC Labs, USA). NDT inneholder T4, T3 og spor av T2.
NDT er en medisin som gjør at mange stoffskiftepasienter
fungerer bedre enn på Levaxin eller på kombinasjon av
syntetisk T4/T3. Årsaken kan være forskjell i fyllstoffer eller
at NDT inneholder flere hormoner enn Levaxin. NDT er
et såkalt uregistrert preparat, og dermed må legen søke
Legemiddelverket om tillatelse til å behandle pasienten
med dette.
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Hvorfor tror noen
leger at T3 og
NDT er farlig?
Hovedårsaken er at
T3 har langt kortere
halveringstid enn T4,
som regnes å være
mer stabilt og lettere å
behandle med. T3 kan
lettere gi overdosesymptomer på grunn av
kortere halveringstid, og
i tillegg viser noen eldre
studier at for mye T3
kan føre til beinskjørhet.
Dette er blitt tilbakevist
i flere studier, og nyere
studier viser at T3 er
særlig viktig for hjertefunksjonen. Mange leger
tror at NDT er farlig fordi
de tror at NDT er mer
ustabilt enn syntetisk
T4. Siden det kommer
fra dyr, er det urent
sammenliknet med syntetiske preparater. Imidlertid har det vært langt
færre tilbakekallelser av
NDT enn av Levaxin, og
dosevariasjonen er langt
større i syntetisk T4 enn
i NDT. En svensk studie
fra 2011 viste at T3 konvertert fra T4 i Levaxin,
ikke passerer blod/
hjerne-barrieren, noe
som kan forklare hvorfor
så mange stoffskiftepasienter har problemer
med kognitive funksjoner
og psykiske lidelser
selv med behandling.16,17,18,19,20,21,22,23

Tidligere i VOF
Pasienthistorier om
stoffskifteproblemer24,25
og artikler om stoffskiftehormoner26,27 og -sykdommer,28 hypotyreose
type 229 og Thyroidea
Norge.30

på Levaxin enn på NDT.
Vedlagt var også over 100
forskningsartikler som
viser at mange ikke blir
friske med konvensjonell
behandling og at NDT eller
T3 kan gjøre mange friske.
I skrivende stund har vi
ennå ikke fått svar fra legeforeningene. Da Thyroidea
Norge etter en måneds tid
ringte til endokrinologene,
fikk vi beskjed om at vårt
brev var mottatt, men
ingen av dem vi snakket
med, hadde lest materialet
vi hadde sendt. Ingen av
henvendelsene Thyroidea
Norge har sendt til legefore-
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ningene, er noen sinne blitt
besvart.5
Fordi NDT er et såkalt
uregistrert preparat, må
legen søke om behandlingstillatelse hos Legemiddelverket. Når pasientene
må betale medisinen selv,
kan det bli utgifter på
mange tusen kroner per år.
Nye regler kom for noen
år siden der pasienter kan
søke HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) om å få
uregistrerte medikamenter
på blå resept. En stund fikk
mange NDT på blå resept,
men i 2014 kom plutselig

en tydelig innstramning fra
HELFO. Praksis ble endret
til tross for at regelverket
ikke var endret. For tida får
nesten alle avslag på NDT
på blå resept.
Thyroidea Norge sendte
flere henvendelser til
HELFO uten å få svar.
Til sist sendte vi et lengre
dokument5 der vi ba om
uttalelser fra HELFO, Helsedirektoratet og Helse- og
omsorgsdepartementet.
Særlig påpekte vi at innvilgelser og avslag blir gitt
med begrunnelse i samme
lovparagraf og at saksbe-

handlinga virker lemfeldig.
Thyroidea Norge ble innkalt
til et møte med HELFO og
Helsedirektoratet 24. april.
På møtet fikk vi beskjed om
at ingen fra nå av kommer
til å få NDT på blå resept
fordi det ikke finnes gode
nok studier som viser at de
fungerer. At medikamentet
har blitt brukt i 120 år av
hundretusenvis av pasienter
har ingen betydning. Thyroidea Norge bemerker at
det heller ikke for Levaxin
finnes større dobbelblinde
studier utført over tid som
viser at medikamentet
faktisk gjør pasienter friske.

leger ser at konvensjonell
behandling ikke fungerer
for alle. T3 og NDT blir
stadig oftere skrevet ut, og
norske leger blir flinkere til
å ta flere prøver og se det
store bildet. Kan vi håpe
at Norge kan bli et foregangsland i behandling av
stoffskiftesykdommer?

Thyroidea Norge er bekymret for både pasientene og
de samfunnsøkonomiske
konsekvensene.12 Hvor
mange er på uføretrygd
fordi behandlinga ikke
fungerer? Hvor mange
klarer ikke et sosialt liv
utenom jobben? Hvor
Samfunnsøkonomiske mange har sterkt redusert
konsekvenser
livskvalitet? Hvor mye
Mange får ikke en diagnose koster det å behandle stadig
om de har en stoffskiftenye diagnoser hos pasienter
sykdom, noe også HUNTsom ikke får diagnose eller
studiene viste.6 Disse kan
behandling for en primær
bli behandlet for andre ting, sykdom som egentlig er
som fibromyalgi, generelle
stoffskifterelatert?
smerter, infertilitet, depresjon, angst og psykose,
I medisinsk forskning
hjerte-, nyre-/leverprobrukes ofte menn fordi de
blemer eller revmatisme.
ikke har like store hormonRoten til problemet – en
svingninger som kvinner
stoffskiftesykdom – blir ofte og ingen månedlig syklus.
verken sett eller behandlet. Men medikamenter virker
ikke alltid på samme måte
De diagnostiske metodene i kvinner og menn. Ni av
er langt fra gode nok. Man ti av som får en stoffskifsjekker som regel hypofytesykdom, er kvinner, og
sehormonet TSH (tyroidet er behov for mer kvindeastimulerende hormon)
nespesifikk forskning på
for å se hvordan det står
stoffskiftesykdommer.
til med stoffskiftet og ikke
hva som skjer i kjertelen
Thyroidea Norge forsøker
eller om det er nok stoffå endre dette. På Verdens
skiftehormon i kroppens
stoffskiftedag 25. mai fikk
celler. Kliniske symptomer vi publisert et åpent brev til
ignoreres ofte. De fleste
legeforeningene i Dagens
stoffskiftesykdommer er
Medisin.32 Vi har startet
autoimmune av natur, men arbeidet med å formalisere
den autoimmune reaksjoet internasjonalt samarbeid
nen som altså er årsaken
med andre likesinnede
til stoffskifteproblemene,
pasientorganisasjoner over
gjøres det ingenting
hele verden. Det finnes
med.7,8,9,10,11
leger som tviler på at vi har
et vitenskapelig grunnlag
Vi registrerer likevel
for våre påstander. Derfor
med glede at stadig flere
har Thyroidea Norge nå tatt
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initiativet til å opprette en
åpen database der vi samler
forskning. Databasen
(www.thyroid-database.
info) kommer til å bli åpnet
i oktober 2015. Alle henvendelser vi har oversendt
offentlige etater, oversikt
over våre samarbeidspartnere og forskning, finnes
på vår hjemmeside www.
thyroidea.no.
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