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Lavt stofskifte opstår, når skjoldbruskkirtlen 
ikke fungerer, som den skal, og derfor ikke 
producerer nok stofskiftehormon. Man ved 
ikke, hvorfor nogle får lavt stofskifte, og an-
dre ikke gør.

Ny medicin har ændret Brian Jensens liv 
totalt. Nu har han igen energi til at arbejde 
trods lavt stofskifte 

SIDE 4
Læger hævder, at lavt stofskif-
te er let at behandle, men nye 
studier viser det modsatte
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4 LAVT STOFSKIFTE

Læger hævder, at lavt stofskifte er let at behandle, 
men nye studier viser det modsatte
Heidi Pedersen, hped@bt.dk, Esben Dra-
chmann Rasmussen, esra@bt.dk

Koncentrationsbesvær, ekstrem træt-
hed, søvnbesvær, smerter i muskler og 
led. De fleste af os har formentlig prøvet 
de nævnte symptomer i en kort periode 
af vores liv. Men for 300.000 danskere er 
det en kronisk tilstand, der ikke vil slip-
pe. De lider af for lavt stofskifte og kan 
derfor have svært ved at overskue deres 
arbejde. 

Ny forskning fra Syddansk Universitet, 
Odense Universitetshospital og Rigshospita-
let konkluderer nu, at de ramte – i sammen-
ligning med deres raske kollegaer – har 89 
procent øget risiko for at blive langtidssyge 
eller ende på førtidspension. Selv hvis de er 
i behandling. 

»Der har været en tendens til, at lavt stof-
skifte blev betragtet som banalt og let at be-
handle, men vores undersøgelser viser, at 
det er en tilstand, som trods behandling har 
langtidskonsekvenser for helbredet,« siger 
professor på Syddansk Universitet, Laszlo 
Hegedüs. 

Lavt stofskifte opstår, når skjoldbruskkirt-
len ikke producerer nok stofskiftehormon. 
Stofskiftet er med til at regulere helbred, ka-
lorieforbrænding og aldringsproces, hvorfor 
symptomerne er mange og forskellige. 

Helle Sydendal, formand for den Danske 
Hypothyreose Landsforening, DDHL (for-
ening for patienter med lavt stofskifte), kan 
nikke genkendende til, at mange patienter er 
syge, selvom de er i behandling: 

»Der kan der være langt mellem læger, der 
har kompetence til at behandle lavt stofskifte, 
hvis den gængse medicin ikke virker. Derfor 
tvinges mange patienter ud i en opslidende 
søgen efter kvalificeret behandling,« siger 
hun. 

Helle Sydendal skrev i 2013 bestselleren 
’Få livet tilbage’, hvor hun bl.a. fortæller om 
sin egen kamp for at få ændret behandlin-
gen af sin sygdom. I sin bog henviser hun til 
forskning, som viser, at op til 20 procent af 
patienterne ikke får det bedre af den gængse 
behandling – en såkaldt T4-behandling, der 
består af lægemidlerne Eltroxin eller Euthy-
rox. 

»I stedet for at sende disse mennesker, 
som ikke oplever effekt af medicinen, videre 
til psykiater eller på førtidspension, så burde 
de få mulighed for at prøve en anden type 
medicin,« siger Helle Sydendal og henviser 
til, at det er muligt at få såkaldt kombinations-
behandling (T3 eller Thyroid), hvis man får en 
særlig tilladelse via Sundhedsstyrelsen. 

» Der kan være langt  
mellem læger, der har 

kompetence til at behandle 
lavt stofskifte

Helle Sydendal, formand DDHL

Langtidsvirkning kendes ikke
Steen Bonnema, speciallæge i stofskifte-
sygdomme på Odense Universitetshospital, 
afviser, at behandling med en anden type 
medicin kan hjælpe nogle til at undgå langt 
sygefravær og førtidspension: 

»Det skyldes ikke, at medicinen er util-
strækkelig, men formentlig selve immuntil-
standen, som ligger til grund for sygdommen. 
Vi mangler dog stadig mere forskning, som 
kan påvise den teori. Så i virkeligheden skal 
der yderligere behandling til, som endnu ikke 
findes, men som på en eller anden måde kan 
hæmme den betændelse, som opstår i im-
munsystemet,« siger Steen Bonnema, der 
råder patienterne til at følge lægens anbefa-
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5LAVT STOFSKIFTE
linger: 

»Vi anerkender selv-
følgelig, at nogen har det 
dårligt, men generelt set 
kan man være helt tryg 
ved den medicin, man får. 
Ulempen ved T3 er, at vi 
endnu ikke kender langtid-
seffekterne, og at langt de 
fleste ikke har nogen effekt 
ved det. Det kan vi også se 
via en række tidligere studier, 
der ikke viser bedring i patien-
tens tilstand,« siger han. 

Helle Sydendal deler ikke Steen 
Bonnemas synspunkt: 

»Nu er det jo ikke de fleste pa-
tienter med lavt stofskifte, der bør 
tilbydes at prøve kombinationsbe-
handling, men dem, der ikke får det 
godt på den gængse medicin. Vi 
har ikke tid til at vente på resultatet 
af forskernes teori, og når der er al-
ternativer til den gængse medicin, skal 
vi naturligvis have lov at prøve dem. Men 
det vil være fantastisk, hvis gåden om im-
munsygdommen løses, og denne forskning 
vil DDHL gerne være med til at støtte.«
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6 LAVT STOFSKIFTE

Slip af med 
trætheden og 
få energien tilbage

Du kender det sikkert. Du er allerede træt op 
af formiddagen, du når ikke alt det, du gerne 
vil, og du falder tidligt i søvn, fordi trætheden 
har overmandet dig. 

Uanset om du går og føler dig træt i hver-
dagen, eller om du står over for særlige ud-
fordringer som f.eks. overarbejde, motion og 
fysisk aktivitet, en nyfødt i huset eller eksami-
ner – så findes der en løsning, som kan fjerne 
din træthed og give dig energien tilbage.

Energo mindsker træthed

Naturmidlet Energo er løsningen, hvis hver-
dagen er en kamp mod træthed og mang-
lende energi. 

Energo indeholder bl.a. vitamin B12, der 
medvirker til at mindske træthed. Derudover 

indeholder energibomben en kombination af 
planterne rosenrod og schisandra, der har en 
positiv indvirken på stress. Energo virker til-
med hurtigt. Mange oplever en effekt allerede 
i løbet af et par dage.

Overbevisende effekt

Energo har gennemgået en stor afprøvning 
af over 100 testpersoner, som beviste den 
gode virkning. I det danske studie oplevede 
hele 86% af forsøgspersonerne, at træthe-
den blev mindre, og at de fik mere overskud 
i hverdagen. Vil du prøve Energo?

• Energo afhjælper træthed og giver 
 ny energi

• Fra kr. 99,- for to måneders forbrug. 

• Energo kan bestilles på wellvita.dk 
 eller på tlf. 82 30 30 40.

Har du svært ved at finde overskud til alle de udfordringer, som hver-
dagen byder på? Når jobbet, partneren, vennerne og børnene alle 
kræver opmærksomheden. Når stress på jobbet og aftaler i fritiden 
nærmest syntes at sprænge kalenderen. For ikke at tale om rengøring, 
indkøb og madlavning. Og vasketøjet, der bare tårner sig op.

KLIK HER FOR AT LÆSE 
MERE OM ENERGO

Om Energo

• Energo indeholder 
 bl.a. B12 vitamin, der 
 mindsker træthed
• Indeholder en kombi-
 nation af planterne 
 rosenrod og schisan-
 dra, der har en positiv 
 indvirken på stress. 
•  Planternes effekt er 

dokumenterede af 
førende forskere

• Bliver anvendt af 
 tusinder af danskere
•  Er 100 procent naturlig
• Hurtig virkning

Få mere ud af dagen
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7LAVT STOFSKIFTE
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8 LAVT STOFSKIFTE

Lavt stofski�e kan kun behandles ved at tilføre de hormoner, som kroppen mangler. Man kan ikke kurere lavt stofski�e 
med hverken motion eller sund kost. Når stofski�et er lavt, mangler man to hormoner - T4 og T3. Den gængse medicin er 
lægemidlerne Eltroxin eller Euthyrox, som indeholder T4. Men der ndes også andre medicin�per. Herunder kan du læse 
mere om de forskellige �per medicin: 

Medicin 
Udskrives af 
alle læger Særlige forhold

Hvordan tages 
medicinenVirkningIndhold 

Eltroxin

Euthyrox

Liothyronin

Thyroid 
(Naturligt 
tørret skjold-
bruskkirtel-
hormon, 
NDT).

Lavt stofski�e opstår, 
når skjoldbruskkirtlen 
ikke fungerer, som den 
skal, og derfor ikke 
producerer nok stofski�e-
hormon. Man ved ikke, 
hvorfor nogle får lavt 
stofski�e, og andre ikke 
gør.

Nogle får kun nogle få, mens 
andre får dem alle. 

Du er altid træt/har svært ved 
at koncentrere dig.

Du kan ikke tabe dig og tager 
på i vægt. 

Du fryser altid.

Du har forstoppelse.

Du oplever ømhed, stivhed og 
kramper i muskulaturen.

Du oplever åndenød eller bliver meget 
forpustet bare af nogle få trappetrin. 

Du har væskeophobning i kroppen, 
så du oplever svampet hud i ansigt og 
på halsen.

Du har tendens til depression.

Når lægen skal �nde ud af, om 
man har lavt stofski�e, måler han 
bl. a. ens TSH i blodet (et signalstof, 
der fortæller skjoldbruskkirtlen, 
om den skal producere mere eller 
mindre stofski�ehormon, red.) TSH 
regnes som normalt, hvis det ligger 
mellem 0,3 og 4 mU/ l. Sto�et TSH 
kommer fra hypofysen – en 
hormonproducerende kirtel på 
undersiden af hjernen.

Gravide eller kvinder, der vil 
være gravide, skal altid reguleres 
ned under 2,5 mU/ l.

Ja, udskrives 
på en alm. gul 
recept.

Ja, udskrives 
på en alm. gul 
recept.

Nej, kun 
nogle læger.

Nej, kun 
nogle læger.

Stofski�e-
hormonet 
T4.

T4.

T3.

T4 og 
T3.

Kroppen tilføres forhor- 
monet T4, som kroppen 
først skal omdanne til T3, 
før den har glæde af det. 
T4 oplagres i kroppen i 
over en uge, og det 
omdannes løbende til T3. 
Det giver et stabilt niveau 
af hormonet.

Som Eltroxin. Dog trives 
nogle patienter bedre på 
Euthyrox end på Eltroxin – 
og omvendt. 

T3 er det aktive 
stofskiehormon – 
det som kroppens 
celler har brug for. 
Nogle patienter kan 
ikke konvertere T4 til 
T3. I de tilfælde kan en 
blodprøve vise, at T3 
ligger meget lavt. Derfor 
får nogle det bedre af at 
få tilført T3.

Indeholder både T4 
og T3. Den blev brugt 
i medicinalindustrien 
frem til 1970'erne. 
Mange slipper af med 
alle symptomerne med 
denne medicin.

-

-

Piller med lav dosis, 
produceres på Glostrup 
Apotek og kan ud- 
skrives på en magistrel 
recept - som er en 
recept på lægemidler 
fremstillet på et apotek.
Piller med højere dosis 
kræver en udleverings-
tilladelse af 
Sundhedss�relsen 
gennem egen læge.* 

Din læge skal søge om 
en udleverings-
tilladelse hos 
Sundhedss�relsen.*

De �este tager 
medicinen en gang 
om dagen. Men da T4 
har en lang halverings-
tid, be�der det ikke så 
meget, om man 
glemmer det en enkelt 
dag. Pillen kan tages 
dagen eer.

Som ved Eltroxin.

T3 optages indenfor en 
halv time i kroppen og 
forsvinder ud af 
kroppen hurtigt igen. 
Dagsdosen skal 
normalt deles op til 
to eller tre gange 
dagligt.
Glemmer man at 
tage sin pille, skal 
man springe den 
over – man må ikke 
tage dobbeltdosis. 
Det kan give hjerte-
banken og uro i 
kroppen.

Som ved 
Liothyronin.
Thyroid skal oe 
tages �ere gange 
dagligt - a�ængigt 
af, hvilken dosis 
man får.

KILDE: Få livet tilbage - en bog 
om lavt stofski�e (2013) af 
Helle Sydendal.

SÅDAN BEHANDLES LAVT STOFSKIFTE

HVAD ER LAVT
STOFSKIFTE

SÅDAN MÅLES
LAVT STOFSKIFTE

SYMPTOMER

*Din læge skal skrive, hvorfor der er brug for T3-medicinen, da den ikke bliver udleveret rutinemæssigt, 
men kun til patienter, der stadig har det dårligt med den normale medicin.

Læs mere næste side

Skjoldbrusk-
kirtel

Skjoldbrusk

Lu�rør  

GRAFIK FOTO: Iris
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omdannes løbende til T3. 
Det giver et stabilt niveau 
af hormonet.

Som Eltroxin. Dog trives 
nogle patienter bedre på 
Euthyrox end på Eltroxin – 
og omvendt. 

T3 er det aktive 
stofskiehormon – 
det som kroppens 
celler har brug for. 
Nogle patienter kan 
ikke konvertere T4 til 
T3. I de tilfælde kan en 
blodprøve vise, at T3 
ligger meget lavt. Derfor 
får nogle det bedre af at 
få tilført T3.

Indeholder både T4 
og T3. Den blev brugt 
i medicinalindustrien 
frem til 1970'erne. 
Mange slipper af med 
alle symptomerne med 
denne medicin.

-

-

Piller med lav dosis, 
produceres på Glostrup 
Apotek og kan ud- 
skrives på en magistrel 
recept - som er en 
recept på lægemidler 
fremstillet på et apotek.
Piller med højere dosis 
kræver en udleverings-
tilladelse af 
Sundhedss�relsen 
gennem egen læge.* 

Din læge skal søge om 
en udleverings-
tilladelse hos 
Sundhedss�relsen.*

De �este tager 
medicinen en gang 
om dagen. Men da T4 
har en lang halverings-
tid, be�der det ikke så 
meget, om man 
glemmer det en enkelt 
dag. Pillen kan tages 
dagen eer.

Som ved Eltroxin.

T3 optages indenfor en 
halv time i kroppen og 
forsvinder ud af 
kroppen hurtigt igen. 
Dagsdosen skal 
normalt deles op til 
to eller tre gange 
dagligt.
Glemmer man at 
tage sin pille, skal 
man springe den 
over – man må ikke 
tage dobbeltdosis. 
Det kan give hjerte-
banken og uro i 
kroppen.

Som ved 
Liothyronin.
Thyroid skal oe 
tages �ere gange 
dagligt - a�ængigt 
af, hvilken dosis 
man får.

KILDE: Få livet tilbage - en bog 
om lavt stofski�e (2013) af 
Helle Sydendal.

SÅDAN BEHANDLES LAVT STOFSKIFTE

HVAD ER LAVT
STOFSKIFTE

SÅDAN MÅLES
LAVT STOFSKIFTE

SYMPTOMER

*Din læge skal skrive, hvorfor der er brug for T3-medicinen, da den ikke bliver udleveret rutinemæssigt, 
men kun til patienter, der stadig har det dårligt med den normale medicin.

Læs mere næste side

Skjoldbrusk-
kirtel

Skjoldbrusk
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10 LAVT STOFSKIFTE

Brian Jensen i færd med at flytte stil-
lads efter at have lavet sin skorsten. 
Før han kom på T3-medicinen, fik 
han det ofte dårligt af fysisk aktivitet. 
(Foto: Claus Fisker)
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11LAVT STOFSKIFTE

Ny medicin har ændret Brian Jensens liv totalt. Nu har 
han igen energi til at arbejde trods lavt stofskifte 

’Jeg har fået mit liv igen’
Esben Drachmann, esra@bt.dk, Heidi 
Pedersen, hped@bt.dk

»Det var, som om min krop lukkede ned. 
Mine muskler og led var ømme, og jeg 
var meget deprimeret. Jeg orkede ikke 
engang at tale med andre mennesker. 
Når jeg endelig fik slæbt mig af sted på 
arbejde, sad jeg foran computeren, og 
mit hoved var helt tåget,« fortæller Brian 
Jensen, der er selvstændig og laver ind-
retning til hoteller og skibe, men som for 
tiden er sygemeldt på grund af sit stof-
skifte.

I mere end fire år plagede symptomerne den 
nu 45-årige Brian Jensen. Inden han fik stillet 
den rette diagnose, mente lægerne, at han 
havde en depression. 

Det var kun, fordi hans kone insisterede på 
at få undersøgt hans stofskifte, at den rette 
sygdom blev opdaget. 

Brian Jensen fik målt blodets indhold af 
TSH, der er et signalstof, der styrer, hvor 
meget stofskiftehormon kroppen producerer. 
Det skal ligge under fire mU/l, men hos Brian 
Jensen var det helt oppe på 202 mU/l.

For to år siden kom han på T4, den gængse 
medicin mod for lavt stofskifte, og det satte 
stofskiftet i bero. Men symptomerne for-
svandt ikke. 

»Det blev aldrig helt godt på T4. Musklerne 
var stadig ømme, og min hjerne føltes tåget. 
Mit drive, som jeg ellers altid har haft, var sta-
dig væk,« fortæller Brian Jensen.

Insisterede på ny medicin
Frustrationen over at være i behandling uden 

at få det bedre blev til sidst for meget for Bri-
an Jensen.

Han gik til sin egen læge og blev sendt vi-
dere til Endokrinologisk Afdeling på Aarhus 
Universitetshospital. Her fortalte lægerne, at 
hans tal var i orden, så der var ikke mere at 
gøre. 

Brian Jensen lavede dog sin egen research 
på nettet og fandt ud af, at medicinen T3 må-
ske kunne hjælpe på symptomerne. 

Han vendte tilbage til sin egen læge og fik 
ham overbevist om, at han havde brug for 
T3-medicinen, som kræver en særlig tilla-
delse fra Sundhedsstyrelsen. 

»Der gik to-tre dage med den nye medicin, 
så var alle symptomerne væk. Pludselig kun-
ne jeg dyrke motion, uden at min krop nær-
mest skreg, at jeg skulle stoppe. Jeg kunne 
være vågen en hel dag fra morgen til sen af-
ten, som tidligere var umuligt. Jeg har fået mit 
liv igen,« siger han.

Fordi Brian Jensen har været selvstændig, 
har det været dyrt ikke at kunne arbejde. 

»Jeg synes, det er dybt forkasteligt, at nog-
le speciallæger ikke kan finde ud af at give 
den her behandling. Når en stor, stærk, bund-
solid og ressourcestærk person som mig kan 
tvinges totalt i knæ og smide håndklædet i 
ringen på grund af lidt stofskifteproblemer, ja, 
så tør jeg slet ikke tænke på, hvad sygdom-
men kan gøre ved mindre robuste typer,« si-
ger han.

Brian Jensen er ikke vendt tilbage til sit 
arbejde endnu, men han er begyndt at plan-
lægge sin tilbagevenden. Lige nu glæder han 
sig bare over, at han har det »skidegodt«.
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