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Heidi Pedersen
hped@bt.dk

Er du deprimeret? Træt og har 
svært ved at koncentrere dig? Tager 
du på i vægt, selvom du forsøger at 
tabe dig? Så har du måske lavt stof-
skifte - en overset sygdom med et 
væld af symptomer - som kun et fåtal 
af de ramte danskere ved, de har. 

Symptomerne på lavt stofskifte kan 
let forveksles med, at vi bliver ældre, 
er i dårlig form, spiser for meget eller 
slet og ret er for dovne. Derfor er der 
mange, der uvidende går rundt med 
sygdommen. 

Lavt stofskifte opstår, når skjold-
bruskkirtlen ikke producerer nok 
stofskiftehormon. Stofskiftet er med 
til at regulere vores helbred, kalorie-
forbrænding og aldringsproces, og 
derfor er symptomerne både mange 
og forskellige. 

Hvis man ikke får behandlet syg-
dommen, kan der i værste fald ske 
uoprettelige skader på hjernen. Det 
skyldes, at hjernen er meget følsom 
over for mangel på stofskiftehormo-
ner. Det vil sige, at glemsomhed, 
koncentrationsbesvær eller tendens 
til depression hen ad vejen bliver kro-
nisk. Ofte kommer symptomerne sni-
gende - og man kan gå i lang tid, før det 
bliver opdaget. 

Der findes kun få undersøgelser af, 
hvor mange danskere, der har for lavt 
stofskifte. Tidligere undersøgelser har 
vist, at 2,7 procent af befolkningen li-

Lavt stofskifte - den 
oversete folkesygdom
Depression, overvægt og musklersmerter. Op til 400.000 danskere døjer 
med for lavt stofskifte. Mange uden at vide det.

der af sygdommen, mens en endnu ikke 
offentliggjort befolkningsundersøgelse 
foretaget i Region Sjælland i Næstved 
har vist, at cirka seks procent af befolk-
ningen, svarende til omkring 400.000 
danskere har for lavt stofskifte. Kun 
cirka 100.000 er i behandling. Tallenes 
forskellighed kan skyldes, at værdierne 
for TSH (det signalstof, som lægen bl.a. 
måler, når han skal se, om man har lavt 
stofskifte) i løbet af de seneste 20 år er 
sat ned. Det betyder, at flere i dag vil 
blive sat i behandling end tidligere, hvis 
de har symptomer på lavt stofskifte. 

Journalist og forfatter Helle Sydendal 
har på egen krop oplevet, hvad det vil 
sige at være ramt af for lavt stofskifte 
og have sygdommen uden at få den rette 
behandling. I en ny bog - ’Få livet til-
bage’ - beskriver hun sin egen kamp, 
interviewer andre med sygdommen og 
kritiserer lægerne for at underbehandle 
de ramte. 

- Der er stadig mange praktiserende 
læger, der ikke har fokus på sygdom-
men. Jeg har interviewet mange kvinder 
og mænd de sidste par år, og mange af 
dem har oplevet, at deres sygdom enten 
ikke blev opdaget, eller at lægen under-
behandlede den, siger Helle Sydendal: 

- Der er et kæmpe problem, fordi lavt 
stofskifte ødelægger ens liv på grund af 
de mange symptomer.
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Ulla Feldt-Rasmussen, pro-
fessor ved Rigshospitalets 
Endokrinologiske Afdeling, 
hvor man behandler patienter 
med for lavt stofskifte, har dog 
et andet syn på lægernes be-
handlingsmetoder. Hun mener 
således, at de generelt er ble-
vet bedre til at diagnosticere 
stofskifte-sygdomme: 

- Lægerne er blevet mere 
opmærksomme på, at det er 
en hyppig sygdom med vari-
erende symptomer, og de me-
toder, man bruger til at måle 
hormoner i blodet, er blevet 
meget bedre og billigere. Det 
gør, at sygdommen diagnosti-
ceres tidligere, og den når ikke 
at udvikle sig lige så voldsomt 
som den gjorde for bare tredi-
ve år tilbage, siger Ulla Feldt-
Rasmussen. 

Hun anbefaler, at man søger 
læge, hvis man har mistanke 
om, at man har for lavt stof-
skifte, så man hurtigst muligt 
kommer i behandling og ikke 
får følgevirkninger, hvis man 
for længe har gået rundt med 
sygdommen uden at vide det. 

Lavt stofskifte kan kun be-
handles ved at tilføre de hor-
moner, som kroppen mangler, 
og kan ikke kureres med hver-
ken motion eller sund kost.

Man ved ikke, hvorfor man 
får for lavt stofskifte. Men 
forskning har vist, at f.eks. 

rygeophør kan udløse sygdom-
men. Desuden kan der være 
tale om arvelige faktorer - og 
både for lidt eller for meget jod 
kan hæmme eller øge udskil-
lelsen af stofskiftehormoner. 

Visse lægemidler, der bru-
ges til behandling af psykiske 
lidelser eller hjertesygdomme, 
kan også forårsage problemer 
med skjoldbruskkirtlen.
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Bedre behandling 
forude 
Nyt præparat vil måske 
kunne hjælpe fortvivlede 
stofskiftepatienter 
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Heidi Pedersen
hped@bt.dk

Det er langt fra alle, der 
har gavn af den gængse medi-
cin for lavt stofskifte. Men en 
endnu ikke godkendt hormon-
behandling kan måske være 
løsningen for netop dem. 

Op i mod 20 procent af alle 
patienter med lavt stofskifte 
har ikke gavn af den medicin, 
de tager for deres sygdom, vi-
ser en nyligt amerikansk stu-
die. Undersøgelsens resultater 
kan ikke nødvendigvis over-
føres til danske forhold - men 
noget tyder på, at problemet 
også eksisterer herhjemme. 
Her har et lignende studie vist, 
at mellem fem og ti procent af 
patienterne ikke får det bedre 
af den gængse behandling, en 
såkaldt T4 behandling, der be-
står af lægemidlerne Eltroxin 
og Euthyrox.

Der findes dog en anden 
type medicin, en såkaldt kom-
binationsbehandling (T3), der 
formentlig ville kunne hjælpe 
de danske patienter, der ikke 
har glæde af T4, antyder forsk-
ningen. 

- Studier viser, at største-
delen af patienterne vil have 
gavn af, at man tilføjer T3 til 
den traditionelle T4 behand-
ling. Det gælder især folk som 
lider af Hashimotos Thyreoidi-
tis (en sygdom, som er årsag til 
over 90 procent af tilfældene af 
lavt stofskifte red. ), siger den 
amerikanske forsker og endo-
krinolog Dr. Kent Holtrof. 

Medicinen er endnu ikke 
godkendt i Danmark. Det 
kan nemlig ikke betale sig for 
producenterne at sælge den i 
Danmark, fordi lægerne ikke 
efterspørger den, oplyser 

Sundhedsstyrelsen.  
T3 er ellers godkendt og 

markedsføres i f.eks. Sverige, 
Tyskland og USA. Men det er 
ikke en standardvare i Dan-
mark. Det betyder, at det kun 
er læger, der har søgt Sund-
hedsstyrelsen om en særlig 
udleveringstilladelse, der kan 
skrive en recept på hormonet. 

Ifølge professor Ulla Feldt-
Rasmussen ved Rigshospi-
talets Endokrinologiske Af-
deling, hvor man behandler 
patienter med for lavt stofskif-
te, er der endnu ikke tilstræk-
kelig dokumentation for, at 
kombinationsbehandling med 
T4 og T3 hjælper - og derfor 
er der brug for mere forskning, 
mener professoren: 

- Det er vanskeligere at 
behandle med T3 end T4, og 
man risikerer at skade patien-
terne, fordi det bliver sværere 
at holde et stabilt stofskifte. 
Derfor venter vi stadig på nye 
undersøgelser, der kan sige 
mere om, hvad der er godt for 
patienterne, siger Ulla Feldt-
Rasmussen. 

Det er kun i få tilfælde, at 
professoren udleverer medici-
nen: 

- Hvis patienten efter lang 
tids behandling oplever, at 
de ikke har det optimalt på 
behandling med T4 alene, 
overvejer vi at give kombina-
tionsbehandling med T3, siger 
professor Ulla Feldt-Rasmus-
sen.
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Derfor bliver du syg:  

Lavt stofskifte opstår, når skjoldbruskkirtlen ikke 
fungerer, som den skal, og derfor ikke producerer nok 
stofskiftehormon. Stofskiftet er med til at regulere 
vores helbred, kalorieforbrænding, kropsvægt og 
aldringsproces. Skjoldbruskkirtlen sidder på halsen tæt 
ved adamsæblet. 

På fagsprog kaldes lavt stofskifte for Myksødem, Hypo-
thyreose, Hypothyreoidisme. 

Lavt stofskifte kan kun behandles ved at tilføre de hor-
moner, som kroppen mangler. Man kan ikke kurere lavt 
stofskifte med hverken motion eller sund kost.

Når stofskiftet er lavt, mangler man to hormoner - T4 og 
T3. Den gængse medicin er lægemidlerne Eltroxin eller 
Euthyrox, som indeholder T4. 

Der findes en anden type medicin, en kombinationsbe-
handling af T3 og T4, men den markedsføres ikke i Dan-
mark på grund af manglende efterspørgsel fra lægerne.

Fakta: Lavt stofskifte
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Symptomer 
(Nogle får kun få, mens andre får 
dem alle):  
- Du kan ikke tabe dig, du tager på i vægt: 

Lavt stofskifte nedsætter hvilestofskiftet, som står for hovedparten af kroppens forbræn-
ding af kalorier. Derfor kan du opleve, at du tager på tager på, selvom du følger en anerkendt 
slankekur. 

Lavt stofskifte giver ophobning af væske i kroppen. Derfor kan du på kort tid få løs, svampet 
hud i ansigtet og på halsen.  

- Du er altid træt/koncentrationsbesvær: 

Lavt stofskifte påvirker hjernen, så den ikke fungerer normalt. Du får svært ved at huske og 
holde fokus, når du ser en film eller læser en avis. Desuden kan symptomerne forveksles med 
demens hos ældre. 

- Du har tendens til depression:

Lavt niveau af stofskiftehormon i hjernen kan være årsag til depressionslignende symptomer. 
Derfor er det altid en god ide at få tjekket sit stofskifte, inden lægen udskriver antidepressive 
midler til dig. 

- Du kan få svangerskabsforgiftning eller har svært ved at blive gravid: 

Alvorlige problemer i graviditeten kan være første tegn på, at du har begyndende lavt stof-
skifte. 

- Forhøjet kolesterol: 

Lavt stofskifte kan være årsag til hjerte-kar-sygdomme. Da alle muskler svækkes, når du lider 
af lavet stofskifte, svækkes hjertemusklen også. Derfor kan hjertet have svært ved at pumpe 
blodet rundt i kroppen. Det betyder, at du kan få åndenød eller blive meget forpustet af bare 
nogle få trappetrin. 

- Du fryser altid: 

Lavt stofskifte nedsætter forbrændingen, derfor fryser du og har brug for mere varme end 
andre med normalt stofskifte. 

- Du får væskeophobning: 

Især halsen og ansigtet rammes, men også hænder og ben kan blive fyldt med væske. 
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Det sker, fordi ingen af kroppens celler og organer arbejder optimalt på grund af mangel på 
stofskiftehormon. 

- Du har forstoppelse: 

Fordøjelseskanalen svækkes, så du har svært ved at komme af med din afføring. 

- Muskelsmerter: 

Nogle oplever også ømhed, stivhed og kramper i muskulaturen. 

- Skjoldbruskkirtlen kan normalt hverken ses eller føles på halsen. Men den kan vokse sig 
større eller udvikle knuder, hvis den bliver overbelastet, f.eks. på grund af lavt stofskifte. Det 
kaldes Struma. 

Kilde: ’Få livet tilbage - en bog om lavt stofskifte’ af Helle Sydendal samt professor Ulla Feldt-
Rasmussen, Rigshospitalets Endokrinologiske Afdeling. 
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Heidi Pedersen
hped@bt.dk

Jod tilsat salt har gjort op 
mod 50.000 danskere syge. De 
har fået for lavt stofskifte af 
joden.

I 2000 besluttede DTU Fø-
devareinstituttet at tilsætte 
jod i vores husholdningssalt og 
salt, der anvendes i fremstil-
ling af brød. Det har betydet, 
at flere har fået lavt stofskifte. 
Men fordelene er stadig større 
end ulemperne, siger en for-
sker bag programmet.

Tilsætningen, der blev sat 
i værk, fordi er var for mange 
tilfælde af forstørret skjold-
bruskkirtel i befolkningen, i 
lægesprog kaldet ’struma’ - 
det vil sige, at de fik for højt 
stofskifte, blev til i samarbejde 
med danske saltproducenter 
og fødevareindustrien.

Men jodberigelsen fik en 
uheldig bivirkning for en del 
af befolkningen. De endte med 
for lavt stofskifte. En sygdom 
med mange symptomper, der 
bl.a. kan medføre manglende 
koncentration, vægtøgning, 
depression, hjertesygdom med 
videre. 

Tilsat jod i mad gør os syge
Op mod 50.000 dan-
skere har fået lavt 
stofskifte på grund af 
den jod, myndighe-
derne tilsætter i vores 
mad.

Overvågningen af program-
met har løbende fundet sted 
og fortsætter frem mod 2015 
bl.a., fordi forskerne er be-
kymret for, at  stigningen i 
antallet af mennesker med for 
lavt stofskifte vil stige.  Fra 

2007 til 2011 er antallet af re-
cepter udskrevet med Eltroxin 
og Euthyrox (medicin mod for 
lavt stofskifte red.) steget fra 
95.363 til 118.012. 

Forfatter og journalist Helle 
Sydendel har netop skrevet 
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Tilsat jod i mad gør os syge

bogen ’Få livet tilbage’ om lavt 
stofskifte. Hun har lidt under 
sygdommen i mange år og er 
bekymret for jodberigelsen.

- Måske er jeg selv blevet 
syg på grund af det. Tænk at så 
mange har fået lavt stofskifte. 

- Jeg skrev bogen, fordi man 
som patient med lavt stofskif-
te får at vide, at det er en ’let 
sygdom’. Konsekvenserne ved 
lavt stofskifte har været vold-
somt undervurderede. Selv 
mildt lavt stofskifte har frygte-
lige følger for det enkelte men-
neske, siger Helle Sydendel. 

Hvorvidt det er helt op til 
50.000 danskere, der har fået 
sygdommen som følge af det 
ekstra jod, er der uenighed om 
blandt forskerne. 

Læge Pernille Vilhardt Vej-
bjerg har lavet en ph.d., hvor 
hun når tallet 50.000, Vild-
hardts resultater dækker også 
’milde grader’ af sygdommen.  

Peter Laurberg, professor og 
overlæge ved Aalborg Univer-
sitetshospital, hælder til langt 
værre ramte. Han henholder 
sig til et studie fra 2005, som 
nåede frem til blot 2.000 syge 
som følge af jodberigelsen.

Og på trods af de nye til-
fælde af lavt stofskifte er det 
alligevel det hele værd, mener 
professoren, der står i spidsen 
for overvågningen af jodberi-
gelsesprogrammet.

- Det er en acceptabel stig-

ning, Og i det her tilfælde 
har vi vurderet, at fordelen er 
langt større end ulemperne, 
siger han:

- Ud af de ekstra nye, som 
hvert år får konstateret lavt 
stofskifte, er det 400, der er 
behandlingskrævende. Det er 
oftest en ukompliceret behand-
ling. Omvendt er det sværere 
at behandle de tusinder, der el-
lers ville have fået struma og 
højt stofskifte. En behandling, 
der har mange flere bivirknin-
ger, siger Peter Laurberg.

Tilbage står at en lang ræk-
ke danskere har fået for lavt 
stofskifte på grund af joden. 
Synes du, det er i orden? 

- Nej, det er ikke i orden. 
Men det er uundgåeligt. Derfor 
er det selvfølgelig vigtigt, at vi 
fortsat overvåger programmet, 
siger Peter Laurberg. 

Men I var ikke opmærk-
somme på konsekvenserne af 
jodberigelsen, vel? 

- Jo, det er man på den måde, 
at den danske jodberigelse har 
været meget forsigtig, og at 
der er sket en løbende under-
søgelse af effekten. Grunden 
til, at der overhovedet er fore-
taget jodberigelse af salt er, at 
sundhedsmyndighederne har 
skønnet, at det er nødvendigt 
for at forebygge nogle andre 
sygdomme, som f.eks. struma 
og hjerneskader hos nyfødte 
børn. 

Som læge er det en almin-
delig problemstilling; uanset 
hvad man gør, vil der altid 
være bivirkninger. Det må 
man hele tiden have for øje og 
begrænse. Men det er ikke så-
dan, så folk er forsøgskaniner. 
Derfor overvåger vi det hele 
tiden.

De endte 
med for lavt 

stofskifte. En syg-
dom med mange 
symptomper, der 
bl.a. kan medføre 
manglende kon-
centration, væg-
tøgning, depressi-
on, hjertesygdom 
med videre. 
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CASE: 

’Tag dig sammen, Helle’ 
Sådan lød det fra lægen, da Helle Sydendal henvendte sig med sin  
stofskifte-sygdom

Heidi Pedersen
hped@bt.dk

Helle Sydendal gik til lægen i 2004, 
da hun begyndte at tage på sin 
vægt, føle sig træt, ukoncentreret 
og uden energi. Men lægen kunne 
ikke se, at hun fejlede noget.  

- Jeg har altid været aktiv og rørt mig meget. 
Men jeg havde ikke engang energi til at cykle 
1,5 km ned til togstationen. Jeg måtte stå af un-
dervejs, husker Helle, der bare blev tykkere og 
mere og mere træt. 

Hun havde taget 10 kg på, da hun første gang 
gik til lægen. Der var dog ikke meget hjælp at 
hente. Her lød svaret, at det selvfølgelig ikke 
var let, men at hun måtte arbejde hårdere for 
at tabe sig: 

- Tag dig sammen, Helle, sagde lægen. Men 
lige meget, hvor meget jeg spiste sundt og for-
søgte at motionere, lige meget hjalp det, siger 
Helle Sydendal. 

Gennem de næste år gik hun til sin læge flere 
gange, og hun fik det samme svar hver gang. 

- På  et tidspunkt, hvor jeg havde fulgt en kur 
fra Vægtkonsulenterne i flere måneder uden at 
tabe mig overhovedet, brokkede jeg mig til min 
mand. Hans svar var: Jamen, du spiser jo ikke 
ret meget. Spiser du, når jeg ikke er hjemme?

Det provokerede Helle til at gå til lægen igen. 
- Denne gang slog jeg i bordet. Jeg ville un-

dersøges for alt.
Helles egen læge var dog ikke til stede - og i 

stedet blev hun mødt af en anden læge, der efter 
nogle blodprøver kunne fortælle hende, at hun 
havde for lavt stofskifte - og at hun derfor tog 
på i vægt, havde væskeophobninger, var træt 
og ukoncentreret. Da var hun gået fra at veje 

omkring de 60 til 80 kg. 
Helle kom videre til en speciallæge - en så-

kaldt endokrinolog - der har specialiseret sig i 
hormonelt betingede sygdomme, og hun blev 
fik sat i behandling. Og selvom hendes TSH (en 
blodværdi, der måles for at vurdere stofskiftet 
red.) stabiliserede sig, fik hun det ikke bedre. 

- Det var frustrerende. Jeg fik det bare værre, 
men fordi min TSH lå pænt, sagde speciallæ-
gerne til mig, at jeg var velbehandlet, husker 
Helle. 

- Men det var jeg ikke. Jeg fungerede så dår-
ligt mentalt, at jeg slet ikke evnede at forklare, 
hvordan jeg havde det. Jeg glemte meget - nogle 
gange kunne jeg slet ikke huske, hvor jeg var 
på vej hen, når jeg sad i toget, eller om det var 
morgen eller aften. 

Hun begyndte derfor selv at finde forskning, 
og gennem fora fandt hun frem til patienter, der 
havde det på samme måde. En af dem anbefa-
lede en dansk speciallæge, der kunne hjælpe 
hende med en anden type hormonbehandling, 
der ind til nu kun er godkendt og markedsført i 
f.eks. Sverige, Tyskland og USA. 

- Du skal ikke forvente et mirakel, sagde spe-
ciallægen. 

Men det blev det. Fra 2011 til 2012 tabte 
Helle sig 17 kg uden at være på slankekur en 
eneste gang. 

- Jeg fik min energi og koncentrationsevne 
tilbage. Jeg tør næsten ikke tænke på, hvordan 
jeg ville have det, hvis ikke jeg selv havde taget 
affære. Så havde jeg været sådan én, der altid lå 
på sofaen, siger Helle. 
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Helle Sydendal har skrevet en bog om 
sit forløb og sygdommen generelt. 
Bogen, ’Få livet tilbage’ - en bog om 
lavt stofskifte’, er netop udkommet og 
kan købes via saxo.com. Se mere på 
www.lavtstofskifte.info. Du kan også 
finde info om bogen via Facebook.
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Helle Sydendal i 2009. På det tidspunkt ve-
jede hun 85 kg og havde været i behand-
ling for sin stofskiftesygdom i to år.
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Helle Sydendal i 2013 efter hun har fået 
den rette behandling for sin stofskiftesyg-
dom. 
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 ● Tager du på, selvom du spiser, hvad du plejer?

 ● Taber du dig ikke, selvom du går på slankekur?

 ● Har du svært ved at koncentrere dig og huske ting?

 ● Kan du falde i søvn, bare du sætter dig ned?

 ● Fryser du? Og har du brug for mere varme en alle andre?

 ● Har du fået dobbelthage, og er dit ansigt opsvulmet?

 ● Lider du af forstoppelse?

 ● Er din menstruation blevet meget kraftig, kortere eller længere?

 ● Har du aborteret flere gange?

 ● Har du haft svangerskabsforgiftning?

 ● Har du ømme muskler og led?

 ● Bliver du forpustet af at gå op ad tre trappetrin?

 ● Er det nærmest umuligt for dig at dyrke motion?

 ● Får du ofte krampe i benene?

 ● Har du lav puls eller lavt blodtryk?

 ● Er dit kolesterolniveau steget?

 ● Har du tendens til stress eller depression?

Test dig selv: Har du 
lavt stofskifte?
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Har du flere af disse symptomer?

Så er du måske én af de mange tusinde danskere, der går rundt med ubehandlet lavt stofskifte.

Er du allerede i behandling for lavt stofskifte, men har du stadig symptomer?

Desværre er der ikke den store fokus på lavt stofskifte hos alle praktiserende læger. Derfor 
overser de let sygdommen eller giver en utilstrækkelig og forkert behandling. 

Lavt stofskifte skyldes ikke livsstil, men derimod at skjoldbruskkirtlen producerer for få stof-
skiftehormoner. Ikke en eneste celle i kroppen fungerer normalt, når kroppen er i underskud af 
stofskiftehormoner. Derfor er symptomerne så mange og forskellige. 

Men med den rette behandling kan du slippe for symptomerne og få et normalt liv tilbage. 

Læs bogen - det vil ændre dit liv.

Du kan nu købe Helle Sydendals bog Få livet tilbage - en bog om lavt stofskifte. Du kan købe 
den hos Saxo.com
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PLUS’ sundhedscoach Chris 
MacDonald guider dig hver
14. dag til et sundere liv 
– fysisk og psykisk

BLIV SUND MED CHRIS

Chris skriver 
blandt andet 
om:

Skal vi leve som 
i stenalderen?

Brug dine 
dårlige undskyld-
ninger til noget 
godt

Sådan kommer 
du af med 
stressen

Sådan holder 
du fast i dine nye 
gode vaner.

Du kan desuden 
læse Chris' brevkasse 
online på bt.dk og 
stille spørgsmål selv.


