
August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stofskifte?
Lider du af lavt20

sider

Guide

Foto: Iris



2

PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 
København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus og 

www.b.dk/plus, Ansv. chefredaktør: Olav Skaaning An-
dersen, Redaktør: Mette Bernt Knudsen, Bemærk: Der 

kan være omtalt forhold, der ikke længere er gældende. 
Se udgivelsesdato på forsiden af publikationen.



3



4

Læger overser snigende sygdom
Ny bog om lavt stofskifte kritiserer de praktiserende 
læger for at overse sygdommen
Heidi Pedersen
hped@bt.dk

Praktiserende læger burde blive bedre til at op-
dage patienter med lavt stofskifte, mener forfat-
ter og journalist til ny bog om sygdommen. Hun 
får opbakning fra en svensk forsker, der har 
fundet en ny metode til at spore den. Lægerne 
afviser kritikken. 

Omkring 400.000 danskere har for lavt stof-
skifte, men kun 100.000 er i behandling. Syg-
dommen er nemlig ikke altid lige let for lægerne 
at diagnosticere, fordi den kommer snigende 
og nemt kan forveksles med, at vi bliver ældre, 
er i dårlig form, spiser for meget eller slet og 
ret er for dovne. Derfor er der også mange, der 
ikke ved, at de har sygdommen. Ifølge forfatter 
og journalist Helle Sydendal, der for nylig har 
skrevet bogen ’Få livet tilbage - en bog om lavt 
stofskifte’, skal de praktiserende læger blive 
bedre til at opdage sygdommen. Som det ser ud 
i dag, er der for mange, der overser den. 

- De skal være mere opmærksomme på, at så-
dan noget som træthed, koncentrationsbesvær, 
overvægt og ondt i led og muskler kan skyldes 
lavt stofskifte, siger hun. Og når lægerne får 
mistanke om lavt stofskifte, foreslår hun, at de 
tager nye metoder i brug, når de skal undersøge 
for sygdommen: 

- Lægerne tjekker typisk TSH (et signal-
stof, red). Problemet er, at TSH godt kan ligge 
normalt, selvom stofskiftehormonerne ligger 
for lavt. Derfor bør stofskiftehormonerne også 
måles. Det skyldes, at nogle patienter har et 
niveau af stofskiftehormon i blodprøven, mens 
de har underskud af stofskiftehormoner på cel-
leplan. Man kan altså godt have lavt stofskifte, 
selvom blodprøverne ser fine ud, fastslår Helle 
Sydendal.

Nye test på vej
Helle Sydendal får opbakning fra den svenske 

forsker Stefan Sjöber, der er forsker ved Ka-
rolinska Institutet og professor på Halmstads 
Länssjukhus i Sverige. 

- De test, man i dag bruger for at vurdere, om 
patienter har lavt stofskifte, er mangelfulde. 
Man finder slet ikke alle dem, der er syge, har 
han for nylig sagt til det svenske online-tids-
skrift, Dinamediciner. På Halmstad Sygehus 
i Sverige er en ny type stofskifteprøver derfor 
ved at se dagens lys. 

- Vi er begyndt at se på rygmarvsæske, som 
måske kan supplere den sædvanlige blodprøve, 
men vi ved endnu ikke, om det er en metode, 
som vil give interessante resultater, siger han. 

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) 
afviser kritikken. 

- Det er ikke nogen sjælden tilstand, og der-
for er det noget, vi er meget opmærksomme på, 
siger Anna-Mette Nathan, der er næstformand 
for PLO. 

Hun kender ikke til det konkrete studie fra 
Sverige, men siger: 

- Jeg ved godt, at der er nogle patientforenin-
ger, der siger, at man kan have stofskiftesyg-
dom med normal blodprøvetal. Men det er ikke 
noget, jeg har set overbevisende forskning om 
endnu. Hvis folk bliver ved med at have det dår-
ligt, sender vi dem selvfølgelig videre til specia-
list, siger Anna-Mette Nathan. 

En af specialisterne, Steen Bonnema fra 
Odense Universitetshospital, er derimod be-
kendt med problematikken:  

- Det er ikke alle læger, der tolker stofskifte-
tallene optimalt. Hvis man er i tvivl om sin læ-
ges vurdering, skal man få en henvisning til en 
endokrinologisk afdeling, siger Steen Bonnema. 

Siden Helle Sydendal udgav sin bog i slutnin-
gen af maj, har hun fået over 2.000 henvendel-
ser fra folk, der i mange tilfælde har oplevet, at 
de har gået med symptomer i årevis, uden at 
deres læge har opdaget det. 
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Læger overser snigende sygdom

 •LAVT STOFSKIFTE
Lavt stofskifte opstår, når skjoldbruskkirtlen ikke fungerer, som den skal, og derfor ikke pro-
ducerer nok stofskiftehormon. Stofskiftet er med til at regulere vores helbred, kalorieforbræn-
ding, kropsvægt og aldringsproces. Skjoldbruskkirtlen sidder i halsen tæt ved adamsæblet.

Lavt stofskifte kan kun behandles ved at tilføre de hormoner, 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 flere andre medicinen, f.eks. kombinationsbehandling af T3 og T4. Men T3 markeds-
føres ikke i Danmark på grund af manglende efterspørgsel fra lægerne. Desuden er det muligt 
at få tilført T4 og T3 ved at indtage de såkaldte naturlige stofskiftehormoner, der er udvundet 
af griseskjoldbruskkirtler. 

 Kilde: ’Få livet tilbage - en bog om lavt stofskifte’, Helle Sydendal.
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Test dig selv: har du lavt stofskifte? 
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 end 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?

Der er mange forskellige symptomer, som alle kan skyldes lavt stofskifte. Men 
fælles for symptomerne er, at de også kan skyldes andre ting. Men jo flere af 
symptomerne du kan nikke genkendende til, des større er risikoen for, at du har 
lavt stofskifte. 

 
 Kilde: ’Få livet tilbage - en bog om lavt stofskifte’, Helle Sydendal. 
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- Jeg fik at vide af min læge, 
at jeg havde en fødselsde-
pression, og at jeg kunne 
få lykkepiller. Jeg afviste 
ham, da jeg ikke følte mig 
deprimeret. Efter to år skif-
tede jeg læge, og der blev 
jeg diagnosticeret med lavt 
stofskifte. 

Lill Holbæk Andersen, 30 år, 
Vojens

- Jeg gik til lægen flere 
gange. Hun sagde til mig, 
at jeg havde PMS. Til 
sidst besvimede jeg 
derhjemme og blev kørt 
på sygehuset. Der fik jeg 
at vide, at jeg skulle tage 
et tilskud af jern. I dag er 
jeg diagnosticeret med 
lavt stofskifte.

Rikke Norup, 41 år,  
København

- Jeg var ved lægen 
20 gange, hvor jeg 
sagde ’Du er læge, du 
må finde ud af, hvad 
jeg fejler, for jeg ER syg’. 
Lægen svarede: ’Nej du 
er stresset, men du kan 
da godt få en drømme-
seng og sove på ude i 
frokoststuen, så du ikke 
behøver køre herover 
hele tiden’.  I dag er jeg 
diagnosticeret med lavt 
stofskifte.

Ellen Andersen, 57 år, 
Albertslund

- Lægen sagde for 13 år siden, at min TSH (det signal-
stof, som lægen bl.a. måler, når han skal se, om man 
har lavt stofskifte, red.) var forhøjet, men at det ikke 
betød noget. Senere mente en anden læge, at jeg 
havde stress og depression. I dag er jeg diagnostice-
ret med lavt stofskifte. 

Anette Helland, 35 år,  
Birkerød.
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- Min gamle læge havde den 
holdning, at ’alle kvinder, der 
har født, tror, at de har lavt 
stofskifte, fordi de ikke kan 
tabe sig’. Det sagde hun også 
til mig. Men da jeg skiftede 
læge, blev jeg hasteindlagt 
med netop lavt stofskifte, og 
i dag er jeg i behandling.

Didde Schultz, 40 år,  
Sjælland

- Lægen lo nærmest ad mig, 
da jeg søgte hjælp, fordi jeg 
havde besvær med at træ-
ne mig selv op til maraton. 
Jeg havde ellers deltaget 
jævnligt i maraton igennem 
mange år. Men pludselig 
forsvandt mine kræfter. Jeg 
fik ondt i muskler og led, og 
jeg var så træt, at jeg ikke 
kunne slæbe mig af sted. 
’Du bliver jo ældre’, sagde 
lægen - nærmest klukkende 
af grin. Dengang var jeg 22 
år, jeg syntes ikke, at det 
var sjovt. Jeg måtte stoppe 
med at løbe og droppe ud 
af mit studie. Jeg kunne 
simpelthen ikke koncen-
trere mig. Som 24-årig blev 
jeg diagnosticeret med lavt 
stofskifte. 

Nana Jensen, 25 år, Esbjerg

- Jeg gik til lægen igen og 
igen, fordi jeg ikke kunne 
koncentrere mig. Lægen 
sagde, at jeg skulle prøve at 
finde ro og skære ned på mit 
aktivitetsniveau. Men jeg 
havde intet aktivitetsniveau. 
Jeg passede mit arbejde, og 
når jeg kom hjem, faldt jeg i 
søvn. Til sidst blev jeg fyret, 
fordi jeg lavede for mange 
fejl. Jeg har nu været på 
førtidspension i to år. Da jeg 
flyttede med min mand til 
Tyskland for et halvt år siden, 
opdagede min nye tyske 
læge, at jeg havde ubehand-
let lavt stofskifte. I dag er jeg 
i behandling, og jeg begynder 
faktisk at kunne huske igen.

Lea Rasmussen, 27 år,  
München, Tyskland

Hun sagde 
til mig, at 

jeg havde PMS. TIl 
sidst besvimede 
jeg derhjemme

Rikke Norup

Da jeg skiftede læge, 
blev jeg hasteindlagt

Didde Schultz

Lægen lo nærmest ad mig, 
da jeg søgte hjælp, fordi jeg 

havde besvær med at træne mig 
selv op til maraton.

Nana Jensen 
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Virker din træning ikke? 
- Få tjekket dit stofskifte 
Mangel på stofskiftehormon er skyld i, at musklerne ændrer sig, og du 
derfor kan have svært ved at dyrke motion

Heidi Pedersen
hped@bt.dk

Tusindvis af danskere kæmper i motionscentret 
uden at se synlige resultater. De tager bare på 
og på i vægt, selvom de spiser sundt og holder 
træningen ved lige. Overvægten kan  skyldes, 
at de har sygdommen lavt stofskifte. 

Tager du på i vægt, selvom du forsøger at 
tabe dig? Er du fuldstændig drænet for energi, 
konstant træt - og har absolut ingen lyst til at 
træne? Så har du måske - ligesom 400.000 an-
dre danskere - lavt stofskifte. 

Lavt stofskifte opstår, når skjoldbruskkirtlen 
ikke producerer nok stofskiftehormon. Stofskif-
tet er med til at regulere vores helbred, kalo-
rieforbrænding og aldringsproces, og derfor er 
symptomerne både mange og forskellige. Ofte 
kommer de snigende - og du kan gå i lang tid, før 
de bliver opdaget. 

For eksempel kan du opleve koncentrations-
besvær, tendens til depression eller væskeop-
hobning i kroppen. For mange er det især de 
synlige symptomer, som netop vægtøgning 
eller væskeophobning, de først forsøger at be-
kæmpe. Skrappe slankekure eller daglige ture 
i motionscentret er derfor ikke noget, de er 
uvante med - men som mange også oplever som 
en umulig mission. På Odense Universitetsho-
spital møder overlæge Steen Bonnema dagligt 
de frustrerede patienter: 

- Hvis stofskiftet ikke er, som det skal være, 
vil mange opleve, at de ikke kommer nogen 
vegne med deres træning eller i det hele taget 
er begrænset i deres fysiske formåen, siger han.  

Forpustede på trappen
For eksempel vil mange opleve, at de bliver 

meget forpustede efter bare nogle få trappetrin. 
Det skyldes, at sygdommen svækker alle musk-
ler - også hjertemusklen, der ikke kan pumpe så 
kraftigt, som den burde, og derfor pumper min-

dre blod rundt i kroppen ved hvert hjerteslag. 
- Mange tror bare, at de er blevet ældre, når 

de ikke længere får udbytte af at træne, siger 
Helle Sydendal, der er forfatter til bogen, ’Få li-
vet tilbage - en bog om lavt stofskifte’: 

- Jeg har talt med mange, mange mennesker, 
der har været i denne situation. Fælles for dem 
har været, at motionscentret har sagt, at de 
måtte træne hårdere og tage sig sammen i ste-
det for at råde til at få tjekket stofskiftet, siger 
hun.

Overlæge Steen Bonnema råder folk, der 
har mistanke om lavt stofskifte, til at få taget 
en blodprøve hos deres praktiserende læge, så 
de hurtigst muligt kan komme i behandling for 
deres sygdom - og dermed kunne træne på lige 
fod med alle andre:

Tilbage på sporet
- Træning er slet ikke noget problem for dem, 

der er i behandling. Men det tager selvfølgelig 
noget tid for kroppen at komme tilbage på spo-
ret, hvis man har gået længe med sin stofskif-
tesygdom. Der kan gå halve eller hele år, før 
kroppen vænner sig til det nye stofskifteniveau, 
siger han. 

Når man tager på i vægt, skyldes det, at hvi-
lestofskiftet ændres, når niveauet af stofskifte-
hormon er for lavt. Så selvom man ikke spiser 
mere end normalt, vil man opleve vægtøgning. 
Mange vil desuden være så drænede for energi 
og have ondt i muskler og led, at de ikke orker 
at dyrke nogen former for motion.

Har man lavt stofskifte, vil man også have en 
overvægt af den type muskelfibre, der er egnet 
til kortvarigt hårdt arbejde. Derfor kommer 
man hurtigt til at føle sig muskeltræt, og musk-
lerne syrer lettere til. Forskning har vist, at det 
kan tage op til op til to år, før muskelfibrenes 
sammensætning bliver normal igen, efter man 
er sat i behandling for lavt stofskifte.
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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 for nylig udkommet. Foto: PH Medier 
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’Jeg ville så gerne være en dejlig 
slank brud’
Heidi Pedersen
hped@bt.dk

Christina Gjelstrup Ander-
sen har altid været en ’stor 
pige’. Men hendes stofskif-
tesygdom gjorde, at hun 
slet ikke kunne styre sin 
vægt. I mange år måtte hun 
kæmpe en forgæves kamp i 
motionscentret. 

- Min personlige træner sag-
de til mig, at det ville forbedre 
mit stofskifte, hvis jeg trænede 
muskler. I dag ved jeg godt, at 
træning ikke kan kurere lavt 
stofskifte. Det vidste jeg bare 
ikke dengang, siger 29-årige 
Christina Gjelstrup Andersen, 
der fik de første symptomer på 
sygdommen tilbage i 2006. 

Hun var altid træt, kunne 
ikke huske, havde ondt i led-
dene - og tog på i vægt. Som 
tiden gik, fik hun det bare vær-
re og værre. Først i 2009 kom 
hun i behandling med Eltroxin 
(medicin mod lavt stofskifte, 
red.). 

Medicinen virkede ikke, så 
Christina fortsatte med at tage 
på. 

Hun havde ingen energi til at 
træne - og når hun kom af sted, 
var hun udmattet i op til fem 
dage, før hun igen havde energi 
til at kunne stå på sine ben. 

- Jeg troede bare, det var 
mig, den var gal med. Jeg var 
nok bare doven, siger Christi-

Christina vidste ikke, at træning ikke kan kurere lavt 
stofskifte. I dag er hun blevet klogere
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’Jeg ville så gerne være en dejlig 
slank brud’

Træner du forgæves uden resultater? Så har du måske lavt stofskifte. Christina, 29 år, har lavt stofskifte. 
Hun kæmpede længe mod vægten, inden hun blev diagnosticeret. Instruktøren mente, at hun kunne 
ændre på sit stofskifte, hvis hun trænede hårdt. Hun har også gået til vægtkonsulenterne, men har ikke 
kunnet tabe sig. Hun ønsker, at hun ikke skal bruge så meget tid på at fokusere på ikke at tage på. I dag 
er hun i behandling, men er stadig ikke helt helbredt.

Christina vidste ikke, at træning ikke kan kurere lavt 
stofskifte. I dag er hun blevet klogere
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na Gjelstrup Andersen. 

En ekstra indsats
I 2011 skulle Christina giftes. 
Derfor besluttede hun sig for, 
at hun ville gøre en ekstra ind-
sats med en personlig træner, 
der både fokuserede på kost og 
træning. 

- Jeg ville så gerne være en 
dejlig slank brud, siger Chri-
stina Gjelstrup Andersen, der 
især husker en episode under 
træningen: 

- Jeg skulle træde op og ned 
af en stepbæk flere gange. 
Men jeg kunne bare ikke, mine 
ben knækkede sammen, og jeg 
faldt på gulvet i fitnesscentret. 
Jeg var sikker på, at jeg skulle 
dø, så ondt gjorde det, siger 
hun. 

Fra 2009 til 2012 tog Chri-
stina 30 kg på - og nåede en 
vægt omkring de 136 kg. I dag 
er hun blevet henvist til en 
speciallæge, en såkaldt endo-
krinolog, som har givet hende 
en anden medicin, en såkaldt 
T3 behandling. Behandlingen 
har hun foreløbig fået i to må-
neder. Og det har allerede sat 
skub i tingene: 

Ét kilo på en uge
- Jeg er begyndt at træne me-
get mere. Nu kan jeg tage der-
ned fem dage om ugen uden at 
miste energien. Jeg har tabt 
mig et kilo på en uge - jeg kan 
ikke huske, hvornår jeg sidst 
har tabt mig så meget på en 
uge nogensinde, siger Chri-
stina Gjelstrup Andersen, der 
dog stadig ikke er rask. 

- Det kan tage år, før jeg 
bliver nogenlunde fri for mine 
symptomer. Men jeg er ind-
stillet på, at det er en langsom 
proces. Lige nu er jeg bare glad 
for, at jeg kan mærke, at be-
handlingen virker, siger hun. Christina har lavt stofskifte. Hun kæmpede længe mod vægten, inden hun blev diagnosticeret.  

Fotos: Lene Esthave
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Christina har lavt stofskifte. Hun kæmpede længe mod vægten, inden hun blev diagnosticeret.  
Fotos: Lene Esthave
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Derfor taber du dig ikke
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Hvis ikke du er overvægtig, 
og du har normalt stof-
skifte, vil du kunne spise 
omkring 2.200 kalorier pr. 
dag for at holde vægten - 
selvfølgelig afhængigt af, 
hvor aktiv du er, din alder, 
højde m.m. 

I gennemsnit vil det være 
passende at spise en frokost 
på omkring 600 kalorier. Det 
svarer til f.eks. en sandwich. 

Derfor taber du dig ikke

Hvis du har lavt stofskifte, 
skal du spise urealistisk lidt 
mad for at tabe dig. Afhæn-
gigt af, hvor lavt dit stof-
skifte er blevet, skal du må-
ske helt ned på 150 kalorier 
til frokost, f.eks. et stykke 
agurk og en tomat. Men så 
vil du komme i underskud af 
vitaminer og mineraler. 

Hvis du har et normalt 
stofskifte, og du skal slanke 
dig, vil du typisk kunne tabe 
dig, hvis du går ned på 1500 
kalorier om dagen. Det vil 
ca. svare til en frokost på ca. 
300 kalorier, f.eks. en salat.
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- Du kan ikke tabe dig, du tager på i vægt: 

Lavt stofskifte nedsætter hvilestofskiftet, 
som står for hovedparten af kroppens for-
brænding 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 forveks-
les 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 
stofskifte. 

- Forhøjet kolesterol: 

Lavt stofskifte kan være årsag til hjerte-kar-
sygdomme. Da alle muskler svækkes, når du 
lider af lavet stofskifte, svækkes hjertemusk-
len 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. 

Det sker, fordi ingen af kroppens celler og or-
ganer 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 kram-
per 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 stof-
skifte’ af Helle Sydendal samt professor Ulla 
Feldt-Rasmussen, Rigshospitalets Endokrino-
logiske Afdeling. 

Symptomer (Nogle får kun få, mens andre får dem alle):  
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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.


