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

Guide

Foto: Scanpix

dig og dit barn
Lavt stofskifte kan være farligt 
for

18sider



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.

INDHOLD I DETTE HÆFTE:
Vil du have et sundt barn?............................................................ 4

Sådan påvirker lavt stofskifte dig............................................ 6

Symptomer på lavt stofskifte.................................................... 8

Derfor taber du dig ikke..............................................................10

Test dig selv: Har du lavt stofskifte?......................................12

Fakta: Lavt stofskifte....................................................................13

Case: ’Jeg har aborteret fire gange’........................................14

Case: ’Mine børn har autisme’...................................................15

Case: ’Jeg fik ikke nok medicin’.................................................15

Case: ’Jeg blev hurtigt gravid’....................................................16



3



4

Vil du have et sundt barn? 
– Så er det en god idé at få tjekket dit stofskifte. 
Har du lavt stofskifte, kan du få svært ved at blive 
gravid – eller, når du er blevet det, risikere at skade 
barnet

Heidi Pedersen
hped@bt.dk

Fødselsdepression, forøget ri-
siko for abort – og et underud-
viklet barn. Det er blot nogle 
af de risici, du er udsat for, hvis 
du er gravid og har lavt stof-
skifte. Hvis du da overhovedet 
kan blive gravid.

Det kan nemlig være svært 
at blive gravid, hvis man lider 
af lavt stofskifte. Og lykkes 
det, er det ofte forbundet med 
en lang række problemer. Bl.a. 
risikerer moderen at skade sit 
barn, hvis hun ikke får den 
rette behandling, viser forsk-
ningen. Overlæge på Odense 
Universitetshospital, Steen 
Bonnema, der dagligt behand-
ler patienter med lavt stof-
skifte, bekræfter, at det i nogle 
tilfælde kan ske: 

- Et foster har ikke sin egen 
skjoldbruskkirtel før ca. 13. 
uge, og derfor er det meget 
afhængig af, at moderen har 
en normalt stofskiftehormon-
produktion. Hvis ikke mo-
deren får behandling fra dag 
ét, kan det hæmme hjernens 
naturlige udvikling. Er hun 
underbehandlet, ved vi fra for-
skellige undersøgelser, at det 
kan skade barnets intelligens. 

Det bliver sjældent handicap-
pet, men det risikerer at blive 
mindre intelligent, end hvis 
moderen havde haft et normalt 
stofskifte, siger han. 

Spildt fertilitets-
behandling
Stofskiftet er med til at regu-
lere vores helbred, kaloriefor-
brænding og aldringsproces. 
Derfor er symptomerne både 
mange og forskellige – og der 
kan gå lang tid, før de bliver 
identificeret. Godt 400.000 
danskere har lavt stofskifte – 
hvoraf størstedelen er kvinder, 
viser en endnu ikke offentlig-
gjort befolkningsundersøgelse 
fra Næstved Sygehus. Ofte 
kommer symptomerne snigen-
de, og derfor kan der gå lang 
tid, inden man opdager, man 
har dem. For eksempel kan 
man opleve koncentrations-
besvær, væskeophobning – og 
ikke mindst vanskeligheder før 
og under graviditeten. 

Ifølge journalist og blogger 
Helle Sydendal, der er forfat-
ter til bogen ’Få livet tilbage 
– en bog om lavt stofskifte’, er 
underbehandlede kvinder ’et 
stort problem’.

- Der er mange forskellige 
holdninger til, om begyndende 

lavt stofskifte skal behandles. 
Mange læger griber ikke ind, 
selvom de kan se, at patienten 
har en let forhøjet TSH (et sig-
nalstof, som lægen bl.a. måler, 
når han skal se, om man har 
lavt stofskifte, red.). Det har 
jeg hørt fra rigtig mange, der 
har kontaktet mig, siden min 
bog udkom i maj, siger Helle 
Sydendal, der har fået over 
4000 henvendelser fra fru-
strerede mennesker med lavt 
stofskifte. 

- Mange kvinder med lavt 
stofskifte kæmper i årevis 
med at blive gravide, og de 
bliver naturligvis både forbav-
sede, kede af det og vrede, når 
de opdager, at deres stofskifte 
ikke var reguleret, som læger-
nes retningslinjer fra 2008 el-
lers foreskriver. For dem, der 
f.eks. har været i fertilitets-
behandling, har al besværet i 
princippet været spildt arbej-
de, siger Helle Sydendal. 

Læger afviser kritik
Overlæge Steen Bonnema er-
kender, at det ikke er alle læ-
ger, der kender til vigtigheden 
af den rette dosis medicin un-
der graviditet: 

- Det er nogle forholdsvis 
nye retningslinjer, og derfor er 
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Vil du have et sundt barn? 
det formentligt ikke alle prak-
tiserende læger, der ved det. 
Men det gør endokrinologerne 
(speciallæger, red.). Desværre 
er det ikke så sjældent, at vi 
ser, at dosis bliver øget for 
sent. Hvis man bliver gravid, 
skal den øges så hurtigt som 
muligt med 50 pct. Det er der 
en del kvinder, der ikke ved, 
siger overlægen. 

De praktiserende lægers læ-
gefaglige organisation, Dansk 
Selskab for Almen Medicin 
(DSAM), afviser kritikken: 

- Der vil altid være nogen, 
der ikke er behandlet godt nok. 
Men det er nu ikke noget stort 
problem. Hvis vi har mistanke 
om, at graviditeten ikke går 
godt, så er der en række fak-
torer, vi undersøger, herunder 
lavt stofskifte. Hvis det ikke 
er, som det skal være, sørger 
vi for at regulere det i samar-
bejde med specialafdelingen, 
der har med de gravide at gøre. 
Men vi kan jo ikke behandle 
noget, der endnu ikke er kom-
met til udtryk, siger formand 
for organisationen, Lars Geh-
lert Johansen. 

- Mange patienter taler om 
abort, bare der er gået en uge 
over tiden for menstruation. 
Det gør vi ikke som læger. Så 
der kan være tale om en grå-
zone. Men vi lader selvfølgelig 
ikke nogen abortere spontant 
mere end en gang. Så beder vi 
en speciallæge om at kigge på 
det, siger han.

Aborter og mental 
retardering
Helle Sydendal har dog fået et 
noget andet indtryk i forbindel-
se med udarbejdelse af bogen 
om lavt stofskifte: 

- Jeg har mødt en del kvin-
der, der har aborteret op til 
både fire og fem gange, uden 
at stofskiftet er tjekket af den 

praktiserende læge, siger hun. 
På Næstved Sygehus er man 
lige nu i gang med et større 
forskningsprojekt, der skal 
undersøge, hvor meget skade 
børn tager, hvis mor har lavt 
stofskifte. Foreløbige resulta-
ter tyder på, at barnet i værste 
tilfælde kan risikere at blive 
mentalt retarderet. 

Helle Sydendal. Foto: Palle Flodgaard
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Sådan    påvirker lavt stofski�e dig
Sådan opstår 
lavt stofski�e
Lavt stofski�e opstår, når 
skjoldbruskkirtlen ikke 
fungerer, som den skal, 
og derfor ikke producerer 
nok stofski�ehormon. 

Stofski�et påvirker din 
krops evne til at omsætte 
energi til vejrtrækning, 
kredsløb, muskelarbejde, 
hjerneaktivitet og varme. 
Skjoldbruskkirtlen sidder 
foran på struben og 
strubehovedet. Selvom 
den kun vejer 20 g er den 
en af de vigtigste kirtler, 
vi har. 

Hvis ikke vi har den rette 
mængde stofski�ehor-
mon, fungerer vores krop 
ikke normalt, og vi bliver 
syge. 

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 lægemid-
lerne Eltroxin eller Euthyrox, som indeholder T4. Der �ndes 
�ere andre �per af medicin, f.eks. kombinationsbehandling af 
T3 og T4. Men T3 markedsføres ikke i Danmark på grund af 
manglende e�erspørgsel fra lægerne. Desuden er det muligt 
at få tilført T4 og T3 ved at indtage de såkaldte naturlige 
stofski�ehormoner, der er udvundet af griseskjoldbruskkirtler. 

Sådan behandles lavt stofski�e

t

er, 
med 

er

Graviditet og lavt stofski�e
Lavt stofski�e udgør en særlig risiko 
for gravide og deres ufødte barn. 

Risikoen for abort i de første 20 
uger af graviditeten er dobbelt så stor

Risikoen for for tidlig fødsel er 
dobbelt så stor

Risikoen for lav fødselsvægt er 
dobbelt så stor

Risikoen for dødsfødsel er syv 
gange større 

Risikoen for svangerskabsforgi�-
ning, der kan være livstruende for 
både mor og barn, stiger

Risikoen for at få et barn med 
autisme er op til �re gange større. 

Når du er behandling for lavt 
stofski�e, og din medicin er velregule-
ret, har du ikke sværere ved at blive 
gravid end andre, og der er heller ikke 
længere en øget risiko i graviditeten.

Sådan måles lavt stofski�e
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. Gravide eller 
kvinder, der vil være 
gravide, skal altid 
reguleres ned under 
2,5 mU/l. Sto�et TSK 
kommer fra hypofysen - en 
hormonproducerende kirtel på 
undersiden af hjernen

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

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

Forhøjet kolesterol:
Lavt stofski�e kan være årsag til hjerte-kar-sygdomme. 

Da alle muskler svækkes, når du lider af lavt stofski�e, 
svækkes hjertemusklen også. Derfor kan hjertet have svært 
ved at pumpe blodet rundt i kroppen. Det be�der, at du kan 
få åndenød eller blive meget forpustet af bare nogle få 
trappetrin. 

Du fryser altid: 
Lavt stofski�e 

nedsætter forbrændin-
gen, derfor fryser du og 
har brug for mere 
varme end andre med 
normalt stofski�e. 

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 stofski�e. Det kaldes Struma.

Du har 
forstoppelse: 

Fordøjelseskanalen 
svækkes, så du har 
svært ved at komme af 
med din a�øring. 

Du kan ikke tabe dig, du tager på i vægt: 
Lavt stofski�e nedsætter hvilestofski�et, som står for hoved-

parten af kroppens forbrænding af kalorier. Derfor kan du opleve, at 
du tager på tager på, selvom du følger en anerkendt slankekur. Lavt 
stofski�e giver ophobning af væske i kroppen. Derfor kan du på 
kort tid få løs, svampet hud i ansigtet og på halsen. 

Du har tendens til depression:
Lavt niveau af stofski�ehormon 

i hjernen kan være årsag til depressi-
onslignende symptomer. Derfor er 
det altid en god ide at få tjekket sit 
stofski�e, inden lægen udskriver 
antidepressive midler til dig. 

Symptomer på lavt stofski�e
Nogle får kun nogle få, mens andre får dem alle

SPECIALKilder: ’Få livet tilbage - en bog om lavt stofski�e’ af Helle Sydendal, Christian Medical College and Hospital, 
The Endocrine Socie�’s 94th Annual Meeting, Kliniske retningsliner for behandling af thyroideasygdomme 
hos gravide og nyfødte m.�., Professor Ulla Feldt Rasmussen, Rigshospitalets Endokrinologiske Afdeling. 
Læs mere om lavt stofski�e på www.lavtstofsk�te.info. 

Gra�k: Jeppe Funder 
Tekst: Heidi Petersen
Foto: Scanpix/Iris
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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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Symptomer (Nogle får kun få, mens andre får dem alle):  
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Derfor taber du dig ikke



11

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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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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 •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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’Jeg har aborteret 
fire gange’
Heidi Pedersen
hped@bt.dk

29-årige Christina Gjelstrup 
Andersen har indtil nu ikke 
kunnet blive gravid. Foreløbig 
har hun aborteret fire gange – 
formentlig på grund af sin stof-
skiftesygdom.

- Hver gang jeg har fået en 
abort, føler jeg en enorm mag-
tesløshed. Jeg har været meget 
påvirket hver gang. Været ked 
af det og fået den tanke, at det 
måske aldrig nogensinde vil 
lykkes. Det har været en kamp 
uden hjælp fra de læger, der 
burde hjælpe mig, siger Chri-
stina Gjelstrup Andersen.

I årevis har hun været syg, 
men først i sommer i år fik hun 
en behandling, der virker – de 
såkaldte naturlige stofskifte-
hormoner. Nu håber hun, at 
det bliver et vendepunkt i livet. 
Hendes menstruationscyklus, 
der har varieret fra 22 til 72 
dage, er allerede mere stabil 
efter den nye behandling.

- Jeg er ikke blevet gravid 
endnu, men jeg kan mærke, 
at behandlingen virker. Jeg er 
indstillet på, at det kan være 
en lang proces – og jeg vil 
gerne have det bedre, inden 
jeg bliver gravid, så jeg ikke 
får en abort. Det vil være det 
sundeste for mig og for barnet, 
siger hun.
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’Mine børn har 
autisme’ 
Carina Olsen har tvillingedrenge 
på 14 år. De er begge født med 
autisme, fordi deres mor havde 
lavt stofskifte, da hun fødte dem. 

- Jeg er meget vred over, at jeg ikke blev testet 
for, om jeg havde lavt stofskifte. Jeg synes, læ-
gevidenskaben har svigtet, siger Carina Olsen, 
der i dag er 46 år. 

Hun fik først sin diagnose i 2008 – ni år efter, 
at hun havde født sine tvillingedrenge. De kom 
til verden ved fertilitetsbehandling, da hun ikke 
selv holde på graviditeterne. Hun havde forin-
den aborteret to gange – også på grund af sin 
stofskiftesygdom. 

- Mine børn er hårdt ramt. Jeg har fået to 
syge børn på grund af det her. Jeg har ikke 
noget til overs for det danske sygehussystem, 
siger hun. 

’Jeg fik ikke 
nok medicin’
Lisbeth Gade, der fik sit første 
barn som 28-årig, ville gerne have 
flere børn. Men der skulle gå tre 
et halvt år, før hun fik sit ønske 
opfyldt. 

- Jeg fik to aborter. Den anden abort var et mis-
foster. Jeg blev meget ked af det. Jeg ville bare 
have et barn til, siger Lisbeth Gade.

Det viste sig, at Lisbeth var ’underbehand-
let’ – dvs. hun fik ikke den rette dosis medicin, 
mens hun var gravid. - Dengang tænkte jeg, at 
lægerne vidste, hvad de gjorde. Jeg gik ud fra, 
at de havde forstand på det, siger 49-årige Lis-
beth Gade, der dengang ikke var klar over, at 
medicinen skulle sættes op, når man er gravid. 
Efter tre et halvt år var hendes stofskifte ende-
lig korrekt justeret, så hun ikke aborterede. I 
dag er hun mor til tre. 
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’Jeg blev hurtigt gravid’ 
Monica Sabrina Christensen prø-
vede i lang tid at blive gravid. Først 
da hun fik medicin mod lavt stof-
skifte, lykkedes det. 
Sygdommen fik hun konstateret, 
da hun var blot 14 år.

- Allerede dengang fik jeg besked på, at hvis 
jeg kom i behandling, så kunne det medføre, 
at jeg ikke kunne få børn. Man vidste ikke 
bedre på det tidspunkt, siger den nu 25-årige 
Monica Sabrina Christensen. 

22-årig ville hun og kæresten gerne have 
børn. Men det kunne de ikke: - Der skete 
ikke noget. Jeg tænkte, at det var lidt under-
ligt, selvom mine menstruationer altid har 
været uregelmæssige. Efter utallige læge-
besøg kom hun endelig hos en læge, der gav 
hende medicin mod lavt stofskifte. Tre uger 
efter var hun gravid og er i dag – trods en 
svangerskabsforgiftning undervejs – mor til 
en lille pige på halvandet år. 
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Få meget mere indhold på
PLUS for 29 kr. per måned

Vi publicerer nye guider hver eneste 
dag året rundt om:

Sundhed

MotionPrivatøkonomi

Rejser

Slank

Se mere 
på bt.dk/plus 

eller 
b.dk/plus


