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 - FORENINGEN FOR STOFSKIFTEPATIENTER

HENT VIDEN HOS STOFSKIFTEFORENINGEN
Når du finder ud af, at du har en stofskiftesygdom, kan det være svært at 
finde overskud til andet end dagligdagen. Man lærer det mest essentielle om 
sygdommen i en fart, men at føle sig fortrolig med sin stofskiftesygdom kan godt 
tage tid. Derfor kan det være en god idé at lære mere om sygdommen, når du 
har fået den rette behandling og igen har overskud. Du kan eksempelvis gå til 
Stofskifteforeningens informationsmøder, som bliver holdt cirka fire gange om året 
rundt om i landet.

Bliver du medlem af foreningen, modtager du også fire gange om året et 
medlemsblad fyldt med den nyeste viden om stofskiftesygdomme. Du kan 
se de kommende informationsmøder, melde dig ind og læse meget mere om 
stofskiftesygdomme på stofskifteforeningen.dk 
Derudover kan du få rådgivning på foreningens patient-til-patient-rådgivning. 
Foreningen sender desuden jævnligt nyhedsbreve ud til medlemmer på mail og 
har også en facebook-side.
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SKJOLDBRUSKKIRTLEN OG STOFSKIFTET 
Skjoldbruskkirtlen er en lille kirtel, der sidder 
i det bløde punkt forrest på halsen mellem 
kravebenene. Kirtlen har samme form som 
en sommerfugl og hedder på latin thyreoidea.
Skjoldbruskkirtlen producerer stofskiftehor-
monerne triiodthyronin (T3) og thyroxin (T4).
Hvor meget stofskiftehormon kroppen skal 
bruge og hvornår, styres af hormonet TSH, 

som hjernens hypofyse producerer. Stofskif-
tet reguleres altså i et samspil mellem hypo-
fysen og skjoldbruskkirtlen.
Stofskiftehormonerne sørger tilsammen for 
kroppens energiomsætning og er livsvigtige 
for os. 

T3 & T4

Skjoldbruskkirtlen

Hypofysen

TSH



NÅR KIRTLEN VOKSER
Der kan være flere årsager til, at skjoldbrusk-
kirtlen vokser. En af dem er, at man måske 
har for højt stofskifte. Her danner kroppen for 
mange stofskiftehormoner, og ofte, men ikke 
altid, vil skjoldbruskkirtlen også vokse i stør-
relse. Der kan dog også være andre årsager.  

KNUDER
Knuder i skjoldbruskkirtlen forekommer me-
get hyppigt. Faktisk menes 20-30 procent af 
befolkningen at have knuder i skjoldbruskkirt-
len, men de generer ikke og kan for en stor 
dels vedkommende kun opdages ved brug af 
ultralyd.

STRUMA
Struma betyder en forstørret skjoldbruskkir-
tel. Den kan være ensartet forstørret, den kan 
have en enkelt knude, eller den kan være mul-
tiknudret. Man kan godt have struma uden at 
have for højt stofskifte.

GENER
Har man en forstørret skjoldbruskkirtel eller 
knuder, kan det alene i sig selv være gene-
rende. Halsområdet er trangt, og med spi-
serør og luftrør lige i nærheden kan det føles 
ubehageligt, hvis kirtlen vokser og trykker på 
andre dele af halsen. I så fald kan man søge 
at behandle ved operation eller med radioak-
tivt jod.

OM RADIOAKTIVT JOD
Behandling med jod har været kendt i Dan-
mark i mere end 50 år. Alligevel er det de 
færreste danskere, der har hørt om metoden. 
Jod optages næsten udelukkende i skjold-
bruskkirtlen, og ved indtagelse af radioaktivt 
jod vil så godt som alt optages i skjoldbrusk-
kirtlen. Her vil strålingen ødelægge dele af 
skjoldbruskkirtelcellerne, så de skrumper og 
ikke kan danne stofskiftehormon. Hvis kirt-
len laver for meget hormon, nedsættes pro-
duktionen, og hvis kirtlen er for stor (struma), 
mindskes kirtlen.
Behandlingen reducerer kirtlens størrelse, 
men den reducerer også kirtlens funktion, så 
der vil være en risiko for at få for lavt stofskifte. 

RADIOJODBEHANDLING ER 
EFFEKTIV MOD GRAVES' 
SYGDOM, KNUDER OG 
STRUMA

BEHANDLINGEN ER SIKKER 
OG EFFEKTIV OG HAR 
VÆRET KENDT I DANMARK 
I MERE END 50 ÅR

HVIS DU SKAL I BEHANDLING
Hvis du tager medicin for enten højt eller lavt stof-
skifte, kan det være du skal holde pause med din 
medicin. Det aftaler du sammen med lægen. Det 
er desuden vigtigt at undgå jodholdig medicin, 
vitaminpiller og naturmedicin i ugerne op til be-
handlingen.
Forud for behandlingen laves ofte en jodopta-
gelse for at sikre, at joden optages i tilstrækkelig 
mængde til at kunne give effekt.
En lille del af de patienter, der i forvejen har øjen-
symptomer i forbindelse med det forhøjede stof-
skifte, kan få en forværring af øjensymptomerne 
efter jodbehandling. Man er derfor tilbageholden-
de med at tilbyde behandling til patienter med 
Graves’ øjensygdom
Selve behandlingen foregår ved, at man får ra-
dioaktivt jod i en kapsel, der skylles ned med et 
glas vand. Dosis kan variere og udmåles til hver 
enkelt patient.
Under hele forløbet bliver du nøje instrueret af 
den behandlende afdeling.

EFTER BEHANDLINGEN 
Efter at have indtaget radioaktivt jod udsender 
man i en kortere periode stråling til omgivelserne.

• I de første to døgn skal vandladning fore-
gå på toilet med skyl og altid siddende – også 
mænd. Det er vigtigt at vaske hænder.

 

• Det er vigtigt ikke at være i tæt kontant med 
spædbørn og gravide.

• I en kort periode skal du sove alene.

• I samme periode skal du afholde dig fra 
at være i offentlige forsamlinger, fx teater, bio-
graf eller køre i bus i længere tid.

Kvinder må derudover ikke blive gravide de 
første fire måneder efter behandlingen eller 
amme på behandlingstidspunktet, og mænd 
må ikke gøre kvinder gravide.
Efter endt behandling vil der være opfølgende 
kontrol.

HVORNÅR VIRKER 
BEHANDLINGEN
Virkningen indtræder gradvis efter nogle uger 
eller måneder. De fleste patienter kan klare sig 
med en behandling, men hos enkelte er det 
nødvendigt at gentage behandlingen.


