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HVEM VI ER. 
 

Visjon 
Visjonen er det vi skal strekke oss etter i alt vi gjør og vår visjon er «Optimal livskvalitet for alle med 

stoffskiftesykdom». 

 
 

Formål 
Forbundets formålsparagraf beskriver våre overordnede mål.   
Mål for perioden 2021 – 2031 er at Stoffskifteforbundet er den opplagte medlemsorganisasjon for 
personer med stoffskiftesykdom. 

 
Andre sentrale formål er økt samfunnsposisjon gjennom politisk påvirkning, pressearbeid, forskning og 
organisasjonsutvikling.   

 
 

Innledning 
Forbundet ble stiftet 18. desember 1990 som Norsk Hypothyreoseforening, og endret navn til Norsk 
Thyreoideaforbund i 2003 og Stoffskifteforbundet i 2015. Stoffskifteforbundet er medlem av 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Frivillighet Norge, Unge funksjonshemmede og Studieforbundet 
Funkis. Forbundet skal til enhver tid være den foretrukne organisasjonen for stoffskiftesyke, og arbeide 
for et bedre politisk rammeverk, økt kunnskap og tilby aktuelle medlemstjenester. Per 31. desember 2017 
representerte organisasjonen 7 348 betalende medlemmer og 28 lokallag. 
 
Stoffskifteforbundet har omtrent 300 tillitsvalgte over hele landet. Et av forbundets viktigste tilbud er 
kontaktutvalgene. Det er kontaktutvalg for lavt stoffskifte, høyt stoffskifte, kreft- og tyreoideaopererte, 
samt til unge, barn og foreldre. Kontaktutvalgene mottar medlemshenvendelser og består av tillitsvalgte 
med særlig erfaring innenfor sin gruppe og som har bestått opplæring/er godkjent som likepersoner i 
forbundets regi.  
 
Stoffskifteforbundet tilbyr aktiviteter over hele landet, særlig gjennom lokallag og tillitsvalgte. Dette for å 
formidle kunnskap, dele erfaringer og knytte sosiale nettverk. I tillegg mottar alle betalende medlemmer 
medlemsbladet Thyra fire ganger i året.  Bladet er en verdsatt medlemstjeneste.  Kontinuerlig utvikles og 
tilbys nye medlemstjenester.  
 
Forbundet har tilknyttet aktuell medisinsk kompetanse gjennom sitt faglige råd som per i dag består av 
endokrinologer, allmennlege, geriater og barnelege. Det faglige rådet bidrar til medisinske diskusjoner og 
kvalitetssikring av  informasjon til medlemmene.  
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Våre verdier 
Mestring – Offensiv -  Troverdighet – Omsorg – Respekt [MOTOR] 

 

Våre verdier MESTRING, OFFENSIV, TROVERDIG, OMSORG og RESPEKT representerer det vår 

organisasjon står for, danner grunnlaget for hva vi gjør og hvordan vi utøver våre tjenester samt hva vi 

formidler. Verdiene er motoren og drivkraften i vårt arbeid. Verdiene MOTOR er rettesnoren imot felles 

mål. 

 

MESTRING 

MESTRING av egen sykdom gjennom kunnskap og erfaringsdeling med optimal behandling. 

 

OFFENSIV 

OFFENSIV er vi ved å være synlige og aktive deltakere i samfunnet med fokus på det som ivaretar 

interessene til våre medlemmer. 

 

TROVERDIG 

TROVERDIG er vi ved å basere alt vi gjør på dokumenterbare fakta,  

godt fundamentert informasjon og kunnskap. 

 

OMSORG 

OMSORG er vi ved å være tilstede for våre medlemmer. 

 

RESPEKT 

RESPEKT praktiserer vi ved å akseptere ulikheter og være rause i vårt arbeid. 
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HVOR VI SKAL 
I følge reseptregisteret er over 200 000 personer rammet av en stoffskiftesykdom. Økningen er usedvanlig 
sterk med 61 prosent siden 2004, mens ti prosent av alle kvinner fra 35 år er rammet. Videre er 
levotyroksin det 12. mest omsatte legemiddelet i landet. Stoffskiftesykdommer representerer et betydelig 
omfang personer hvor alle kjenner noen som er rammet. Sykdommene har blitt den glemte 
folkesykdommen.  
 
I 2020 reflekterer fortsatt ikke stoffskiftesykdommer den posisjonen som er naturlig med tanke på 
sykdommens omfang og alvorlighet. Det er per i dag ikke synlige tiltak eller prosesser hos noen av de mest 
sentrale aktørene, og det siste politiske dokumentet av betydning er tilbake til 1999 med NOU om Kvinners 
helse.  
 
Politiske beslutningstakere viser liten interesse for sykdommen. Sykdommen er fortsatt lite synlig i 
samfunnsdebatten og pressen. Det er liten interesse for forskning og få nasjonale forskningsprosjekt på 
området – og vanskelig å nå opp i konkurransen om forskningsmidler. Legemiddelindustrien er 
fraværende i utvikling av nye medisiner eller prosjekter.  
 
Det er naturlig å konkludere at stoffskiftesykdommer fortsatt mangler anerkjennelse hos de nevnte 
aktørene, og at aktuelle problemstillinger og utfordringer under- 
prioriteres i konkurranse med andre temaer og sykdommer. Konsekvensene er for ofte manglende 
individuell behandling og unødig redusert livskvalitet som kan resulterer i utenforskap og uførhet.  
 
Om ti år har derfor Stoffskifteforbundet oppnådd full anerkjennelse av stoffskiftesykdommer hos politiske 
beslutningstakere, samfunnsdebatten, forskningssektoren og legemiddelindustrien.  
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HVORDAN SKAL VI KOMME DIT? 
 
Stoffskifteforbundet skal oppnå full anerkjennelse gjennom fire hovedområder. Hovedområdene 
fremkommer i illustrasjon og tekst under, og er ikke fremstilt i prioritert rekkefølge. 
 
På samtlige områder skal Stoffskifteforbundet utfordre etablerte sannheter om stoffskiftesykdommer, 
basert på faktabasert informasjon, pasientopplevelser og saklig argumentasjon. Forbundet skal være til 
stede over hele landet, og initiere aktuelle og relevante medlemsarrangementer. Videre skal forbundet 
opparbeide et omdømme som seriøse, tillitsskapende og moderne.  
 
 

 
 
 
Medlemmene. 

• Stoffskifteforbundet skal tilby aktuelle, relevante og lokale møteplasser over hele landet.  

• Stoffskifteforbundet skal være den naturlige arenaen for erfaringsutveksling og seriøs 
informasjon.  
 

Politikk og samfunn. 

• Stoffskifteforbundet skal være tydelig på politiske forventninger og rammebetingelser. 

• Stoffskifteforbundet skal være synlige i den nasjonale og lokale samfunnsdebatten. 
 
Forskning. 

• Stoffskifteforbundet skal initiere og finansiere aktuelle og relevante forskningsprosjekter. 

• Stoffskifteforbundet skal formidle relevante forskningsresultater.  
 

Organisasjon. 

• Stoffskifteforbundet skal fremstå som en seriøs og troverdig aktør internt og eksternt. 

• Stoffskifteforbundet skal være en moderne og utviklingsrettet organisasjon.  

MEDLEMMENE
POLITIKK OG 
SAMFUNN

FORSKNING
ORGANI-
SASJON

STOFO


