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En glad og trygg barndom - 
også med en stoffskiftesykdom 
Dette heftet er til deg som har fått påvist, eller som er nærmeste pårørende, til en som har

fått påvist stoffskiftesykdom. 

Stoffskiftesykdom hos barn forekommer heldigvis sjeldent, og med riktig og god

oppfølging er det en sykdom som mange opplever at lar seg håndtere. 

Heftet skal samle og videreformidle etablert fakta og informasjon om sykdom, behandling

og fremtidsutsikter, samtidig som vi ønsker å formidle erfaringer og ideer fra andre foreldre

som støtte til pårørende. 

Vi håper informasjonsheftet vil redusere uroen som foreldre og pårørende kan kjenne på.

Les den gjerne ved behov. Forhåpentligvis forenkler det hverdagen, og gjør det også

enklere for deres barn å komme seg trygt gjennom barndommen. 

Bakerst i heftet finner du en miniordbok som forklarer deg hva de forskjellige ord og

uttrykkene betyr. 

 Med vennlig hilsen, 
 Stoffskifteforbundet 

Om
Stoffskifteforbundet

Meld deg inn: Send SMS med kodeord
STOFO til 2377 (gjelder hovedmedlemskap
for kr. 450 året) eller STOFO UNG til 2377
(gjelder UNG-medlemskap for kr. 225 året)

Stoffskifteforbundet er en frivillig
interesseorganisasjon for personer med
sykdommer i skjoldbruskkjertelen og
deres nærmeste.

Stoffskifteforbundet skaper en bedre
hverdag for personer med en
stoffskiftesykdom og deres nærmeste, og
jobber for økt faktabasert kunnskap i
samfunnet generelt og i helsevesenet
spesielt, større synlighet i mediene og
sterkere politisk innflytelse.

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe
du har spørsmål om!

Telefon: 22 94 10 10
E-post: post@stoffskifte.org  

tel:22941010
mailto:post@stoffskifte.org


Skjoldkjertelen og stoffskiftet Faktaboks

Hva er en autoimmun sykdom? 

Å ha en autoimmun sykdom betyr
at kroppen danner antistoffer mot
en av sine egne organer.

Autoimmune sykdommer oppstår
som følge av at kroppen feilaktig
starter å produsere antistoff som
angriper kroppens egne friske
celler og vev - om igjen og om
igjen. Det finnes mer enn 80
sykdommer som er av autoimmun
karakter, mange av dem med
overlappende symptomer.

 (Kilde: NHI) 

 

Medfødt lavt stoffskifte,
Ervervet lavt stoffskifte 
Høyt stoffskifte. 

De tre vanligste formene for stoffskiftesykdom hos
barn og unge er: 

Skjoldkjertelen er en liten kjertel som befinner seg foran på halsen,

nedenfor strupehodet. Kjertelen er formet som en sommerfugl og heter

Tyreoidea på latin. 

Skjoldkjertelen produserer stoffskiftehormonene Trijodtyronin (T3) og
Tyroksin (T4). 

Hvor mye stoffskiftehormon kroppen skal bruke og når, styres av

hormonet TSH, som hjernens hypofyse produserer. Stoffskiftet reguleres

altså i et samspill mellom hypofysen og skjoldbruskkjertelen.  Vi kan

tenke på det som at tyroksinen som produseres i kjertelen forteller alle

cellene i hele kroppen vår hvor fort eller sakte de skal jobbe. 

Stoffskiftehormonene sørger til sammen for kroppens energiomsetning

og er livsviktige for oss. 

Når kjertelen ikke produserer nok hormon går kroppen på «lavgir».

Dersom kjertelen produserer for mye hormon, jobber kroppen på

«høygir». Når det gjelder barn, er hormonene også med på å sikre

barnets vekst og intellektuelle utvikling. 

https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/autoimmune-sykdommer/
https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/autoimmune-sykdommer/
https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/autoimmune-sykdommer/


Medfødt lavt stoffskifte - hvordan
oppdages det?

Symptombilde

tretthet
forlenget gulsott

slapphet
ernæringsvansker
navlebrokk
uttrykksløst ansikt

De fleste barn med medfødt hypotyreose er
symptomfrie eller har bare lette
symptomer ved fødselen. De første
symptomene på tilstanden er:

Sjeldnere og ved mer alvorlige grader av
hypotyreose kan følgende symptomer
oppstå:

Symptomene er mest uttalte ved total
mangel på skjoldkjertel. Ved sentral
hypotyreose er hormonmangelen sjelden
total, og alvorlighetsgraden dermed
mindre.

Hvert år blir det født omtrent 20 barn med manglende eller nedsatt

produksjon av stoffskiftehormon i Norge. I Norge screenes nyfødte for

medfødt primær lavt stoffskifte. Ved nyfødtscreening tas det en

filterblodprøve av alle nyfødte 3. levedøgn for måling blant annet av

TSH.  

Dersom barnet er født med lavt stoffskifte, er det viktig at

behandlingen startes umiddelbart. Derfor blir alle nyfødte testet slik

at lavt stoffskifte kan oppdages så tidlig som mulig.

I Norge skal alle barn med TSH-verdier som ved screening viser

10 mlE/L (tusendels internasjonale enheter per liter) eller mer

kalles inn til kontroll på barneavdelingen på det lokale

sykehuset, for ytterligere undersøkelser og eventuell umiddelbar

oppstart av behandling.

https://www.helsenorge.no/etter-fodsel/helseundersokelser-av-nyfodte/


BehandlingForekomst og prognose

vekstsvikt (kortvoksthet)

endret metabolisme

forsinket kognitiv utvikling

I Norge vil omtrent 1 av 3000 nyfødte ha medfødt lavt stoffskifte. Jenter

rammes dobbelt så ofte som gutter.

Medfødt hypotyreose kan føre til varierende grad av

Alvorlighetsgraden er størst for de barna som har svært liten eller ingen

skjoldkjertel.

Det er veldig viktig at man er nøye med doseringen for at barnet skal ha

det godt og få en fin oppvekst. Barnet vil trenge hyppige kontroller og

dosejusteringer. 

Barn med lavt stoffskifte følges derfor opp av barnelege i

spesialisthelsetjenesten, som oftest er dette på sykehusets barneavdeling. 

Er medfødt lavt stoffskifte arvelig? 

Hvis barnet er født uten skjoldkjertel,
eller med en liten kjertel som ikke
produserer tilstrekkelig
stoffskiftehormon, vil det ikke være økt
risiko for at deres eventuelle kommende
barn også får medfødt lavt stoffskifte. 

Hvis barnets skjoldkjertel derimot ikke
danner stoffskiftehormonene korrekt,
kan sykdommen være arvelig, og det vil
være en liten risiko for at eventuelle
søsken også får medfødt lavt stoffskifte. 

Kilde: Helsenorge.no Innholdet er levert
av Oslo universitetssykehus.

Barnet må, slik som voksne med lavt
stoffskifte, få tilført stoffskiftehormon
tyroksin utenfra. 

Behandlingen styres av den konkrete
TSH-verdien, målt ved regelmessige
blodprøver på sykehuset eller hos
fastlegen
 

https://www.helsenorge.no/sykdom/hormoner/medfodt-lavt-stoffskifte/


Ervervet lavt stoffskifte

Ervervet betyr at man ikke er født med lavt stoffskifte, men at det lave

stoffskiftet kommer i løpet av barnets oppvekst. Som oftest er den en 

 autoimmun sykdom, hvor skjoldbruskkjertelen slutter å fungere optimalt.

En nedbrutt skjoldbruskkjertel betyr at barnet har behov for medisinering

med stoffskiftehormon. I Norge finnes medisineringen per i dag ikke i

flytende form. 

Hvordan oppstår det? 

Ervervet lavt stoffskifte oppstår i en prosess hvor kroppens immunforsvar

ødelegger skjoldbruskkjertelens funksjon. I den tidlige fasen vil kjertelen 

 gradvis skrumpe i takt med at funksjonen blir mindre.

Hvordan stilles diagnosen? 

I motsetning til medfødt lavt stoffskifte oppdager man som regel etter

hvert utviklet lavt stoffskifte ut fra symptomer. Derfor er det viktig å ta

endringer i barnets vekst, atferd og utseende alvorlig. Diagnosen stilles

basert på sykehistorie, funn ved undersøkelse og blodprøver.

Etter diagnostisering vil barnet begynne på medisin på lik linje som barn

med medfødt lavt stoffskifte. Når barnet blir behandlet for lavt stoffskifte,

vil det vokse og utvikle seg normalt. Forhåpentligvis vil energien vende

tilbake. 

Som regel er det også her leger fra
barneavdelingen på sykehuset som
diagnostiserer og følger opp
behandlingen av lavt stoffskifte hos
barnet. De løpende kontrollene foregår
også hos barneavdelingen. 

Legene følger regelmessig med på TSH,
T3 og T4 i blodet og på at barnet vokser
og følger sin egen vektkurve. 

Når barnet er ferdigutviklet, kan
kontrollene foregå hos fastlegen. 

Kilde: NHI og lommelegen.no

Går det over? 

Som forelder eller pårørende må du innstille deg på at ditt barn med all 

sannsynlighet må leve med lavt stoffskifte resten av livet. Selv om det er 

få barn i Norge med en stoffskiftesykdom, er det omtrent 240 000 nordmenn – 

både barn og voksne – som har en stoffskiftesykdom. 

Kontroll



Symptomene på lavt stoffskifte kommer snikende og likner symptomene på en rekke andre sykdommer. Derfor

kan det ta tid å spore seg inn på hva som egentlig er galt, og behandlingen kan gå i gang. 

Vanlige symptomer er at deres barn for eksempel ikke orker det samme som normalt og oppfører seg mer

passivt. Andre klassiske symptomer er vektøkning og forstoppelse.

Tørr og blek hud

Lydfølsom

Lavt energinivå

Uro

Kuldebesvær og frysninger

Vektøkning

Symptomer på ervervet lavt stoffskifte

Forstoppelse

Lav vekst

Tørt hår



Høyt stoffskifte

Hvis ditt barn har høyt stoffskifte, betyr det at skjoldbruskkjertelen er

overaktiv og produserer for mye stoffskiftehormon. Dette fører til at alle

cellene i kroppen går på «høygir» og at alle kroppens funksjoner også

arbeider for raskt. Høyt stoffskifte heter også Hyperthyreose. 

Kilde: helsenorge.no. Innholdet er levert av Oslo universitetssykehus.

Forekomst og diagnose

Man kan få høyt stoffskifte av flere forskjellige årsaker. Den

vanligste årsaken til høyt stoffskifte er Graves sykdom, som

utgjør 70-80 % av tilfellene hos unge. Graves sykdom

debuterer typisk rett før eller i pubertet og er sjelden i

småbarnsalder. Det er, akkurat som ervervet lavt stoffskifte,

en autoimmun sykdom, hvor kroppen feilaktig danner

antistoffer mot skjoldbruskkjertelen. Disse antistoffene

overstimulerer skjoldbruskkjertelen, som arbeider på

«høygir». 

Forskerne vet fremdeles ikke nøyaktig hvorfor barn og

voksne får høyt stoffskifte. Men man vet at både arv og miljø

spiller inn. Det betyr blant annet at man kan ha en eller

flere familiemedlemmer enten med en stoffskiftesykdom

eller annen autoimmun sykdom. 

Legene diagnostiserer høyt stoffskifte ved å se på barnets

symptomer og ved en blodprøve, som kan si noe om

skjoldbruskkjertelens funksjon. Her måler man hormonene

TSH, T3 og T4. 

Alle pasienter med høyt stoffskifte
bør vurderes hos hormonspesialist
(endokrinolog). Målet med
behandlingen er å normalisere
stoffskiftet og behandle
sykdommen i skjoldbruskkjertelen.

Sykdommen kan behandles på tre
ulike måter: Legemiddel,
strålebehandling
(radiojodbehandling) eller kirurgi.
Valg av behandlingsform avgjøres
på grunnlag av årsaken til
tilstanden, alder og størrelse på
skjoldbruskkjertelen.

Les mer på helsenorge.no 

Behandling

https://www.helsenorge.no/sykdom/hormoner/hoyt-stoffskifte/


Symptomer
Symptomene på høyt stoffskifte kan være tegn på mange andre tilstander som ofte

kommer snikende. Ikke alle med høyt stoffskifte opplever akkurat samme symptomer.

Ofte kan du som forelder eller pårørende merke at deres barn gjennom lengre tid har

opplevd ubehag i kroppen. Dette kan gå utover både skole, fritidsaktiviteter og venner,

noe som kanskje ikke har vært et problem tidligere. 

Andre symptomer kan være hjertebank, skjelvinger, ristende hender og uro i kroppen,

konsentrasjonsvansker, stor appetitt, vekttap, løs avføring og leddsmerter. Ofte er

skjoldbruskkjertelen forstørret. Det kalles for struma.  Puberteten kan også være påvirket.

Hos unge jenter kan det bety at menstruasjonen uteblir. 

Kontroll

Høyt stoffskifte hos barn og unge er en
sjeldnere og mer kompleks sykdom å
behandle enn lavt stoffskifte. Derfor skal
barnet på behandling, kontroll og
oppfølging hos spesialister på
stoffskiftesykdom (endokrinologer).
Legene planlegger et individuelt
kontrollforløp tilpasset ditt barns
sykdomsforløp. 

Går det over?

Selv om høyt stoffskifte kan påvirke hverdagen
og livskvaliteten betydelig for noen, opplever
likevel de fleste familier at behandlingen virker
og barnets normale jeg vender tilbake. 

Flere studier viser at hos ca. 39% av barn med
Graves’ forsvinner sykdommen igjen. Derfor kan
man etter noen år og i tett samarbeid med
endokrinologene (stoffskiftelegene) vurdere å
stoppe behandlingen. Hos andre går
sykdommen i ro en periode, men vender tilbake
senere. Derfor er det viktig at deres barn
kontrollerer stoffskiftet løpende med jevnlige
blodprøver. 

EmosjonellEkstra varme

Vekttap

Konsentrasjonsvansker

Hjertebank

Ømme muskler

Stor appetitt

Uro i kroppen



3. januar 2013 var en stor dag for Veslemøy Klavenes-Berge, ektemannen Petter
og deres førstefødte sønn Ole Kristian. Denne vinterdagen for fem år siden kom
vesle Johannes til verden på Sykehuset i Vestfold i Tønsberg. Den lille familien på
tre var blitt til fire. Som alle andre nyfødte ble Johannes sjekket for en rekke
medfødte sykdommer gjennom nyfødtscreening tredje levedøgn.

Mamma Veslemøy og pappa Petter tenkte at så lenge de ikke blir oppringt fra et Tønsberg-nummer i
løpet av den første uken etter fødselen, så er lille Johannes helt frisk. På den syvende dagen lyste nettopp
et Tønsberg-nummer opp displayet på Veslemøys telefon. – Da ble jeg redd. Jeg sto midt i
middagslagingen og forsto at det var alvorlig da de ba oss om å komme med en gang, forteller Veslemøy.

Hun begynte å tenke på at Johannes hadde vært ganske kvikk og rask de første dagene etter fødselen,

men at han ble roligere og sov mye i løpet av den første uken hjemme.  – Vi trodde vi bare hadde vært
heldige med at han hadde et godt sovehjerte. Senere skjønte vi at han var fryktelig slapp, og at han ble
gradvis slappere den første uken. Ganske skremmende å tenke på i ettertid.

Oppringningen

Flere barn blir født med
lavt stoffskifte

 

CASE: Johannes (8) har ikke skjoldbruskkjertel

Johannes viser frem roboten sin, som
han har bygget selv. FOTO: Privat. 

Hvert år blir rundt 25 barn født med tilstanden medfødt primær
hypotyreose. Forekomsten øker, og nå er flere forskningsprosjekter satt i
gang for å finne ut hvorfor. 

Av Øystein Eian (opprinnelig utgitt i Thyra nr. 2 2018)



 

Flere forskningsprosjekter er i emning for å finne ut hvorfor tallet på nyfødte med lavt stoffskifte øker.
– Vi ønsker blant annet å finne ut mer om hvor mange for tidlig fødte som utvikler lavt medfødt
stoffskifte i Norge, og hvordan tilstanden gir seg til kjenne og arter seg i denne gruppen. Flere av
barna som er veldig for tidlig født, har umodne hormonsystemer, og vi ønsker å undersøke om dette
gjør at barnets medfødte stoffskiftesykdom derfor blir vanskeligere å oppdage, forteller barnelege
Jørgensen.

 

I Norge blir det født rundt 60.000 barn hvert år. I løpet av det siste tiåret har antallet tilfeller
av medfødt lavt stoffskifte økt fra i gjennomsnitt 17 i året til mellom 20 og 27 tilfeller. De
siste årene har antallet tilfeller ligget på cirka 25 i året, opplyser Jens Veilemand Jørgensen,

overlege ved Avdeling for nyfødtscreening ved Rikshospitalet i Oslo. – Vi er ikke helt sikre på
årsakene til økningen, men jeg tror det blant annet skyldes bruk av nye screeningstrategier,
forbedrede screeningsmetoder, endrede varslingsgrenser og en endret holdning til
behandling, sier Jørgensen.

Fra 17 i snitt til mellom 20 og 27 

 

Da Veslemøy og lille Johannes ble kalt tilbake til sykehuset, ventet en rekke
blodprøver og undersøkelser, blant annet scintigrafi, der kroppen tilføres små
mengder av et radioaktivt stoff, og ultralyd. Etter hvert ble det fastslått: Johannes
har medfødt primær hypotyreose. Undersøkelser avslørte samtidig at den
nyfødte gutten mangler skjoldbruskkjertel fullt og helt.

Forsker



To typer medfødt lavt stoffskifte
Jørgensen forklarer at medfødt primær
hypotyreose deles inn i to grupper av tilstander:
dysorganogenese og dyshormonogenesene.

Dysorganogenese, som Johannes Klavenes-

Berge har, fører til mangelfull utvikling av
skjoldbruskkjertelen og rammer cirka 85 prosent
av barna. Dyshormonogenesene betegner de
arvelige tilstandene og rammer cirka 15 prosent.

Videre forklarer Jørgensen at mangelfull utvikling
av skjoldbruskkjertelen deles inn i tre grupper.
Ektopi, eller feil kjertelplassering, som også
medfører at kjertelen er for liten. Denne feilen ses
dobbelt så mange ganger hos jenter som hos
gutter, og utgjør to tredjedeler avgruppen med
medfødte feil i kjertelutviklingen.

Hypoplasi, eller nedsatt størrelse på barnets

skjoldbruskkjertel: Kjertelen sitter på riktig plass,

men inneholder mindre kjertelvev enn normalt.
Ektopier og hypoplasier gir lettere grader av lavt
stoffskifte, og er de letteste formene å behandle.

Barn med lette hypoplasier eller ektopier som
starter behandling tidlig etter at sykdommen er
oppdaget ved nyfødtscreening, har som regel
ingen symptomer.

Atyreose, eller manglende skjoldbruskkjertelutvikling:

Dette er den mest alvorlige feilen fordi barna er helt
uten egenproduksjon av skjoldbruskkjertelhormon.

Barna kan ha hatt for lite tilgjengelig
skjoldbruskkjertelhormon under svangerskapet. Det er
derfor viktig å følge barn med denne feilen nøye
gjennom oppveksten med et spesielt søkelys på barnets
kognitive utvikling. Barn med atyreose og hypoplasi
utgjør sammen en tredjedel av gruppen med medfødte
feil i kjertelutviklingen.

Johannes (i midten) sammen med storebror Ole Kristian og
mamma Veslemøy. 



Merker lite til sykdommen

Selv om Johannes Klavenes-Berge har atyreose,

den mest alvorlige skjoldbruskkjertelfeilen,

merker han lite til sykdommen, forteller
mamma Veslemøy.

 – Det går veldig fint med Johannes. Han knasker
pillen sin hver morgen og vet hvorfor han må ha
medisin. Han kan klage litt over at han er trøtt
innimellom, men egentlig ikke noe mer enn
storebror gjorde etter lange dager i barnehagen.

 – Johannes går i naturbarnehage og er ute på
tur hver eneste dag. Han er flink motorisk, stort
sett i veldig godt humør, og han er helt på
høyde med sine jevnaldrende både fysisk og
intellektuelt. På en del områder er han veldig
langt fremme.

 – Når vi først skulle få et barn med denne
diagnosen, tenker jeg at vi på mange måter har
fått en enkel versjon. Han har hatt sykdommen
siden han var født, så det krever ingen
tilvenning. Dessuten har han ingen kjertel som
«forstyrrer» doseringen ved å variere i hvor godt
den fungerer, sier Klavenes-Berge.

Etter hyppige kontroller de første leveårene er Johannes
nå inne til sjekk ca. en gang i halvåret. FOTO: Privat. 



Veslemøy Klavenes-Berge ønsker å bidra til økt oppmerksomhet rundt stoffskiftesykdom hos
barn. Derfor har hun valgt å bli likeperson og medlem i Stoffskifteforbundets foreldregruppe for
barn med lavt stoffskifte. 

– Da vi fikk vite om sykdommen, ble vi veldig opptatt av å holde oss oppdatert og informert og
lære så mye som mulig om tilstanden, sier Klavenes-Berge.

 – Å være aktiv som likeperson i Stoffskifteforbundet er en fin måte å få tilgang på så mye
kunnskap som mulig. Men det er altfor lite søkelys på barn med stoffskiftesykdom, og mange av
de tingene som er relevant for voksne, er ikke relevant for barn. For barn i vekst og utvikling er
det helt avgjørende å være i optimal form, og det bør bli lettere for foreldre å finne god hjelp og
riktig informasjon. – Det er skikkelig ille for en dame på 35-40 år å få satt livet «på vent» fordi hun
er feildosert eller dårlig fulgt opp. Men tenk for en katastrofe det er for et barn på fem. Det kan
få enorme følger, og faren for at barnet ender opp med tilleggsdiagnoser, problemer på skolen
eller i andre sammenhenger, er stor. 

Gjennom Stoffskifteforbundet har Veslemøy vært i kontakt med andre familier som har barn
med medfødt lavt stoffskifte. Men: Hun har til gode å møte andre familier med barn uten
skjoldbruskkjertel. – Til dem vil jeg si: Lær så mye dere kan og stol på at det som regel går veldig
bra. Men ikke godta for lange opphold mellom kontrollene, og sørg for å få blodprøvesvarene,

sier Veslemøy Klavenes-Berge.

Mor engasjert i stoffskiftesaken

"Lær så mye dere kan og stol på at det som regel går veldig bra. Men ikke
godta for lange opphold mellom kontrollene, og sørg for å få
blodprøvesvarene", oppfordrer Veslemøy Klavenes-Berge til andre
foreldre og pårørende.



Barnelege Jørgensen sier flere faktorer påvirker
barnets behov for skjoldbruskkjertelhormon. For
eksempel vil mengden fysisk aktivitet i noen
tilfeller kunne påvirke hormonbehovet.
Barnelegen sier også at kunnskap om mors
skjoldbruskkjertelfunksjon i svangerskapet er
helt sentral i utredningen av barnets sykdom og
når man skal vurdere alvorlighetsgraden. 

– Heldigvis viser de fleste av barna ingen tegn på
forsinket utvikling. 

Hvordan påvirker medfødt stoffskiftesykdom
helsen gjennom livet? 

– Som barnelege begrenser mine kliniske
erfaringer seg til livets første 18 år. Jeg tenker
likevel at så lenge barnet, etter hvert
ungdommen og den voksne følger sin
behandling nøye og har et bevisst og godt
forhold til oppfølgingen av sin sykdom, vil den
påvirke helsen minst mulig, og man vil kunne
leve et normalt liv.

Følger med på utviklingen

Jens Veilemand Jørgensen er barnelege ved
Avdeling for nyfødtscreening ved Rikshospitalet.
Han er også medlem i Stoffskifteforbundets faglige
råd. FOTO: PRIVAT



– En til to prosent av alle barn 
får lavt stoffskifte

Betegnelsen medfødt hypotyreose dekker også
medfødte feil i hypofyse og hypothalamus i hjernen.

Lavt stoffskifte i hypofysen er ofte knyttet til feil
utskillelse av andre hormoner fra denne kjertelen.

Barna har blant annet lav utskillelse av TSH fra
hypofysen og får dermed en understimulering av sin
friske skjoldbruskkjertel. Resultatet blir lavt stoffskifte.

Ervervet lavt stoffskifte har en mye høyere forekomst
enn medfødt hypotyreose. En dominerende årsak til
ervervet lavt stoffskifte blant barn, unge og voksne er
autoimmun skjoldbruskkjertelbetennelse, også kalt
Hashimotos tyreoiditt. 

– Man regner med at det er en til to prosent av alle
barn som har denne ervervede tilstanden, med en
overvekt av jenter på cirka fire til en. Hos omkring
halvparten av disse barna finner man slektninger som
har autoimmun skjoldbruskkjertelbetennelse,

forklarer barnelege Jens Veilemand Jørgensen. 

Høyt stoffskifte utgjør omkring 15 prosent av 

stoffskiftesykdommer hos barn. I de aller fleste tilfeller 
skyldes barnets forhøyede stoffskifte den autoimmune
stoffskiftesykdommen Graves sykdom. Forekomsten av 

Graves sykdom hos barn anslås til 0,1 til tre tilfeller
 per 100 000 barn

Ervervet lavt stoffskifte er langt vanligere enn
medfødt lavt stoffskifte hos barn, og det er
flere jenter som får sykdommen. 

 – Man må ha respekt for sin tilstand, men man må
ikke la den styre livet. Regelen er at så lenge man
husker å ta sine tabletter hver dag, vil man ikke
kjenne noe til at man har en skjoldbrusksykdom,
sier Jørgensen.



Stoffskiftesykdom og svangerskap

Les hele saken på vår nettside. 

Skrevet av: Martin Aasen Wright 
Opprinnelig publisert: 25. mars 2019  (www.stoffskifte.org) 

Les mer på Norsk helseinformatikk.  (NHI)

Endokrinolog Ingrid Norheim, som
også sitter i forbundets faglige råd,
anbefaler at alle som ønsker å bli
gravide, enten man har høyt eller lavt
stoffskifte, tar en grundig prat med
lege, eventuelt spesialist i forkant.
Noen måneder før ønsket graviditet,
bør man redusere T3-nivået i
behandlingen, og sørge for nok T4 så
hypofysefunksjonen normaliseres før
svangerskapet starter. 

https://stoffskifte.org/balanser-stoffskiftet-ditt-for-du-bli-gravid/
https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/svangerskap-og-sykdom/lavt-stoffskifte-ved-graviditet/
https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/svangerskap-og-sykdom/lavt-stoffskifte-ved-graviditet/


T3: Stoffskiftehormonet Trijodtyronin som produseres i
skjoldbruskkjertelen. Dersom stoffskiftet er for høyt, vil T3-verdien
normalt være forhøyet. Ved for lavt stoffskifte ligget T3-tallet under
normalen. Kroppen omdanner selv T4 til T3. 

 T4: Stoffskiftehormonet Tyroksin som produseres i
skjoldbruskkjertelen. Dersom stoffskiftet er for høyt, er T4 forhøyet.
Ved for lavt stoffskifte er T4-verdien under normalen. 

TSH: Hormon som produseres i hypofysen i hjernen. TSH er en
forkortelse for Tyreoideastimulerende hormon. Det regulerer
frigivelsen av T3 og T4. 

Levotyroksin: Kjemisk fremstilt stoffskiftehormon, som et barn med
for lavt stoffskifte skal ha i tablettform (Levaxin eller Euthyrox).

Levotyroksin erstatter kroppens naturlige stoffskiftehormoner,
Tyroksin. 

Endokrinolog: En lege som har spesialisert seg i diagnostisering og
behandling av hormonsykdommer. 

Verdt å huske: Er stoffskiftet lavt, er TSH-tallet i blodet høyt.
Omvendt – er stoffskiftet høyt, kan det sees i et lavt TSH-tall. 
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