Sköldkörtelförbundet

Grundläggande information om underfunktion av sköldkörteln
Din läkare har konstaterat att du har underfunktion av sköldkörteln (hypotyreos) som bör
behandlas. Du har fått en ordination på sköldkörtelmedicinen tyroxin som ersätter den
bristande tyroxinproduktionen i sköldkörteln. Läs bipacksedeln i medicinförpackningen
omsorgsfullt.
Ta tyroxintabletten/tabletterna på tom
mage på morgonen senast 10 minuter före
frukost. Tiden mellan intag av tyroxin och
följande mediciner ska vara minst fyra
timmar: järnpreparat, kalciumpreparat,
magsyraneutraliserande medel, kolestyramin
och kolestipol. De två sistnämna är
kolesterolmediciner. Kolla med din läkare
eller på apoteket att alla mediciner,
vitaminpreparat och naturpreparat som du tar
kan tas med tyroxin.
Läkaren ordinerar en tyroxindos som är
avpassad precis för dig. Ofta är
inledningsdosen mindre än underhållsdosen.
Dosen ökas långsamt upp till en lagom
underhållsdos. Målsättningen är att
tyroxinbehandlingen sänker värdet på TSH
och höjer värdet på T4v så att de ligger på en
nivå inom referensvärdena (”normalvärdena”)
som är lagom för dig.
Sköldkörtelvärdena kontrolleras med
blodprov senast 2–3 månader efter
behandlingsstart eller dosjustering. När du
mår bra och sköldkörtelvärdena är som de

ska, räcker det med blodprovskontroll en
gång i året.
Den dag du går på blodprov för kontroll av
sköldkörtelvärdena ska du inte ta
tyroxindosen före provet utan först efter att
blodprovet tagits.
Alltid då man själv ansvarar för sin
behandling är det viktigt att följa läkarens
anvisningar. Berätta också om ditt mående
ändras eller om du tycker att behandlingen
inte biter.
Ändra inte på doseringen utan att rådfråga
din läkare innan. Du märker kanske att du
mår bättre redan efter någon vecka på
tyroxin. Men du ska i alla fall ha tålamod.
Underfunktionen av sköldkörteln kan ha
pågått i år och det kan därför ta månader,
ibland längre, innan måendet blir bra.
När tyroxinbehandlingen inleds och när
dosen ökas, kan du känna hjärtklappning.
Detta är i allmänhet övergående.
Doseringen och behandlingen sker alltid
individuellt, och eventuella andra sjukdomar
och mediciner som du använder kan inverka.

Vad är sköldkörteln och varför uppkommer underfunktion (hypotyreos)?
Sköldkörteln finns på halsen nedanom
struphuvudet (adamsäpplet). Sköldkörteln
påverkar kroppsfunktionerna på många sätt:
ämnesomsättningen, värmeregleringen,
vakenheten, magfunktionen, lynnet och
fettomsättningen.
Sköldkörteln producerar sköldkörtelhormon
eller tyroxin (T4), som i kroppen övergår till
verksamt hormon som heter trijodtyronin (T3).
Sköldkörtelfunktionen regleras av
hjärnbihanget (hypofysen) genom hormonet
TSH (tyreotropin).
Hypotyreos kan bero på
sköldkörtelinflammation, sköldkörteloperation
eller radiojodbehandling.

Den viktigaste orsaken är en typs
sköldkörtelinflammation (autoimmuntyreoidit).
Denna inflammation beror på att kroppen
själv producerar antikroppar mot sköldkörteln.
Hypotyreos kan också i sällsynta fall bero på
att hypofysen inte producerar tillräckligt med
TSH.
Vid hypotyreos är halten av fritt tyroxin (T4v) i
blodprov i nedre kanten av normalområdet,
medan TSH är högt. Detta beror på att
hjärnbihanget utsöndrar mycket TSH för att
stimulera sköldkörteln att producera tillräckligt
med sköldkörtelhormon. Om hypotyreosen
däremot beror på fel i hypofysen är både
T4v- och TSH-värdet lågt.

Ytterligare information om hypotyreos finns på webbsidan www.kilpirauhasliitto.fi.
Tisdagar och onsdagar kl. 17–19 svarar sjukskötare i Sköldkörtelförbundets rådgivningstelefon på frågor.
Om det gäller din egen behandling är det alltid bäst att stå i kontakt med den vårdande läkaren.

