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Hypotyreos är ett mycket vanligt
tillstånd; man kan i runda tal
räkna med att i Sverige ungefär

100 000 kvinnor, 10 000 män (och
10 000 hundar!) behandlas med L-ty-
roxin. 

Som framgår av Bengt Hallengrens
översikt i detta nummer av Läkartid-
ningen är det lätt att missa diagnosen.
Detta gäller alla åldrar [1, 2], men
kanske är svårigheterna särskilt stora
avseende äldre [3]. Sannolikt finner vi i
den vuxna kvinnliga befolkningen att
en av 100–200 kvinnor har odiagnosti-
serad hypotyreos av klinisk betydelse
[4, 5].

Prevalensen av odiagnostiserad hy-
potyreos är ungefär densamma bland
patienter i medicinsk öppenvård [1, 6]. 

Detta är bakgrunden till att screening
för hypotyreos bland vuxna till och med
diskuterats på riksdagsnivå. 

Rutinmässig screening
av kvinnor?
Finns det då anledning att initiera en

screening av den vuxna kvinnliga be-
folkningen, eller vissa målgrupper, t ex
kvinnor efter partus eller i klimakte-
riet? I dagens trängda ekonomiska läge
måste man besvara denna fråga med ett
nej.

Däremot behöver informationen till
obstetriker och deras patienter sanno-
likt förbättras vad beträffar symtom och
diagnostik av post partum-tyreoidit. 

Vad gäller kvinnor över 45 års ålder
förefaller det rimligt att rekommendera
att laboratorieundersökning av tyreoi-

deafunktionen utförs varje gång kvin-
nan söker läkare för (förmodad) medi-
cinsk sjukdom, om detta ej skett de se-
naste två åren.

Förstahandsanalys är här tyreotropin
(TSH), lämpligen kompletterad med
analys av den fria fraktionen av tyroxin
T4 (fritt). Medan TSH-mätningen har
högst diagnostisk sensitivitet för tyreo-
ideafunktionsrubbning informerar mät-
ningen av T4 (fritt) om rubbningens
svårighetsgrad. Vid tolkningen av re-
sultaten måste hänsyn tas till de hor-
monförändringar som sker vid allmän-
sjukdom (se nedan), ledande till sänkt
TSH-koncentration i sjukdomens akuta
skede med rekylökning efter tillfrisk-
nandet. Likaså kan värdena för T4 (fritt)
påverkas, ledande till såväl ökning som
sänkning av värdena beroende på ske-
det i allmänsjukdomen och dess svårig-
hetsgrad. 

Om tveksamhet råder huruvida
TSH-förändringar orsakats av autoim-
mun tyreoideasjukdom eller är led i den
hormonella omställningen vid allmän-
sjukdom kan mätning av antikroppar
mot tyreoperoxidas (TPOAb) vara väg-
ledande [7].

Även andra tillstånd
bör man ha i åtanke
Även om i vårt land autoimmun

sjukdom är den vanligaste orsaken till
hypotyreos finns det andra tillstånd att
ha i åtanke, vilka belyses väl av Hal-
lengren. När det gäller central hypoty-
reos bör en diagnostisk fallgrop fram-
hållas, nämligen att normal – eller till
och med lätt förhöjd! – koncentration av
immunreaktivt TSH kan föreligga. Or-
saken är att biologiskt inaktivt, men im-
munreaktivt, TSH kan insöndras från
hypofysen vid avsaknad av det hypota-
lamiska hormonet TRH, och att denna
form elimineras långsammare än nor-
malt från cirkulationen. 

Enkel terapi
Terapin vid hypotyreos är enkel, un-

der förutsättning att allvarlig hjärtsjuk-

dom inte föreligger. Behandlingen kan
ges i primärvården, som också kan ta
hand om fortsatta kontroller vilka bör
göras varje år. Laboratorieundersök-
ningarna inriktas inte bara mot tyreoi-
deafunktionen utan också mot tillstånd
som uppträder oftare hos dessa patien-
ter än hos befolkningen i övrigt.

Atrofisk gastrit identifieras genom
mätning av gastrin och pepsinogener i
serum.

Individer
i riskzonen
Individer i riskzonen för att utveckla

atrofisk gastrit, diabetes, Addisons
sjukdom eller celiaki kan idag identifi-
eras genom mätning av antikroppar mot
H+/K+-ATPas (främsta antigenet i pari-
etalceller), öceller (antikroppar mot
glutamatdekarboxylas, GAD, och rela-
terade antikroppar), binjurebark (an-
tikroppar mot 21-hydroxylas) respekti-
ve mot endomysium, eventuellt även
mot gliadin.

Förhoppningsvis kommer dessa me-
toder att relativt snart ingå i klinisk ru-
tin.

Trijodtyronin
efter större operationer?
Som nämnts förekommer föränd-

ringar i tyreoideahormonernas insönd-
ring och metabolism i samband med all-
mänsjukdom (influensa, pneumoni, de-
rangerad diabetes m m), s k »non-thy-
roidal illness», NTI. Delvis kan tyreoi-
deahormonförändringarna förklaras
som en följd av ökad kortisolinsöndring
[8], kanske också av hypotalamisk
hämning under akutskedet. Detta kan
utgöra en för individen fördelaktig ad-
aptation med sänkning av metabolis-
men i anslutning till sjukdomen. 

I samband med exempelvis större
operationer induceras en NTI-liknande
situation med nedsatt tyreoideafunk-
tion, som ej nödvändigtvis behöver vara
av godo för individen. De senaste åren
har därför trijodtyronin försöksvis till-
förts patienter i samband med stora ope-
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rationer med i vissa studier positiv ef-
fekt vad beträffar överlevnad [9].

Här behövs ytterligare studier – dock
mycket svåra att utföra! – för att fast-
ställa indikationerna för och värdet av
denna vid första anblicken riskabla
form av tyreoideahormonsubstitution.
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Riktlinjerna för nuvarande pro-
gram för barnhälsovårdens häl-
soundersökningar finns i All-

männa råd från Socialstyrelsen 1991:8
(Hälsoundersökningar inom barnhäl-
sovården). Där ges rekommendationer
vid vilka åldrar undersökningar bör gö-
ras och för uppläggning och innehåll i
dem. 

I relation till tidigare program finns
en betydande förändring. Den psyko-
motoriska bedömning som gjorts av
barn i 4-årsåldern föreslås slopas som
rutin. I stället rekommenderas att un-
dersökningen när barnet är 5–6 år skall
ägnas speciellt motoriska perceptuella
avvikelser och beteendeproblem. Den
definieras som en »skolförberedande»
undersökning.

Bakgrund till denna förändring var
att man inte kunnat dokumentera några
positiva effekter av sk beteendescreen-
ing vid 4-årsundersökningen, i varje fall
inte i ett längre perspektiv [1], samtidigt
som studier visat att barn med DAMP
(Deficit in Attention, Motor control and
Perception) kan spåras med relativt
enkla medel i 6-årsåldern [2].

Med DAMP (eller MBD, Minimal
Brain Dysfunction, som var tidigare be-
nämning) avses en kombination av be-
tydande beteendeproblem som berör
koncentration, uppmärksamhet, impul-
sivitet, aktivitetskontroll (benämns
ADHD, Attention Deficit Hyperactivi-
ty Disorder, då det förekommer som
isolerat tillstånd) och motoriska och/el-
ler perceptuella problem (benämns
DCD, Developmental Coordination
Disorder [3]). 

Den snabbt växande kunskapen om
funktionshindret DAMP och dess stora
inverkan på ett barns uppväxtsituation
och framtida psykiska hälsa [4] var upp-
fordrande för ett aktivt omhändertagan-
de, inkluderande tidig upptäckt. Ambi-
tionen med den skolförberedande un-
dersökningen är en tillrättalagd skol-
start med rimliga förväntningar och
lämplig pedagogisk uppläggning för
barn som identifierats ha stora problem.

Ett barn skall inte behöva misslyckas
för att få hjälp. Onda cirklar skall för-
hindras.

En rutin
med variationer
Inom de flesta landsting är idag så-

dan undersökning vid 5–6 år rutin, men
med stora variationer. Flera rapporter
(t ex från Blekinge [5]) har, liksom ar-
betet av Margareta Bondestam och Bir-
gitta Amcoff i detta nummer av Läkar-
tidningen, visat att det vid barnhäl-
sovårdens undersökning vid 5–6 år är
möjligt att finna barn med behov av stöd
i samband med skolstart. 

Däremot är det omöjligt att av till -
gängliga rapporter och utvärderingar
säga att »rätt barn» identifierats, dvs de
barn som skulle ha fått betydande pro-
blem om barnhälsovården inte upp-
märksammat dem.

En erfarenhet från flera håll är att det
när 5–6-årsundersökningen blivit rutin
och inte har den uppmärksamhet som
ett nytt projekt innebär har varit svårt att
överföra information mellan barnhäl-
sovård och skola så att resultaten fått
konsekvenser för barnets skolgång. En
möjlig förklaring till detta kan vara att
det inom barnhälsovården finns medi-
cinskt psykologisk kompetens samt en
tradition att söka avvikelser i barns häl-
sa och utveckling som kan och bör åt-
gärdas inom det medicinska systemet,
medan resultaten av den skolförbere-
dande undersökningen skall användas
av pedagogisk personal inom en helt an-
nan tradition. 

Det innebär att information skall gå
andra vägar än de gängse och att åtgär-
derna skall ha pedagogisk inriktning,
något som barnhälsovårdspersonal har
ringa erfarenhet av. Kanske har inte hel-
ler skolpersonal fullt förtroende för be-
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