
När doktorn sjukskrev hen-
ne och skrev ”depression” 
i sjukintyget slog Salabon 

Linda Markén, 38, bakut. Hon var 
inte psykiskt sjuk. Punkt slut!

– Jag tvingade doktorn att änd-
ra diagnosen i sjukintyget, jag 
kände ju att det var något i krop-
pen som felade. Den psykofar-
maka sjukvården skrivit ut till mig 
i flera år hade jag konsekvent 
vägrat ta.

Linda säger att hennes historia 
känns rätt typisk för hypoty- 
reospatienter. Efter att hon själv 
fick sin diagnos har hon varit  
aktiv i en rad snackgrupper på 
internet och många har samma 
erfarenhet som hon. Underfunk-
tion i sköldkörteln förväxlas ofta 
med depression.

– För mig började allt strax ef-
ter att min son Bobbo, 7, föddes. 
Först domnade ansiktet och tung-
an bort. Jag blev livrädd och tänk-
te att det var stroke men på akuten 
kunde den diagnosen uteslutas. 
Jag fick veta att jag var en trött 
och ängslig småbarnsmamma. 

Åkte in akut
Under åren som följde fick Linda 
fler och fler symtom. Yrsel, hjärn-
dimma, viktuppgång, munsår som 
aldrig läkte, huvudvärk, blodsmak 
i munnen och svullna ögonlock 
är bara några av alla de symtom 
som försämrade Lindas livskva-
litet kraftigt. Om och om igen 
sökte hon läkarhjälp, och flera 
gånger åkte Linda in akut när hon 
drabbades av panikångest.

Till slut förlorade livet alla fär-
ger. Den förut så lekfulla och ak-

tiva Linda orkade inte med något 
annat än det allra nödvändigaste.

– Jag missade de första åren 
med min son. Jag orkade aldrig 
leka med Bobbo. Att springa, 
cykla, leka med bollar eller stud-
sa studsmatta var otänkbart. Jag 
kunde på min höjd sitta stilla och 
bygga med lego. Det är en sorg 
att han inte fick ha den aktiva och 
glada mamma han förtjänade, 
säger Linda.

Linda är teaterpedagog, men 
hon orkade heller inte delta i de 
improvisationsgrupper hon bru-
kade vara med i. Hon säger att det 
är ett under att hon mäktade med 
att genomföra den utbildning till 
behandlingsassistent inom kog-
nitiv beteendeterapi som hon  
gick under den svåra sjukdomsti-
den.

– När jag körde bil från Sala till 
skolan i Västerås hände det att 
andra bilister tutade åt mig, kan-
ske körde jag vingligt? Jag var ju 
så yr. Jag orkade inte ha något 
socialt liv, jag orkade inte ens gå 
ut med hunden. Det var en hemsk 
tid och jag delar numera in livet 
i tiden före och efter diagnosen.

Har testat allt
Hon berättar om all tid och alla 
pengar hon lagt ner på att finna 
en bot mot sitt mående:

– Jag har gått hos allt ifrån  
osteopater till naprapater, mas-
sörer och psykologer. Jag har 
utrett ifall yrseln kommer från 
problem i nacken och ja, jag har 
verkligen testat allt!

Linda säger att hon aldrig ha-
de orkat igenom de tuffa åren 

om hon inte haft sin man Mika-
el Lundgren, 46, vid sin sida.

– Han har stöttat mig fullt ut, 
trott på mig och haft ett stort 
tålamod med mig. Micke jobbar 
också som behandlingsterapeut, 
och många nätter när han varit 
i tjänst och jag ringt till honom 
och gråtit mitt i natten har han 
tvingats avbryta sitt arbete för 
att ta hand om mig.

Det var en lättnad den dagen 
doktorn ringde och sa att hennes 
sköldkörtelvärden var för låga. 
Hon skulle börja ta läkemedlet 
Levaxin. Visst hade sjukvården 
tagit sköldkörtelprover förut, 
men nivåerna hade alltid legat 
inom ramen för det normala.

– Det är också något som väl-
digt många hypotyreospatienter 
verkar ha upplevt, att proverna 
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ser normala ut – trots att de är 
sjuka. För mig var det både en 
lättnad och en sorg att få diag-
nosen. Hypotyreos är ju en kro-
nisk sjukdom, den ska jag leva 
med resten av livet.

Riktigt bra blev Linda inte  
förrän endokrinologen skrev ut 
även Liothyronin, en medicin 
som Linda själv bad att få sedan 
hon läst om andra som mådde 
bra av att kombinera de båda 
medicinerna.

Yrseln avtog
I dag har Linda fått tillbaka orken 
och livsgnistan.

– När medicinen sattes in så 
tog det någon månad innan jag 
började märka någonting alls. 
Det var mycket frustrerande  
innan jag 

Från levande död till en 
mamma full av leklust. 
Linda Markén delar  
in livet i tiden före  
och efter diagnosena.
– Sjukvården var i många 
år övertygad om att jag 
var deprimerad innan  
jag fick veta att jag led  
av hypotyreos. led av 
hypotyreos. 

Proverna visade  
bra värden men jag  
mådde allt sämre

Maken Mikael och sonen 
Bobbo har varit Lindas 
stora stöd och tröst. 

Det är inte bra att gå obehandlad
Helena Rooth Svensson är spe-
cialist i allmänmedicin och 
författare till boken Sköldkör-
teln och mitokondrierna.  
Här delar hon med sig av sin 
syn på varför det kan dröja 
innan diagnosen hypotyreos 
kan ställas. 

Är det vanligt att man har  
en underfunktion i sköld- 
körteln trots att provsvaren 
är normala? 
– Det är ganska vanligt, och då 
handlar om så kallad vävnads-
hypotyreos (vissa kallar det 
hypotyreos typ två). Sköldkör-
teln kan vara okej, men uppta-
get och omvandlingen till det 
aktiva hormonet på cellnivå 
kan vara störd. 

– Dessutom är referens- 
ramarna för provtagning fyr-
kantiga. TSH, som är en  
förkortning för tyreoideasti- 
mulerande hormon, bildas i 
hypofysen i hjärnan. Det är 
TSH-värdet som ligger till 
grund för om doktorn diagnos-
tiserar patienten med låg  
ämnesomsättning eller inte. 
Referensintervallet för TSH 
ligger vanligen mellan 0,3 och 
4,0 och doktorn kräver att TSH 
ska ligga betydligt över 4,0 för 
att diagnosen hypotyreos ska 
kunna sättas. T4, hormonet 
som det bildas mest av i sköld-
körteln, har ett referensinter-
vall mellan 12 och 22. Om 
patientens värde ligger på 12 
så är det inom referensramen, 
men vi vet ju inte något om 
individens ursprungsvärde. 
Det kanske var betydligt högre.

Hur går man vidare om 
provsvaren är normala  
men symtomen tyder på  
hypotyreos?
– Det är mycket viktigt att dok-
torn inte enbart ser på TSH- 
värdet, utan ser på helheten. 
Hur ser konstellationen mellan 
TSH, T4 och T3 (de hormoner 
som sköldkörteln bildar) ut? 
Har patienten symtom som 
tyder på en underfunktion är 

det viktigt att analysera sym-
tombilden.

När det gäller vävnads- 
hypotyreos – hur kommer  
det sig att inte alla läkare  
anser att denna diagnos 
finns?
– När vi talar om sköldkör-
telsjukdom menar läkare att det 
handlar om en skada i själva 
sköldkörteln och att produktio-
nen av hormoner minskar. Själ-
va sköldkörteln kan fungera 
normalt och släppa ut hormo-
ner till blodet, som är trans-
portväg till vävnaderna. Men 
sedan är det många olika pro-
cesser och funktioner som 
måste fungera för att de ska tas 
upp i vävnaderna och omvand-
las till de aktiva hormonerna. 
Här kan det gå fel. Konsekven-
sen blir att det blir låg äm- 
nesomsättning, hypotyreos, i 
vävnaderna vilket benämns 
som vävnadshypotyreos i in-
ternationell vetenskaplig litte-
ratur. Eftersom kunskaperna 
om detta är relativt nya har 
många läkare inte läst in sig på 
området och det avfärdas som 
att ”det inte existerar”.

Finns det några risker  
med att gå omkring odia- 
gnostiserad?
– Det är inte bra att gå obehand-

lad. Låg ämnesomsättning ger 
en kronisk inflammation på 
cellnivå. Det kan ge upphov till 
hjärt-kärlsjukdomar och led- 
och muskelvärk. 

Hur vanligt är det att  
hypotyreos förväxlas med 
psykisk sjukdom?
– Ganska vanligt, eftersom 
sköldkörteln ser till att det bild-
as energi till hjärnan och när 
den inte gör det i tillräckligt 
hög grad går du in i en lågin-
tesitetsnivå. Kanske får du 
diagnosen depression eller ut-
brändhet, när du i själva verket 
behöver behandlas med sköld-
körtelhormon.

Varför dras en del med sym-
tom trots att de tar Levaxin?
– Levaxin har visat sig ha den 
effekten att den kan sänka  
ditt aktiva T3 på cellnivå. Då 
behövs en kombination av Le-
vaxin och en medicin som 
kompenserar för bieffekten. 
Därför tar en del både Levaxin 
(T4) och en liten dos Liotyro-
nin (T3).

Vilka risker finns med att 
överdosera medicinerna?
– Man får en syntetiskt fram-
kallad förhöjd ämnesomsätt-
ning, kroppen ”speedar på” och 
går på högvarv. Det ska man 
inte gå med länge. Det ökar på 
sikt risken för benskörhet, 
hjärtflimmer och därmed även 
stroke.

Torkat svinkörtelhormon 
sägs hjälpa en del – hur då?
– Ja, det är inte alla som blir 
hjälpta av de syntetiska hormo-
nerna (Levaxin/Liotyronin), 
och då finns möjligheten för 
doktorn att göra en licens- 
ansökan om svinkörtelhormon 
hos Läkemedelsverket. Det är 
en liten bit av sköldkörtel från 
gris, som innehåller både T3 
och T4. Vad man inte ska göra 
är att själv beställa svinkörtel-
hormon över nätet, då vet du 
inte vad du får i dig. 

Läkaren Helena Rooth Svensson 
har skrivit en bok om  
underfunktion i sköldkörteln. 
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kände skillnaden. Så fort man 
har svalt första tabletten hoppas 
man på bättring och känner efter 
extra noggrant. När jag komplet-
terat med Liothyronin började 
jag bli bättre.

Yrseln avtog, värken i musk-
lerna försvann och hon blev  
piggare.

– För mig blev det skillnaden 
mellan liv och död när äntligen 
medicinen gjorde sitt. 

Hon berättar att hon kunde gå 
en rask promenad med hunden 
och känna sig nästan pånyttfödd. 
Tidigare fick hon hålla i sin man 
för att hon var så yr. 

– Ångesten försvann och jag 

kunde tänka klart. Äntligen kun-
de jag sitta uppe på kvällarna  
och titta på tv. Min kreativitet 
kom också tillbaka. Jag gick åter 
med i mina teatergrupper som 
ger mig så mycket. 

I somras hade hon en roll i  
en sommarteater, plus att hon 

jobbade som behandlingsassis-
tent. 

– Dessutom orkar jag vara ak-
tiv med Bobbo. Han har fått 
tillbaka sin mamma och jag har 
fått tillbaka mitt liv! 

DIN HÄLSA

Nästa vecka!
Smart teknik som underlättar  

för äldre och anhöriga!

Fler kvinnor än män drabbas
● Hypotyreos, nedsatt sköldkör-
telfunktion, är vanligare hos 
kvinnor än hos män. 

● Den vanligaste orsaken är att 
kroppen reagerar med antikrop-
par mot sköldkörteln, att krop-
pen själv angriper sköldkörteln 
med sitt immunsystem (auto- 
immun sjukdom).

● Hypotyreos är enligt Helena 
Rooth Svensson en följd av det 
moderna samhället. Exempel-
vis påverkar kemiska hormon-
störande ämnen sköldkörtelhor-
monerna negativt. Långvarig 
negativ stress kan också påver-
ka hormonerna ogynnsamt.

● Hypotyreos förekommer i 
alla åldrar, men är vanligare hos 
medelålders och äldre.   

● Vanliga symtom är trötthet, 
låg kroppstemperatur, låg puls, 
frusenhet, viktuppgång trots 
minskad aptit, muskel- och 
ledvärk, ångest, nedstämdhet, 
koncentrationssvårigheter, för-
sämrat minne, yrsel, huvud-
värk, menstruationsstörningar, 
nedsatt fertilitet, håravfall, torr 
hud, ständiga infektioner, mag-
problem.  

Källa: Läkaren Helena 
Rooth Svensson, Sköldkörtel- 
föreningen, 1177.se. 

I dag finns ork till bus 
och lek med Bobbo. 

Forts från föregående sida

”Jag delar in livet  
i tiden före och  
efter diagnosen”


