
Kristian Hillert Winther, Med dr, ST-läkare diabetologi och endokrinologi

Centrum för diabetes, Akademiskt specialistcentrum, SLSO 

Ledamot Expertgrupp endokrina sjukdomar

KLOKA LISTEN FORUM 2023

HYPOTYREOS 

1



Hypotyreos – när (och hur) ska tillståndet behandlas? 

Sammanfattningsvis finns goda skäl att behandla primär 

hypotyreos i alla åldrar. Subklinisk hypotyreos behöver följas 

noggrant med upprepad provtagning med tre månaders intervall 

innan eventuell behandling initieras. Effekter av behandlingen 

bör utvärderas efter 4–6 månader, vid bristande effekt bör 

behandlingen avslutas. Differentialdiagnostiska övervägande är 

nödvändig för ett fullgott patientomhändertagande. 

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för endokrina sjukdomar

Janusinfo.se uppdaterat 2022
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Hypotyreos – obehandlat en dödlig sjukdom 
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• Generaliserat ödem

• Hes röst 

• Sparsam hårväxt

• Uttalad hypothermi

• Sinusbradykardi

• Svarslatens

• Multiorgansvikt

Salomo LH et al. BMJ Case Rep 2014

Myxödemkoma
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Autoimmun hypotyreos – symtom och livskvalitet (ThyPRO)

Winther KH et al. PLOS One 2016



1. TSH och fritt T4 som screening

2. Vid förhöjd TSH -> TPO-Ak

3. Vid subklinisk hypotyreos* -> 

omkontroll 4-8 veckor
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1. Levothyroxin enda rekommenderade 

substitution

2. Monitorering främst med TSH, men 

även fritt T4.

3. Dosjustering främst utifrån TSH inte 

oftare än var 6-8:e vecka.

4. Behandlingsmål TSH 0.4-2 mU/L, 

högre hos äldre och evt vid CVD

5. Följsamhet viktigare än komplicerade 

regler för tablettintag

Hypotyreos - (viss.nu och klokalistan.se)

Laboratorieprover Behandling

Subklinisk hypotyreos*: 

Förhöjd TSH med normalt fritt T4 och T3



Kombination T4/T3 kan övervägas i särskilda fall (viss.nu)

▪ Begränsat evidens1

▪ Kan övervägas om kvarvarande 

symtombörda trots TSH i 

normalområde i minimum 6 

månader på LT4.
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▪ L-T3 dos beror på aktuell L-T4 

dos och sätts mellan 1/14 -

1/17 av L-T4.

▪ L-T3 doseras x 2-3 dagligen.

▪ Behandlingseffekten utvärderas 

efter 3-6 månader.

Hypotyreos – behandling

Bakgrund Behandlingsvägledning2

1Grozinsky-Glasberg S et al, JCEM 2006, 2Nationel behandlingsvägledning hypotyreos, Dansk Endokrinologisk Selskab 2020



Över- och underbehandling av hypotyreos

▪ ”The duration of decreased TSH 

in treated individuals has a 

greater impact on mortality than

did duration of elevated TSH.”1
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▪ ”Duration of decreased TSH 

(overtreatment) had a similar

impact on cardiovascular risk as 

duration of elevated TSH 

(under-treatment).”2

Hypotyreos – behandlingskomplikationer 

1Lillevang-Johansen et al, Thyroid 2018, 2Lillevang-Johansen et al, Eur J Endocrinol 2019 



Vetenskap och Folkbildning (VoF) 
Årets folkbildare och förvillare 2022

▪ En ideel förening med syftet att 

främja folkbildning om 

vetenskapens metoder och resultat.
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▪ ”Året förvillare 2022 är Expressen 

och Aftonbladet

för blandning av spekulationer och 

fakta om sjukdomar.

▪ De får utmärkelsen för hälsoartiklar

om särskilt sköldkörteln och i 

synnerhet hypotyreos där enskilda 

patienters fallhistorier ställs mot 

medicinska experters bedömningar.” 

vof.se


