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Åbent brev til Sundhedsudvalget, Region Sjælland.


I det sidste halve år er der gennemført en ændring i behandlingen af personer med for lavt 
stofskifte.


Kendetegnene for alle personerne er det, at de i samarbejde med højt kvalificerede læger har 
fundet frem til en behandling, der gav disse personer en tålelig livskvalitet.


I dag er det almindeligt at hovedparten af personer med for lavt stofskifte kan hjælpes til et godt 
liv med T4 - levothyroxin.


Enkelte (10 - 15%) kan ikke hjælpes af forskellige årsager - man har en ide om at disse personer 
ikke kan omdanne T4 til T3 med det resultat, at personerne kommer til at lide under en del 
negative symptomer.


For denne gruppe kan der være hjælp at hente ved at give T3 som et supplement til T4 
behandlingen og nogle af patienterne kan behandles godt på denne behandling.


Den sidste udvej som højt specialiserede læger har kunnet ty til har været tørret skjoldbruskkirtel 
fra grise. Thyreoid som stoffet hedder har hjulpet en del af denne vanskeligt behandlelige gruppe.


Det der nu foregår i Region Sjælland er at lægerne afvikler denne behandling og ikke længere 
ønsker, at den skal være en mulighed for svært behandlelige stofskiftepatienter. Det betyder at 
disse patienter nu bliver henvist til en behandling, de tidligere har måttet indse ikke kunne hjælpe 
dem til at opnå en tilfredsstillende livskvalitet.


Det forekommer som værende spild af Regionens penge og mange måneders/års 
udredningsressourcer.


På verdensplan foregår der i dag en omfattende forskning i stofskiftesygdom og der er en 
opblødning på vej forstået på den måde at stadig flere ledende endokrinologer anerkender, at der 
er en gruppe stofskiftepatienter, der kun kan behandles ordentligt med Thyreoid. De seneste 
amerikanske anbefalinger viser samme opblødning i holdningen til at anvende denne medicin.


Det er mit håb at Sundhedsudvalget vil tage denne sag op og forsøge at ændre denne for mange 
stofskiftepatienter umenneskelige ændring af deres behandling.
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