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INFORMATION OM T3 BEHANDLING TIL LAVT STOFSKIFTE 

Behandling af lavt stofskifte (Hypotyreose) typisk på grund af Hashimoto’s thyreoiditis, sker 

klassisk med præparaterne Eltroxin og Euthyrox (T4 præparater). 

Få procent af patienter, der behandles med disse præparater, har en række ukarakteristiske 

symptomer og samlet set, en nedsat livskvalitet. Her kan man prøve kombinationsbehandling 

med stofskiftehormonet Liothyronin (T3). 

De fleste patienter i behandling med Eltroxin og Euthyrox har lav-normal eller nedsat 

koncentration af T3, hvilket ikke nødvendigvis betyder, at man mangler T3, og derfor SKAL 

behandles med T3 præparat. Det afgørende er, om man har det godt eller skidt. 

Kombinationsbehandling med Eltroxin/Euthyrox og T3 (Liothyronin tabletter a 5 eller 20 

mikrogram), anses af de Nationale og Europæiske stofskifteselskaber som en eksperimentel 

behandling, som skal vare 3 måneder før man kan beslutte om kombinationsbehandlingen 

skal fortsætte. 

Før behandlingens start med T3, skal man udelukke andre kroniske sygdomme, især 

autoimmune lidelser, Addison’s sygdom, D-vitamin mangel med flere, da de kan give 

tilsvarende symptomer. 

Endvidere er det afgørende at stofskifte på Eltroxin eller Euthyrox alene, har været normalt 

over de sidste 6 måneder, baseret på blodprøven TSH (som skal ligge på ml 0.5 og 1). 

Præparatet Thyroid indeholder såvel T4 som T3, men det anbefales ikke af de faglige 

selskaber, da det er et extrakt fra grise og indeholder en for mennekser, unaturlig stor 

mængde T3. 

Vi følger i klinikken retningslinerne fra de faglige selskaber. 



Behandling med T3 kan give en række bivirkninger, især hjertebanken og øget svedtendens. 

Gravide og kvinder med graviditetsønske, må ikke få T3. Det gælder også hjertesyge patienter. 

Når det efter 3 måneders kombinationsbehandling besluttes, at behandlingen skal fortsætte, 

ansøger vi om tilskud (75%) hos Sundhedsstyrelsen, til udgifter forbundet med køb af T3 

tabletter. Indtil da skal man selv betale, men kan få refundret udgifterne på apoteket, hvis 

tilskud bevilliges. 

Efter forløbet i klinikken, afsluttes patienten almindeligvis til fortsat kontrol os sin egen læge, 

som informeres om hvordan behandlingen skal styres og udskrivning af recepter fremadrettet. 

Ved behov for senere kontakt til klinikken, skal patienten kontakte sin egen læge først (med 

henblik på ny henvisning til klinikken). 

 


