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Visste du att?.. 

 

 Fostret är helt beroende av mo-
derns sköldkörtelfunktion fram 
till graviditetsvecka 20. 

 Thyroxin skall helst tas på mor-
gonen minst 20 minuter före fru-
kost 

 Autoimmun hypotyreos är ofta 
kopplad till celiaki, därmed kan 
en antiinflammatorisk diet lindra 
sjukdomen 

 Järn, kalcium, magnesium, D-
vitamin och läkemedel mot hals-
bränna påverkar absorptionen 
av thyroxin och bör därför tas 
4h efter thyroxin 

 Post partum tyreoidit är den 
vanligaste formen av hy-
potyreos i samband med en gra-
viditet 

KÄLLOR 

(Söderblom, D.2020) 



Hypotyreos är vanligt hos kvinnor 

och kan uppträda före, under och 

efter en graviditet. Hypotyreos in-

nebär nedsatt sköldkörtelfunktion. 

Detta betyder att det utsöndras för 

lite sköldkörtelhormon. 

 

 Sköldkörteln ligger framför 

luftstrupen, ungefär i höjd 

med struphuvudet. Under 

en graviditet kan sköld-

körteln förstoras. Sköld-

körtelns uppgift är avgörande för 

en fungerande ämnesomsättning. 

Varje vävnad och organ kräver 

goda nivåer av sköldkörtelhormon 

för att fungera optimalt. 

Sköldkörtelns hormoner 

Huvudhormonerna hos sköldkör-

teln är tyreideastimulerande hor-

mon (TSH), tyroxin (T4) och 

trijodtyreonin (T3). Hypofysen ut-

Hypotyreos 

Symtom 

Symtombilden kan vara olika från per-

son till person. Vanliga symtom är 

• Viktuppgång 

• Trötthet, slöhet och svaghet 

• Minnessvårigheter 

• Depression 

• Förstoppning 

• Yrsel 

• Aptitlöshet 

• Nedsatt sexlust 

• Undertemperatur 

• Tunnare hår, speciellt i utkanten av 
ögonbrynen 

• Låg puls 

• Anemi 

 

Vid långtids obehandlad hypotyreos 

finns det större risk för graviditets-

komplikationer som missfall, för tidig 

födsel och låg födelsevikt hos fost-

ret, graviditetsrelaterad hypertoni, 

preeklampsi och infertilitet. Det kan 

även ha påverkan på fostrets men-

tala och somatiska utveckling. 

Subklinisk hypotyreos innebär 

symtomlös underfunktion i sköld-

körteln, medan sköldkörtelprover-

na kan vara onormala. Av alla gra-

vida har 2-3% en subklinisk hy-

potyreos. 

Vård 

Om du misstänker problem med 

din sköldkörtel, kontakta din närm-

aste hälsostation. Med hjälp av 

blodprov kan man kontrollera 

sköldkörtelhormonerna och där-

med fastställa hypotyreos. Hy-

potyreos behandlas med thyroxin, 

vilket inte är ett hinder för amning. 

Hos foster tas TSH-prov 

från navelsträngen obero-

ende om mamman har hy-

potyreos eller inte. 

söndrar TSH, som sporrar sköldkörtelns 

funktion. Halten av T3 och T4 stimuleras av 

TSH. Dessa regleras enligt en jämnviktsprin-

cip. Typiskt för hypotyreos är förhöjt TSH, då 

nivåerna av sköldkörtelhormon T4 och T3 är 

låga.  

Provrör.
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Sköldkörtelns anatomi. 

(Adobe Stock, u.å) 


