
SUOMEN KILPIRAUHASLIITTO RY | SKÖLDKÖRTELFÖRBUNDET I FINLAND RF

3/
20

13KILPI

Lapsiperhe-
tapahtuma
marraskuussa
  Sivu 24

Oireita
T4-hoidosta
huolimatta
  Sivu 4

Kannanotto
kilpirauhas-
potilaiden hoitoon
  Sivu 11



vakituiset
Pääkirjoitus                                           3
Kolumni 7
Tänään toimistolla 12
Hyvä Olo 13
Tapahtumakalenteri 15
Jäsenyhdistysten sivut 18
Saksittua 25
Yhteystiedot 30

MASENTUNUT
LIIASTA
ONNELLISUUDESTA

26

VYÖHYKETERAPIASTA
HYVINVOINTIA 13

SISÄLLYS

SUOMEN KILPIRAUHASLIITTO RY | SKÖLDKÖRTELFÖRBUNDET I FINLAND RF

3/
20

13KILPI
ISSN 1799-568X, 3. vuosikerta
KILPI on Suomen Kilpirauhasliiton julkaisu,
jonka jäsenet saavat jäsenetuna.
Päätoimittaja: Kirsti Hänninen
Toimituskunta: Juhani Hiltunen, Kirsti Hänninen
Asta Tirronen ja Tanja Väyrynen
Osoite: Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki
Tilaukset ja aineistot: toimisto@kilpirauhasliitto.fi
tai (09) 8684 6550
Tilaushinta Suomeen 32 € vuodessa (4 numeroa)
Ilmoitusmyynti:
Suomen Kilpirauhasliitto, Asta Tirronen
puh. 050 3300 080,
toimisto@kilpirauhasliitto.fi
Kannen kuva: Kirsti Hänninen
Taitto ja paino: Oriveden Kirjapaino 

Kilpirauhasen vajaatoiminnan yhdistelmähoito             4

K. Rauhanen                 6

Viiden vuoden piina                8

Suomen Potilaslehti 15 vuotta sitten                           10

Suomen Kilpirauhasliitto ry:n kannanotto
kilpirauhaspotilaiden hoitoon 27.5.2013           11

Lääke on loppu!                14

Tutkimusuutisia                                                             17

Hyvä hoito, parempi mieli             22

Kuntoutumiskurssit                            23

Valtakunnallinen lapsiperhepäivä Vantaalla        24

Kilpirauhasliiton vuosikokous               25

”Minua ei kiinnosta kuka on oikeassa,
haluan vain tulla kuntoon”              26

Kombinationsbehandling av
underfunktion i sköldkörteln               27



  KILPI 3     2013   3

Marjatta Aittakumpu 
in memoriam

Marjatta Aittakumpu aloitti Kilpirauhasliiton puheen-
johtajana 15.6.2000. Liitto aloitti toimintansa maaliskuun 
ensimmäisenä samana vuonna. Kolmisen kuukautta toi-
mittiin päällekkäin Kilpirauhaspotilasyhdistyksen kans-
sa. Kilpirauhasliitto perustettiin jo 27.11.1999 pidetyssä 
kokouksessa. Liitto ja Kilpirauhaspotilasyhdistys toimivat 
muutaman kuukauden päällekkäin, jotta kaikki asiat saa-
tiin virallisesti siirrettyä.

Liiton perustamiskokouksessa oli runsaasti väkeä ym-
päri Suomea. Marjattaa kannattivat kaikki puheenjohta-
jaksi. Hän toimi tuolloin Oulun yhdistyksessä. Kokoukses-
sa kirjoitimme nimemme liiton perustamiskirjaan. Se oli 
hyvä tunne. Meistä tuntui, että teimme jotain suurta, niin 
kuin teimmekin. 

Marjatta oli toiminnassaan kuin pohjoisen tuuli - läm-
min tuuli. Hän toi asiantuntevuutta ja energiaa roppakau-
palla. Me täällä Etelä-Suomessa autoimme häntä parhaam-
me mukaan. Meillä oli pieniä ryhmiä, jotka hoitivat erilai-
sia asioita. Edullista toimitilaa etsimme kiertäen eri toimis-
toja. Karjalatalolta löytyi sitten pieni huone, jonka vuokra 
mahtui liiton pikkuruiseen budjettiin. Toimisto kalustettiin 
lahjoituksena saaduilla tavaroilla. Silloin moni ihminen te-
ki talkoilla töitä. 

Marjatta tuli Oulusta toimistoon töihin ja teki pitkää päi-
vää. Välillä jopa niin pitkää, että hän nukkui toimiston ko-
valla lattialla, kun ei raaskinut käyttää liiton rahoja hotelis-
sa yöpymiseen. 

Minä tein usein töitä hänen kanssaan ja tutustuimme 
kunnolla. Oli niin paljon asioita joita piti hoitaa Helsingis-
sä, jotta hallitus kokoontuessaan sai paljon valmista mate-
riaalia käsiteltäväkseen. Hallitus koostui eri puolella Suo-
mea asuvista ihmisistä.

Joskus tuurasin toimistolla, kun toimistotyöntekijä oli sai-

Kuvat: Saara Aittakumpu

PÄÄKIRJOITUS

ras. Olin itse tullut toimintaan mukaan vuonna 1998. Tuntui 
todella innostavalta tehdä töitä tosi ammattilaisen kanssa.

Marjatalla oli usein kiire kotiin miehensä Onnin luokse, 
joten hän matkusti junalla öisin ja käytti päivät tehokkaas-
ti liiton hyväksi. Kilpirauhasliitto sai todella hyvän ja toimi-
van alkumatkan Marjatan ja tietysti myös hallituksen avul-
la. Marjatta jatkoi hallituksessa puheenjohtajuutensa jäl-
keen. Hän oli todella hyvä neuvottelija ja rauhanrakentaja 
muun muassa vuosikokouksissa. Marjatta toimi myös kaksi 
vuotta Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistyksen pidet-
tynä puheenjohtajana. Hän toimi silloinkin Oulusta käsin.

Olemme menettäneet suuren sydämen omistaneen 
Marjatta Aittakummun. Hän voitti kilpirauhassyövän ja 
rintasyövän. Kolmas syöpä, haimasyöpä, pääsi nujerta-
maan hänet, vaikka hän taisteli kynsin hampain sitä vas-
taan. Syksyllä syöpä havaittiin ja Marjatta aloitti sisukkaan 
taistelun, siitä huolimatta, että hänelle ei juurikaan elinai-
kaa luvattu. Hän asetti aina tavoitteita, elän joulun yli, pää-
siäisen yli, juhannuksen yli. Hän halusi niin vahvasti seura-
ta pienten kaksosten kehittymistä edes vuoden vanhaksi. 
Muita lapsenlapsia hän oli saanut seurata jo pidempään. 
Juhannuksen jälkeisenä sunnuntaina hän nukkui pois lä-
heistensä ympäröimänä. 

Marjatta oli äärettömän vahva loppuun asti. Hän hoi-
ti vielä vuoteestakin käsin asioita, jotta mitään ei olisi jää-
nyt kesken. Juttelimme loppuun asti ja jo tammikuussa 
hän kutsui minut hautajaisiinsa. Meidän oli helppo puhua 
kuolemasta. Käydä läpi asioita vuosien varrelta, nauraa ja 
välillä pikkuisen itkeä.

Teetin sydämenmuotoisen muistovihon siunaustilaisuu-
teen, jotta saatoimme antaa takaisin hänelle pienen osan 
sydämestä, josta hän niin auliisti jakoi meille lämpöään.

Kirsti Hänninen
puheenjohtaja
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Kilpirauhasen 
vajaatoiminnan 
yhdistelmähoito

Teksti: Vesa Ilvesmäki, endokrinologian ja 
sisätautien erikoislääkäri,

Päijät-Hämeen keskussairaala 

Kilpirauhasen vajaatoiminta (hypotyreoosi) on yksi ylei-
simmistä endokriinisistä sairauksista, sitä esiintyy eri väes-
töissä 6-17%:lla. Suomessa vajaatoimintapotilaita on .n. 260 
000 Kelan tilastojen perusteella. Vajaatoiminta on yleisem-
pää naisilla ja iän karttuessa sairastumisriski lisääntyy. Hy-
potyreoosin oireet vaihtelevat riippuen taudin kestosta ja 
vaikeusasteesta täysin oireettomasta vaikeasti invalidisoi-
vaan ja henkeä uhkaavaan myksödeemaan.

Historiaa ja taustaa

Ensimmäinen valmiste, jolla kilpirauhasen vajaatoimin-
taa hoidettiin, oli lampaan kilpirauhasesta valmistettu uu-
te 1890-luvulla. Tyroksiinia opittiin valmistamaan synteet-
tisesti v.1927. Synteettinen tyroksiini oli aluksi kuitenkin 
hyvin kallista, ja hypotyreoosia hoidettiin pääasiassa sian 
kilpirauhasesta valmistetuilla uutteilla 1960-luvun alkuun 
saakka. 1952 keksittiin, että verestä löytyy tyroksiinin (T4) li-
säksi myös toinen kilpirauhashormoni, trijodityroniini (T3). 
1970 yhdysvaltalaiset tutkijat osoittivat, että suurin osa ve-
ren T3:sta on peräisin T4:sta deiodinaation kautta (entsyy-
mi poistaa yhden jodiatomin T4:sta). Kuitenkin normaalisti 
toimiva kilpirauhanen tuottaa T4:n (100 µg/vrk) lisäksi myös 
T3:a (29 µg/vrk). T4 säilyy verenkierrossa pitkään (puoliin-
tumisaika 6 vrk) kun taas T3:n puoliintumisaika on vain 1 
vrk ja lisäksi huippupitoisuudet saavutetaan jo 2-4 h suun 
kautta annoksen jälkeen. T3:n käytössä seerumipitoisuu-
det vaihtelevat voimakkaasti. Käyttämällä T4 korvaushoi-
tona saavutetaan tasainen seerumipitoisuus kerran päi-
vässä tapahtuvalla annostelulla. Kaikki kansainväliset hoi-
tosuositukset suosittelevat T4 ensisijaiseksi hoidoksi hypo-
tyreoosissa. 1970-luvulta lähtien kilpirauhasuutteiden käyt-
tö korvautui vähitellen synteettisellä T4:lla.

Oireita T4-hoidosta huolimatta

Potilaita hoitavat lääkärit tietävät että osa hypotyreoosi-
potilaista (5-10%) kokee voivansa huonosti asianmukaises-
ta T4-hoidosta huolimatta. Näin tapahtuu siitä huolimatta, 
että veren hormonipitoisuudet ovat hoitoalueella.  Tyypil-

lisiä oireita ovat tällöin väsymys, aivosumu (brain fog), ma-
sennus, mielialan muutokset ja yleinen huonovointisuu-
den tai raihnaisuuden tunne. Myös palelu ja viluisuus ovat 
tavallisia. Tällöin on mahdollista, että potilaalla on esim. jo-
kin infektio, anemia, autoimmuunisairaus tai masennusti-
la. Näin ei kuitenkaan yleensä ole, ja potilaiden oireet ovat 
hyvin samankaltaisia ja viittaavat hypotyreoosiin.  Kun täl-
laisessa tilanteessa potilaan hoitoon lisätään T3:a sisältävä 
valmiste, vointi usein paranee ja jopa normalisoituu ja poti-
las saattaa kokea hyvin voimakkaan paranemisen tunteen.

Tutkimusnäyttö ja hoitosuositukset

1990-luvun lopulla julkaistiin suurta huomiota herättä-
nyt latvialaistutkimus, jossa T3-T4 yhdistelmähoitoa saaneet 
potilaat jaksoivat selvästi paremmin kuin pelkkää T4-hoitoa 
saaneet. Tämän jälkeen on julkaistu yli 10 samantyyppistä 
potilastutkimusta sekä kaksi meta-analyysia ja katsausartik-
keleita. Latvialaistutkimuksen tulosta ei ole pystytty toista-
maan kuin pienessä osassa tutkimuksia, ja yleensä yhdistel-
mähoito ja T4-hoito ovat olleet samanveroisia. Yhdistelmä-
hoitoa ei toisaalta yhdessäkään tutkimuksessa ole osoitet-
tu T4-hoitoa huonommaksi. Tutkimuksille yhteistä on, että 
potilasmäärät ovat olleet varsin pieniä ja seuranta-ajat ly-
hyitä. Tutkimuksiin ei ole valittu erityisesti T4-hoidon aika-
na huonosti jaksavia potilaita, ja TSH on pyritty pitämään 
hoidon aikana viitealueella. Tämä saattaa vääristää tai huo-
nontaa tutkimustuloksia erityisesti yhdistelmähoitojen kan-
nalta. Lisäksi tutkimuksissa on tähän mennessä käytetty ai-
noastaan synteettisiä T3-valmisteita, mutta ei eläinperäisiä 
valmisteita. Keväällä 2013 on julkaistu ensimmäinen eläin-
peräistä kilpirauhasuutetta ja T4:a vertaileva kliininen tut-
kimus, jonka tulos oli samankaltainen kuin synteettisillä yh-
distelmävalmisteilla. On mielenkiintoista, että sokkoutetuis-
sa olosuhteissa noin puolet potilaista on pitänyt yhdistel-
mävalmistetta parempana kuin pelkkää T4:a.

Vuonna 2012 julkaistiin kaksi merkittävää kansainvälistä 
hypotyreoosin hoitosuositusta:  amerikkalaisen ATA:n (Ame-
rican Thyroid Association) ja eurooppalaisen ETA:n (Europe-
an Thyroid Association). ATA:n suosituksessa otetaan jyrkän 
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kielteinen kanta yhdistelmähoitoihin, kun taas ETAn suosi-
tus on myönteisempi. ETA:n mukaan yhdistelmähoitoa voi-
daan kokeilla valikoiduille  potilaille, jotka eivät voi hyvin 
T4-hoidolla. ETA suosittelee, että yhdistelmähoitoja toteut-
taisivat ainoastaan kilpirauhassairauksiin perehtyneet en-
dokrinologit ja sisätautien erikoislääkärit. ATA:n kielteinen 
kanta on mielestäni yllättävä ja hämmentävä, kun on tie-
dossa, että käytännön potilastyössä osa potilaista selvästi 
hyötyy yhdistelmähoidoista. Näin on varmasti Amerikassa-
kin. Oikein toteutettuna ja huolellisessa seurannassa yhdis-
telmähoito on oman kliinisen kokemukseni mukaan turval-
lista. Suurin riski ovat sydämen rytmihäiriöt kuten eteisvä-
rinä. Rytmihäiriöille alttiiden ja yleensäkin sydänpotilaiden 
hoidossa on noudatettava erityistä varovaisuutta. 

Mihin T3:a sisältävien hoitojen

vaikutus perustuu?

T4:n pitää muuttua T3:ksi, joka sitten kiinnittyy solujen 
tumassa sijaitsevaan reseptoriin, jonka aktivoituminen saa 
aikaan kilpirauhashormonin biologiset vaikutukset. Muut-
tuminen tapahtuu dejodinaatiomekanismilla, jossa T4-mo-
lekyylista poistetaan yksi jodiatomi. Reaktion välittäjinä toi-
mivat dejodinaasientsyymit, joita on elimistössä useita eri-
laisia ja joiden ilmeneminen on erilaista eri kudoksissa. Eli-
mistön T3:sta 20% erittyy kilpirauhasesta ja 80% syntyy ku-
doksissa dejodinaation avulla. Mikäli kilpirauhanen puuttuu 
(esim. poistettu leikkauksessa) tai on lakannut toimimasta 
(esim. autoimmuunityreoidiitin seurauksena) olemme ko-
konaan perifeerisen tuotannon varassa silloin kun hoitona 
käytetään T4:a. Alustavien tutkimusten mukaan n. 15%:lla 
hypotyreoosipotilaista esiintyy dejodaasimuotoja, jotka 
eivät toimi kunnolla. Nämä potilaat pärjäävät paremmin 
yhdistelmähoidoilla kuin pelkällä T4-hoidolla. Käytännön 
kliinisessä työssä ei toistaiseksi ole kuitenkaan mahdollis-
ta tutkia näitä ns. polymorfismeja potilasnäytteistä. Toinen 
vaihtoehto on, että T4-kuljetusmolekyylit (transportterit) 
toimivat puutteellisesti solutasolla ja tämä johtaa alentu-
neeseen T3-tuotantoon.

Wilsonin oireyhtymä 

On esitetty ilman minkäänlaista tieteellistä näyttöä, et-
tä erilaisiin stressitiloihin liittyisi lisääntynyttä käänteis-T3:n 
(rT3) tuotantoa, joka sitten sitoutuisi T3-reseptoriin estäen 
T3:n vaikutuksen. Tätä kutsutaan Wilsonin oireyhtymäksi, 
jota ei kuitenkaan löydy endokrinologisesta kirjallisuudes-
ta. Kyseessä on amerikkalaisen vaihtoehtolääkärin itse kek-
simä sairaus, joka kantaa hänen omaa nimeään. Yhdysval-
loissa tri Wilson on suositellut hoidoksi suuria T3-annoksia, 
jotka saattavat olla potilaalle vaarallisia. Tarkoituksena on 
puhdistaa elimistöä haitallisesta rT3:sta. Tämä on aiheutta-
nut tietävästi jopa kuolemantapauksia ja oireyhtymä on tie-
deyhteisön toimesta julistettu huijaukseksi (USA:n Endocri-
ne Society ja Mayo klinikka). Tri Wilsonin lääkärinoikeuksia 
on tämän vuoksi myös rajoitettu.  rT3-määrityksiä on alettu 

tehdä Suomessakin ja näytteitä lähetetään Yhdysvaltoihin 
analysoitaviksi. Määritykset ovat kalliita eikä niiden avulla 
voi tehdä hoitoratkaisuja. Wilsonin oireyhtymän ja rT3:n pa-
rissa käydään vilkasta nettikeskustelua myös Suomessa, ja 
asia on saanut jopa uskonnolliseen hurmokseen verratta-
via piirteitä. Tämä kuvastaa potilaiden kärsimää hätää, kun 
he eivät saa apua oireisiinsa. Endokrinologina suosittelen, 
että rT3-määrityksiä ei kannata tehdä. Toki tätäkin asiaa pi-
tää tutkia ja tulevaisuudessa saamme asiasta varmasti lisää 
tietoa. Tästä asiasta maamme endokrinologit ovat käsit-
tääkseni harvinaisen samaa mieltä. Myös professori Matti 
Välimäki on käsitellyt asiaa tuoreessa Suomen Lääkärileh-
den artikkelissaan.

Miten yhdistelmähoito

toteutetaan käytännössä 

Eri lääkäreillä hoitokäytännöt vaihtelevat, ja lisäksi jokai-
nen potilas pitää arvioida ja hoitaa yksilöllisesti. Seuraavas-
sa kuvaan lyhyesti, miten itse hoidan hypotyreoosipotilasta, 
jos hän voi huonosti huolimatta asianmukaiselta vaikutta-
vasta T4-hoidosta. Ensiksi on varmistettava, että potilaalla 
todella on hypotyreoosi. Toiseksi on arvioitava tarvittaessa 
lisätutkimuksin mahdolliset muut samanaikaiset sairaudet, 
jotka voivat olla tilanteen taustalla. Alkuarvion jälkeen suo-
sittelen yleensä T4-annoksen suurentamista siten, että TSH 
tulee lähelle viitealueen alarajaa ja T4v lähelle viitealueen 
ylärajaa. Liikatoimintaoireita ei saa esiintyä (sydämen tyky-
tys, vapina ja hikoilu tärkeimpinä). Eri ihmisillä ihanteelliset 
TSH- ja T4v-tasot vaihtelevat (ns. set point), mutta ihanne-
tasoa emme voi tarkasti etukäteen tietää. Kuten muiden 
hormonien yhteydessä, myös kilpirauhashormonien koh-
dalla viitealue ei aina ole sama kuin tavoitealue. T3v-mää-
rityksistä ei yleensä ole hyötyä tässä tilanteessa enkä niitä 
myöskään rutiinisti määrää. Mikäli T4-annoksen nostosta 
ei ole hyötyä tai jos sitä ei voida toteuttaa, suosittelen T3:n 
(Liothyronin, Thybon) lisäämistä T4:n rinnalle. Tällöin T4-an-
nosta yleensä samalla alennetaan. T3-valmisteet ovat eri-
tyisluvallisia, mutta niillä on tällä hetkellä Kelan-korvatta-
vuus toisin kuin muilla vaihtoehtoisilla kilpirauhashormo-
nivalmisteilla. Laboratoriokokeissa TSH-taso laskee yleen-
sä alle viitealueen ja T3v-arvon tulisi olla välillä 5-6 pmol/l. 
T4v-taso on tällöin usein viitealueen alarajan tuntumassa. 

Mikäli potilaan vointi ei kohene (aivosumu, väsymys), 
siirryn seuraavaksi sian kilpirauhasuutteista valmistettui-
hin tabletteihin (Armour Thyroid, Thyroid). Tämäntyyppi-
sillä lääkkeillä hoidettiin hypotyreoosia vuosikymmenien 
ajan ennen synteettisen T4:n aikakautta, mistään uusista 
lääkkeistä ei siis ole kyse. Valmisteet sisältävät myös muita 
kilpirauhasesta löytyviä molekyylejä kuten T2 ja T1, mut-
ta näillä ei tiedetä olevan mitään merkittäviä kliinisiä vai-
kutuksia. Ylipäänsä eläinperäisiä kilpirauhasvalmisteita on 
tutkittu tieteellisissä tutkimuksissa yllättävän vähän otta-
en huomioon kuinka kauan ne ovat olleet käytössä. Yleen-
sä T4 ja T3 molemmat lopetetaan asteittain ja eläinperäi-
sen valmisteen annostelu aloitetaan pienellä annoksella 
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vähitellen annosta nostaen. Annostelu suunnitellaan yksi-
löllisesti ottaen huomioon potilaan mahdolliset muut sai-
raudet, paino ja ikä. Seurannassa T3v taso pyritään säätä-
mään tasolle 5-6 pmol/l. TSH-taso on yleensä mittaamat-
toman matala, mutta potilailla ei ole liiallisen kilpirauhas-
hormonivaikutuksen oireita. Näitä toki tulee, mikäli annos 
nousee liian suureksi. 

Kaikki potilaat eivät hyödy yhdistelmähoidoista. Osa saa 
T3:sta epämiellyttäviä sivuvaikutuksia ja lopettaa hoidon. 
Ylipäänsä liian suuret kilpirauhashormoniannokset eivät 
ole potilaalle miellyttäviä. Tämän vuoksi näiden valmistei-
den väärinkäyttö ei käytännön työssä ole ongelma toisin 
kuin osa lääkäreistä epäilee. Mikäli potilas ei hyödy yhdis-
telmähoidosta, se kannattaa lopettaa 3 kk hoidon jälkeen 
ja palata takaisin T4-hoitoon. Osalla potilaista saattaa ol-
la taustalla masennustila tai muu mielenterveyden häiriö. 
Myös muut kroonisen väsymyksen somaattiset ja neurolo-
gisetkin syyt ovat mahdollisia. Hoitoa aloitettaessa potilaal-
le pitää kertoa, että kyseessä on kokeellinen hoito ja tuoda 
esiin, että kaikki eivät hyödy hoidosta. Hoidon kestosta täl-
laisessa tapauksessa kannattaa sopia potilaan kanssa etu-
käteen. Eläinperäiset valmisteet ovat maassamme n. kym-
menen kertaa kalliimpia kuin T4 eikä niillä ole Kela-korvat-
tavuutta. Tämä rajoittaa valmisteiden käyttöä.

Yhdistelmähoitojen tilanne Suomessa

Perinteinen T4-hoito (Thyroxin) on edelleen riittävä ja 
turvallinen suurimmalle osalle potilaista. Yhdistelmähoidon 
tarve koskee enintään 10-15% hypotyreoosipotilaista. T4:n 
käyttäjiä maassamme on Kelan tilastojen mukaan  n. 260 
000. Tästä laskettuna yhdistelmähoitoa saattaisi tarvita jo-
pa yli 30 000 potilasta. Määrä on suuri verrattuna maam-
me vähäiseen endokrinologien määrään. Julkisen sektorin 
endokrinologian poliklinikat eivät todennäköisesti pystyi-
si näin suurta potilasmäärää hoitamaan. Toistaiseksi yhdis-
telmähoitojen määräämisoikeutta ei Suomessa ole rajoi-
tettu, vaan hoitoja voi määrätä periaatteessa kuka tahansa 

laillistettu lääkäri. Tiettävästi viranomaiset ovat pohtineet 
hoitojen rajoittamista pelkästään endokrinologeille ja si-
sätautilääkäreille. 

Erityisluvallisia kilpirauhasvalmisteita käytti  Suomessa 
v.2007 435 ihmistä. Tämän jälkeen määrä on nopeasti kas-
vanut, v.2011 käyttäjiä oli jo 1564 eli lisääntyminen oli lä-
hes nelinkertainen viiden vuoden aikana. Käytetyimmät 
valmisteet olivat Armour Thyroid, Thyroid ja Liothyronin. 
Käytön lisääntyminen näyttäisi jatkuvan edelleen nopeana. 

Johtopäätöksiä

Yhdistelmähoidot ovat vakiintumassa osaksi kilpirauha-
sen vajaatoiminnan hoitoa. Jatkossa niiden tulisi kuulua Ke-
la-korvattavuuden piiriin, koska muuten näitä hoitoja tar-
vitsevat ovat epätasa-arvoisessa asemassa verrattuna mui-
hin hypotyreoosipotilaisiin. Kilpirauhasliitto on ollut tässä 
asiassa aktiivinen kuten potilasjärjestön kuuluukin olla. Täl-
lä hetkellä ainoastaan Liothyronin kuuluu korvattavuuden 
piiriin, sekin määräaikaisesti. Lääkärit tuntevat yhdistelmä-
hoitoja toistaiseksi liian huonosti, ja kokevat näitä hoitoja 
pyytävän potilaan usein kiusalliseksi. Tähän on syynä hoi-
tojen erittäin vähäinen käyttö ja se, että valmisteita ei löy-
dy Pharmaca Fennicasta. Omatoiminen potilas saattaa ol-
la näihin hoitoihin paremmin perehtynyt kuin hänen lää-
kärinsä. Lääkäreiden täydennyskoulutusta tulisikin hypoty-
reoosin osalta selvästi lisätä.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Niskanen Leo: Kilpirauhasen vajaatoiminnan yhdistel-
mähoito. Suomen Lääkärilehti 13-14/2013: 1023-1025.
Välimäki Matti: Trijodityroniini – apu vai vaara hypoty-
reoosin hoidossa? Suomen Lääkärilehti 18/2013: 1324-1325.
Välimäki Matti: Hypotyreoosin hoito – useimmiten help-
poa, joskus vaikeaa. Suomen Lääkärilehti 9/2010: 797-800.
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Miten terveydenhuollon 
ammattihenkilö menettää  
ammattioikeutensa ?

Terveydenhuollon valvontaviranomaisia ovat aluehallin-
tovirastot ja Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvon-
tavirasto (Valvira). Viranomaistehtävissä on työnjako, jonka 
mukaan mm. sellaiset terveydenhuollon ammattihenkilöi-
tä koskevat asiat, jotka saattavat edellyttää ns. turvaamis-
toimenpiteitä, kuuluvat Valviran käsiteltäväksi. 

Turvaamistoimenpiteellä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, et-
tä terveydenhuollon ammattihenkilön (kuten lääkärin tai 
sairaanhoitajan) toimintaoikeuksia rajoitetaan tai ne poiste-
taan kokonaan potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Tur-
vaamistoimenpiteisiin johtavia asioita tulee käsittelyyn lä-
hinnä erilaisten ilmoitusten perusteella. Ilmoituksia tulee 
eniten apteekeista ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimin-
tayksiköiden esimiehiltä. Potilaan tai potilaan omaisen te-
kemä kantelu johtaa hyvin harvoin turvaamistoimiin.

Kun Valvira ottaa ilmoitusasian käsittelyynsä, alkaa var-
sin mittava selvitystyö tapauskohtaisen harkinnan perus-
teella. Selvityksiä pyydetään asianomaiselta henkilöltä it-
seltään ja hänen työnantajiltaan. Usein hankitaan resepti-
selvityksen avulla tietoa lääkärin määräämistä lääkkeistä ja 
lääkäriltä hänen laatimansa potilasasiakirjat ja selvittämään 
perusteita määräämälleen hoidolle. Jos epäillään ammatti-
henkilön kärsivän toimintakykyä haittaavista sairauksista, 
Valvira selvittää hänen terveydentilaansa häntä hoitaneil-
ta tahoilta. Joskus selvitystä henkilön huonontuneesta ter-
veydentilasta ei saada riittävästi muulla tavoin kuin mää-
räämällä hänet sairaalatutkimuksiin. Läheskään kaikkiin il-
moitusasioihin ei liity ammattihenkilön sairauksia tai päih-
deongelmia vaan kysymys voi olla henkilön terveyteen liit-
tymättömistä menettelytavoista ja hoitokäytännöistä, jotka 
aiheuttavat epäilyn potilasturvallisuusvaarasta.

Kun selvitystä on saatu riittävästi, sitä arvioidaan perus-
teellisesti. Valviralla on tätä varten yli 400 ns. pysyvää asi-
antuntijaa terveydenhuollon eri aloilta ja varsin paljon mo-
nialaista asiantuntemusta myös omassa virkamieskunnas-
saan. Moniin asioihin hankitaan useita asiantuntijalausun-
toja. Jos Valvira pitää tehdyn arvioinnin perusteella potilas-

turvallisuuden kannalta välttämättömänä ammattihenkilön 
ammattioikeuksiin kajoamista, asia esitellään terveyden-
huollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnalle. Lau-
takunnassa ratkaistaan ammattioikeuksien menettämistä, 
rajoittamista ja takaisinsaamista koskevat asiat.  Lautakun-
nan puheenjohtaja on Valviran ylijohtaja tai virastosta ni-
metty varapuheenjohtaja, mutta muutoin lautakunnan jä-
senet eivät ole Valviran virkamiehiä, vaan edustavat lääke-
tieteellistä ja oikeustieteellistä asiantuntemusta sekä sitä 
ammattialaa, jonka harjoittajaa asia koskee.  Kaiken tarvit-
tavan selvityksen saaminen on toisinaan hidasta. Jos poti-
lasturvallisuus sitä edellyttää, voidaan turvaamistoimenpide 
tehdä väliaikaisena jo ennen kuin kaikki selvitys on saatu.  

Ennen valvontalautakunnan kokousta ammattihenkilöä 
kuullaan, eli häneltä pyydetään ns. selitys, jolloin hän voi 
vielä lausua oman näkemyksensä Valviran saamasta selvi-
tyksestä ja sen tekemästä arvioinnista ja johtopäätöksistä. 
Väliaikainen päätös voidaan kiireellisyyden niin vaatiessa 
tehdä kuulemattakin.  Ammattihenkilö voi valittaa valvon-
talautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hän voi ha-
kea menetettyjä ja rajoitettuja ammattioikeuksia takaisin, 
ja niitä voidaan palauttaa, kun hän esittää selvityksen sii-
tä, että aiemman turvaamistoimenpidepäätöksen perus-
teet ovat lakanneet. 

Päätökset, joilla ammattioikeuksia rajoitetaan tai pois-
tetaan, perustuvat selvityksestä saatuun näyttöön ja sii-
hen, mikä arvioidaan välttämättömäksi potilasturvallisuu-
den varmistamiseksi. 

 
Lisätietoja: www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/
terveydenhuolto/ammattihenkiloiden_valvonta

Markus Henriksson
ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
(Valvira), terveydenhuollon valvontaosasto

KOLUMNI
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Viiden vuoden piina

Juhani Mört on toipumisen myötä päässyt keräämään uusia elämänkokemuksia. Niihin lukeutuu muun muassa uinti Jäämeressä Pohjois-
Norjassa. 

Teksti: Juhani Hiltunen
Kuvat: Vesa Joensuu, Juhani Mörtin kotialbumi

Juhani Mörtin, 52, elämä muuttui tyystin toukokuussa 
2007, kun hänen kilpirauhasestaan löydettiin työterveys-
tarkastuksen yhteydessä yksittäinen 1,4 sentin kyhmy, jo-
ka osoittautui papillaariseksi karsinoomaksi.

Kaksi kuukautta myöhemmin Mörtin kilpirauhanen ja 
60 imusolmuketta poistettiin lähes kahdeksan tuntia kes-
täneessä leikkauksessa. 

- En ole kuullut, että kenelläkään leikkaus olisi kestänyt 
niin pitkään, Mört hämmästelee.

Leikkaus oli lähtölaukaus pitkälle ja vaikealle vastoin-
käymisten sarjalle.

- Leikkaukseen saakka koin olevani täysin terve. Sitä en-
nen minulla oli vain verenpainelääkitys ja pari kertaa vuo-
dessa Panadolia migreeniin. Syöpä ei antanut minkäänlai-
sia oireita.

Työterveystarkastuksessa löydetty kilpirauhassyöpä sekoitti
elämän totaalisesti. Nyt mies on pikkuhiljaa palaamassa toimivaksi
yhteiskunnan jäseneksi.

Ensimmäinen vastoinkäyminen tuli jo leikkaukseen pää-
syn pitkittymisessä.

- Sen piti tulla nopeasti, mutta jouduin itse soittamaan 
keskussairaalaan ja hämmästyksekseni kuulin, että paperi-
ni olivat menneet siellä väärään osoitteeseen.

Lisäksi miehen piti toipua leikkauksesta nopeasti, mut-
ta toisin kävi.

- Minulle kerrottiin, että kahdeksan viikon sairasloma riit-
tää. Meni kuitenkin yli viisi vuotta, ennen kuin tunsin oleva-
ni jälleen elävien kirjoissa.

60 imusolmuketta poistettiin

Syöpä oli jo lähtenyt leviämään, kahdessa poistetussa imu-
solmukkeessa ilmoitettiin olleen metastaasi. 32 metallitikillä 
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kokoon kursittu kaula on vielä tänäkin päivänä tunnoton.
- Lisäksi alahuuli halvaantui osittain toiselta puolelta pit-

käksi aikaa, minkä vuoksi syöminen oli vaikeaa, kun ruoka 
tahtoi valua rinnuksille. Myös äänihuuli halvaantui toisel-
ta puolelta, jonka johdosta ääni oli pitkään heikko, enkä 
pystynyt kunnolla puhumaan, saatikka laulamaan. Lisäksi 
myös kurkku, olkapää ja päälakikin olivat osittain tunnot-
tomia, samoin selkä toiselta puolelta lapaluuhun saakka.

Oireiden vuoksi lääkkeisiin tottumattomalle miehelle 
syötettiin vahvoja opiaatteja.

Mörtin voimat alkoivat huveta ja vaikeudet vain jatkuivat. 
Alkoi vuosikausia kestänyt päänsärky huimauksineen, nivel-
kipuineen ja lihaskramppeineen. Myös väsymys oli jatkuvaa.

- Huimauksen vuoksi minun piti muuttaa kaksikerroksi-
sen omakotitalomme yläkerrasta alakertaan. Pelkäsin kul-
kea portaissa lähes kaksi vuotta.

Oirenivaska vaikutti myös henkisesti.
- Koin kauhun ja paniikin tunteita joka ikinen päivä. Mie-

tin, että mitä minulle tapahtuu, Mört kuvailee tilaansa, jo-
hon liittyi myös voimakas kuolemanpelko sydämen väri-
nöineen ja päässä ilmentyneinä outoina vihlaisuina.

Radiojodikartoitus ”unohtui”

Oireita pahensi myös pitkäksi venynyt tyroksiinitauko 
sekä tekemättä jäänyt radiojodikartoitus.

- Se oli unohdettu ja tehtiin kiireellisenä vasta noin kak-
si kuukautta leikkauksen jälkeen.  Ja tuon radiojodihoi-
don ”unohduksen” huomasi vasta korvapolin lääkäri elo-
kuun alussa.

Yksi koppihoitojakso riitti, mutta kilpirauhashormonin 
puute oli jo ehtinyt tehdä tuhojaan.

- Kun lopulta sain tyroksiinit, annos oli aivan liian pieni. 
Menin todella huonoon kuntoon, niin fyysisesti kuin hen-
kisestikin. Jaksoin juuri ja juuri kävellä 200 metriä, senkin 
hitaasti.

Pelkkä tyroksiini ei kuitenkaan Mörtin oireisiin tehonnut, 
vaikka lääkäreiden mielestä tyroksiinitasapaino oli hyvä.

- Kun jälkeenpäin sain epikriisit käsiini, sieltä löytyi mai-
ninnat, että potilaan yleiskunto ja vointi on hyvä, vaikka 
olin aivan loppu, Mört hämmästelee.

Mört ryhtyi itse perehtymään kilpirauhasongelmiin. 
Hän hankki käsiinsä kaiken saatavilla olleen materiaalin. 
Mört löysi itseltään yli 20 kilpirauhasen vajaatoimintaan 
liittyvää oiretta.

- Tunnottomuuden lisäksi tuli myös muita fyysisiä oirei-
ta, muun muassa silmien kuivuus ja lihaskrampit. Myös jat-
kuva pääkipu ja huimaus olivat sietämätöntä. Pahimpia oli-
vat kuitenkin somaattiset oireet, koin ääretöntä ja selittä-
mätöntä ahdistusta päivittäin.

Läheisten rakkaus esti itsetuhon

Mört laati ja toimitti jopa elvytyskiellonkin, ja toimitti 
sen terveyskeskukseensa.

- Korvaamaton tuki, joka esti minua päätymästä itsetu-
hoon, oli perheen ja läheisten rakkaus.  Ei mikään muu.  Sain 

myös noihin aikoihin ensimmäisen lapsenlapseni, tuo pie-
noinen tyttö on oikea papan rakkauden enkeli.

Lisätukeakin löytyi.
- Kun löysin vahingossa yli kolmen vuoden ”yksinäisyy-

den” jälkeen kilpirauhaspotilaiden vertaisverkostoihin niin 
en enää ollut henkisesti yksin, ja ymmärsin, että oireeni olivat 
todellisia. Minulla on aineenvaihduntasairaus, ei luulotauti. 
Vertaisten kokemukset, myötätunto, huumori vaikeinakin 
hetkinä ja rakkaus olivat korvaamattomia, ja heidän avul-
laan pääsin toipumisen tielle. Vertaisryhmistä löysin myös 
tiedon nykyisestä yksityissektorilla toimivasta lääkäristäni.

Mies otti itse vastuun hoidostaan

Koettelemukset johtivat lopulta siihen, että Mört lopulta 
hylkäsi akateemisen lääketieteen ja otti itse vastuun omas-
ta hoidostaan yksityissektorin lääkärien tuella.

Se johti myös siihen, että Mört hoiti itseään pelkän ty-
roksiinin sijasta yhdistelmähoidolla. Lopulta viime vuoden 
juhannuksen tienoilla mies jätti tyroksiinin kokonaan ja ai-
noaksi lääkkeeksi jäi eläinperäinen valmiste, Thyroid Erfa.

- Se oli lopulta ratkaisu, josta toipuminen alkoi, nyt kuu-
den vuoden jälkeen töihin paluuta tekevä Mört alleviivaa.

Alkuun ”tavallisella” saikulla ollut Mört joutui jatkamaan 
sairauslomaansa psykiatrisin perustein, sitten kuntoutus-
tuella ja tällä hetkellä mies elää vielä työttömyyskorvauk-
sen varassa.

- Siirryin Thyroid Erfaan kun en enää jaksanut odottaa 
toipumista. Koin, että mikä tahansa vaihtoehto kelpaa, ajat-
telin että alan vaikka koekaniiniksi, jos muu ei auta.

Ratkaisu kannatti.
- Olo koheni heti. Ihmeellisiäkin vaikutuksia sillä oli. Esi-

merkiksi korvista tuli vaikkua ikään kuin nuhassa räkää tu-
lee nokasta. Se oli ilmeisesti aiheuttanut huimauksen, joka 
loppui. Myös päänsärky ja jokaviikkoiset T4 monoterapialla 
olleet migreenit katosivat lähes kokonaan. Lääkkeenvaih-
don jälkeen minulla on ollut vain yksi lihaskramppi. Näh-
tävästi aineenvaihduntani alkoi toimimaan.

Suunta on nyt parempaan

Tänään Mört sanoo vointinsa olevan suhteellisen hyvä.
- On olemassa edelleen hyviä ja huonoja päiviä, mutta 

suunta on parempaan. Jaksan paremmin ja pystyn liikku-
maan enemmän. Liikkuminen on äärimmäisen tärkeää, sa-
moin ruokavalio, ylipäätään terveelliset elämäntavat sekä 
selkeä päivärytmi.

- Myös riittävä nukkuminen on tärkeää. Leikkauksen 
jälkeen lähes vuoden kykenin nukkumaan vain pari tun-
tia vuorokaudessa. Normaalit unet sain takaisin vasta uu-
den lääkkeen ansiosta.

Mört sanoo nyt pikkuhiljaa palailevansa takaisin ihmis-
kunnan aktiiviseksi jäseneksi.

- Olen jo paljon paremmassa kunnossa, mutta en samas-
sa kunnossa kuin ennen sairauttani.
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Sairaus katastrofi koko perheelle

Sairaus aiheutti Mörtille myös mittavia taloudellisia on-
gelmia.

- Menetin ihanan talon, joka oli pakko myydä tulojen puut-
teessa. Sairauteni on ollut täysi katastrofi meidän perheelle.

Myös aiemmin äärettömän sosiaalisen miehen sosiaali-
suus häipyi lähes tyystin.

- Saatoin viettää aiemmin kahdeksankin tuntia päiväs-
sä puhelimessa. Sairauden takia vaihdoin lopulta numero-
ni salaiseksi. Muutos sosiaalisuudessa oli todella raju. Myös-
kään ääneni ei kestänyt pitkään puhumista, eikä kestä oikein 
vieläkään. Kyläilin aiemmin paljon, nykyään en juurikaan.

Ymmärrystä löytyy myös lääkäreille

Ylitornion Aavasaksalla syntynyt, Oulussa asuva Mört on 
työskennellyt pitkään päihde- ja mielenterveyspuolella. Lä-
heltä seuranneena hän toisaalta ymmärtää lääkärien ajat-
telutapaa ja etenkin ammattikunnan valtavat työpaineet 
huomioiden heidän rajallisia voimavarojaan.

- En itsekään aiemmin pystynyt ymmärtämään kilpirau-
hasongelmia, vaikka hoidin myös niistä kärsiviä potilaita.

Juhani Mört tekee nyt paluuta työelämään; monen vuoden 
piinaavan taipaleen jälkeen. 

Jos haluat keskustella 
kilpirauhassairaudestasi…

…tai kysyä mieltäsi askarruttavista asioista, soita Kilpirauhasliiton valtakunnalliseen 
tukipuhelimeen. Saat puhelimesta vertaistukea henkilöltä, jolla on itsellään kilpirau-
hassairaus. Puhelut ovat luottamuksellisia.
Soittoaika on torstaisin klo 18–21 numeroon 050 400 6800. 
Tukipuhelin on suljettu arkipyhinä.

Aikataulussa oli varattuna 1,5 tuntia ”kilpi”-keskustelul-
le, mutta eihän aika koskaan riitä, kun tästä aiheesta pääs-
tään puhumaan. Ihmisten sydämellä on niin paljon tuskaa 
ja puhumattomia asioita, jotka kelaavat mielessä vuodes-
ta toiseen. Kukaan ei kuuntele, ja tulee tunne, ettei kukaan 
ota vakavissaan.

  Pyydän osallistujilta anteeksi, jos nauruni loukkasi. En 
mahda mitään, että purskahdan nauruun, kun joku kertoo 

kokemuksiaan lääkäristä tai sairaalasta. Olen kokenut kaikki 
itse, paitsi en sitä, että lääkäri lähtee kotiin kesken vastaan-
oton. Vuosia itkin avuttomana. Kun olen päässyt jaloilleni 
saatuani asiantuntija-apua, olen halunnut olla mukana kil-
pirauhaspotilasyhdistyksessä.

  
Tuula Hyvärinen

Suomen Potilaslehti 3/1998

Ote kirjoituksesta

Kokemuksia ”Kilpi”-potilaiden
kuntoutuksesta Imatran Kylpylässä 19.-22.3.1998

SUOMEN POTILASLEHTI
15 VUOTTA SITTEN
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Suomen Kilpirauhasliitto ry:n kannanotto 
kilpirauhaspotilaiden hoitoon 27.5.2013 

Kilpirauhasliitto vaatii potilaan oireiden ja voinnin ny-
kyistä huolellisempaa huomioimista kilpirauhasen vajaa-
toimintaa sairastavien hoidossa. Kilpirauhaspotilailla on 
oltava myös mahdollisuus vaihtoehtoihin tilanteissa, jois-
sa riittävän pitkällä ja oikealla tasolla olevalla annostuksel-
la annetulla T4-hoidolla ei ole saatu hoitotasapainoa ja po-
tilasta oireettomaksi. 

Kilpirauhasliiton kilpirauhassairailta saama palaute hoi-
don tasosta kertoo perusterveydenhuollossa olevan huo-
lestuttavan puutteelliset tiedot hyvästä, oireettomuuteen 
johtavasta kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidosta: hoide-
taan viitearvoja eikä potilasta ja oireita. Kilpirauhasen va-
jaatoiminta (hypotyreoosi) on ollut ja on edelleen vähätelty 
sairaus ja potilaan ”kuuluu voida hyvin”, kun hänellä on ty-
roksiinihoito riippumatta siitä, onko annostustaso oikea ja 
potilas oireeton. Kilpirauhasen vajaatoimintaan saa tyrok-
siini-lääkitystä Suomessa vuoden 2012 tilastojen mukaan 
267 000 henkilöä, erityisluvallisia valmisteita 2 400 henkilöä. 

Vajaatoimintadiagnoosin ja lääkereseptin saatuaan poti-
las jää usein sairautensa kanssa yksin. Potilaan hoitoyksikös-
tä saama ensitieto on olematonta. Asiallinen tieto edesaut-
taisi potilaan hoitomyönteisyyttä ja hänellä olisi valmiudet 
suhtautua nykyistä kriittisemmin internetin kautta jaetta-
vaan tietoon. Kilpirauhasliitto jakaa asiallista ja luotettavaa 
tietoa kilpirauhassairauksista jäsenlehden, internetin ja me-
dian kautta, mutta potilasmäärä huomioiden liitolla on riit-
tämättömät resurssit tähän työhön. 

Kilpirauhasliiton näkökulmasta juuri edellä mainittu po-
tilaan voinnin vähättely on merkittävä syy siihen miksi kas-
vava joukko potilaita hakee pääasiallisen tiedon sairaudes-
taan netistä ja osa ohjautuu hoitoihin, jotka eivät pohjau-
du kansainvälisten lääketieteellisten tiedeyhteisöjen hoito-
suosituksiin ja luotettavaan tutkimustietoon. 

Suuri enemmistö vajaatoimintapotilaista saa avun T4-hoi-
dosta, jos lääkitys on oikealla tasolla. Osa potilaista tarvitsee 
kuitenkin tyroksiinin ja trijodityroniinin yhdistelmähoitoa 
ja se tulee sallia näille potilaille, riippumatta siitä annetaan-
ko hoito synteettisinä T4+T3-valmisteina vai eläinperäise-
nä lääkityksenä. Lääkäreiden tietotasoa yhdistelmähoidois-
ta on lisättävä sen sijaan, että nämä hoidot sallittaisiin vain 
sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäreille.   

Kilpirauhasen vajaatoiminta hoidetaan lähes poikkeuk-
setta perusterveydenhuollossa eivätkä vajaatoimintapoti-
laat juurikaan saa lähetteitä erikoissairaanhoitoon. Osa ha-
keutuu yksityispotilaaksi kilpirauhassairauksiin perehtynei-
den lääkäreiden yksityisvastaanotoille, joihin on kuitenkin 
kuukausien jonot, koska vajaatoiminnan esiintyvyyteen ver-
rattuna näitä lääkäreitä on aivan liian vähän. Suomessa toi-
mii vastuullisia yleislääkäreitä, joilla on pitkällinen kokemus 
kilpirauhassairauksien hoidosta. Kilpirauhasliiton mieles-
tä näiltä lääkäreiltä ei pidä poistaa oikeutta hoitaa potilai-
taan muillakin kuin tyroksiinivalmisteella. Jos tämä oikeus 
kielletään, asetetaan potilaat taloudellisesti ja alueellisesti 
kohtuuttoman eriarvoiseen asemaan. Seurauksena voi ol-
la myös se, että potilaat hankkivat valmisteita ulkomailta, 
mikä saattaa vaarantaa potilasturvallisuuden. 

Suomen Kilpirauhasliitto ry 
Hallitus 

Kannanotto on osoitettu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontavirastoon (Valvira) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehit-
tämiskeskukseen (Fimea). 
Kannanotto toimitettiin lisäksi tiedoksi Sosiaali- ja terveysminis-
teriöön, Lääkäriliittoon ja Suomen Endokrinologiyhdistykselle.

LUENTO
LISÄMUNUAISEN SAIRAUKSISTA
Endokrinologi VESA ILVESMÄKI

Ajankohtaista tietoa lisämunuaisen sairauksista lauantaina 5.10.2013 klo 12-14
Lahden kaupunginkirjaston auditoriossa, Kirkkokatu 31, 15140 Lahti.

Aikaa on varattu myös yleisön kysymyksille.

Luennon järjestää Apeced ja Addison ry, toimisto@apeced.org, 045-801 1180.
– tilaisuuteen vapaaehtoinen pääsymaksu –



Kuva: Sanna Liimatainen

Kuluneena keväänä ja kesänä on keskusteltu vilkkaas-
ti ja värikkäästi kilpirauhassairauksien hoidoista medias-
sa ja muilla areenoilla. Yllättävää on ollut se, että jopa joi-
denkin lääkäreiden kannanotot ovat sisältäneet paikoin 
enemmän tunnepitoista reagointia kuin faktoihin perus-
tuvaa informaatiota hoitovaihtoehdoista. Tämä on aiheut-
tanut hämmennystä meissä kilpirauhaspotilaissa ja poti-
lasjärjestön toimijoissa.

Kilpirauhasliitossa toivomme asiallista, toisiamme kuun-
televaa ja kunnioittavaa keskustelua ja kohtelua. Vain näin 
autetaan potilaita, jotka oikeutetusti hakevat mahdollisim-
man hyvää hoitoa. 

Jouduimme liitossa erilaisten huhujen pyörteeseen, jois-
sa hurjimmissa väitettiin liiton yhdessä Valviran kanssa ole-
van kieltämässä tiettyjä hoitoja ja lääkkeitä. 

Potilaiden yhteydenotoissa on ollut paljon aitoa huol-
ta kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitojen tulevaisuudes-
ta. Suomen Endokrinologiyhdistys antoi lausunnon vajaa-
toiminnan hoidoista. Lausunto on luettavissa osoitteessa 
www.endokrinologiyhdistys.yhdistysavain.fi.

Kilpirauhasliitto julkaisi oman kannanottonsa samoihin 
aikoihin ja osoitti sen Valviralle ja Fimealle. Kannanotto on 
luettavissa tämän lehden sivulla 11. Kannanotossamme 
olemme ilmaisseet eriävän kantamme Endokrinologiyh-
distyksen kantaan eläinperäisten valmisteiden käytöstä ja 
yhdistelmähoitojen rajaamisesta endokrinologiaan tai sisä-
tauteihin erikoistuneille lääkäreille. Olemme kuitenkin kai-
kessa informaatiossamme jo vuosia painottaneet, että yh-
distelmähoitoja antavalla lääkärillä pitää olla erittäin hyvä 
tuntemus näistä hoidoista. Lääkäreiden tietotaitoa yhdis-
telmähoidoista tulee lisätä koulutuksella ja konsultaatiol-
la. Potilas ei saa ajautua koekaniiniksi hoitoihin riittämät-
tömästi perehtyneelle, mutta kokeilunhaluiselle lääkäril-
le sen vuoksi, että hän ei ole aikaisemmassa hoitosuhtees-
saan saanut oikeanlaista hoitoa ja arvostavaa, kuuntelevaa 
ja potilasta kunnioittavaa kohtelua. Tässä on ennen kaikkea 
kyse potilasturvallisuudesta.

Joko vihdoin Käypähoito-suositus vajaatoiminnasta

Kilpirauhasliitto laati vuonna 2011 vetoomuksen Suomen 
Endokrinologiyhdistykselle kilpirauhassairauksien Käypä 
hoito-suositusten valmistelutyön aloittamisesta. Tuolloin 
asia ei edennyt. Perusteluina oli muun muassa Endokrino-
logian oppikirjan ja Yleislääkärin käsikirjan vasta valmistu-
neet päivitykset kilpirauhassairauksien osalta.

Potilailta saamamme palautteen perusteella nämä toi-
menpiteet eivät ole olleet riittäviä eivätkä tuoneet kohen-
nusta kilpirauhaspotilaiden hoidon tasoon perustervey-
denhuollossa.

Uusimme vetoomuksen kesällä ja osoitimme se Endo-
krinologiyhdistyksen lisäksi Lääkäriseura Duodecimin hal-
litukselle. Suurimpana ongelmana on vajaatoimintapotilai-
den diagnosointi ja hoito, koska veriarvoja tulkitaan usein 
ahtaasti sivuuttamalla potilaan vointi ja oireet. Hoidon aloit-
tamista ja lääkkeen annostusta ei osata räätälöidä yksilö-
kohtaisesti.  Annosmääräyksissä ei osata hyödyntää kahta 
eri tyroksiinivahvuutta. Raskaudenaikainen ja synnytyksen 
jälkeinen seuranta ja osaaminen lääkityksessä vaihtelevat 
suuresti neuvoloittain. Perusterveydenhuollossa ei ole tie-
totaitoa yhdistelmähoidoista.  Tässä muutamia esimerkke-
jä siitä, miksi Käypä hoito-suosituksia tarvitaan.

Vetoomuksessaan liitto pitää vajaatoiminnan Käypä hoi-
to-suositusten laatimista välttämättömänä ja kiireellisenä. 
Suosituksen tulee sisältää myös potilasohjeet, jotta potilas 
saa ensitiedon sairaudestaan ja sen hoidosta. 

Käypä hoito-suositusten valmistelutyö vie noin kaksi 
vuotta, joten nopeaa helpotusta potilaan hoitoon ei ole 
odotettavissa. Nykyisten ja tulevien vajaatoimintaa sairas-
tavien potilaiden hoidon turvaamiseksi valmistelutyö on 
kuitenkin syytä käynnistää pikaisesti. 

Asta Tirronen
toiminnanjohtaja
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TÄNÄÄN TOIMISTOLLA

Pitkä kuuma
kilpirauhaskesä
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HYVÄ OLO

Vyöhyketerapiasta
hyvinvointia

Teksi: Päivi Paavilainen
Kuva: Katriina Pajari 

Kehon hierontaa ja painelua on käytetty jo tuhansia vuo-
sia sitten kivun lievitykseen monissa kulttuureissa. Vyöhy-
keterapiassa painellaan tiettyjä ihokohtia etenkin jaloissa 
ja käsissä, myös korvien kautta voi hoitaa. Työvälineenä tär-
keimpänä ovat omat sormet, kämmen ja hoitopuikko. Esi-
merkiksi jaloissa on heijastepisteitä jotka vaikuttavat eri 
sisäelimiin ja rauhasiin ja niiden käsittely vilkastuttaa ha-
luttujen elinten toimintaa. Hoito tukee itseparanemista ja 
edistää hyvinvointia.

Vyöhyketerapian avulla voidaan hoitaa monia vaivoja 
ja auttaa elimistön omia puolustusmekanismeja. Unetto-
muus, stressi, vatsantoimintahäiriöt, vaihdevuosivaivat, mig-
reeni ja erilaiset kiputilat voivat helpottua vyöhykehoidon 
ansiosta. Kaikille ei hoitoja voi antaa ja esimerkiksi aktiivi-
vaiheen syöpä ja elinsiirrot, vaikeat mielenterveyshäiriöt 

ovat esteenä hoidoille. Alkuraskaudessa ei suositella hoito-
ja ja monen sairauden suhteen tulee olla varovainen. Lap-
sia voi hoitaa, koliikkivauvat saavat usein avun käsittelyistä.

Vyöhykehoidossa aluksi kartoitetaan asiakkaan tervey-
dentila, kysytään sairauksista, yliherkkyyksistä ja elämän-
tavoista. Lääkitykset tulee tietää, monesti ne vaikuttavat 
hoitoon. Asiakas on makuulla tai istuu ja etenkin palele-
valle voi laittaa kaurapussin lämmikkeeksi selän alle. Läm-
min jalkakylpykin on hyvä alku hoidolle. Pään ja hartioiden 
hieronta on hyvä rentoutus. Jaloille suoritetaan alkumuok-
kausta ja sitten käsitellään halutut heijastekohdat. Painelu, 
sively ja käsittely ei saa olla liian kovaa. Hierontaöljyyn voi 
laittaa jotakin hyvää tuoksua, esimerkiksi sitruuna piristää, 
laventeli rentouttaa. Hoitokaavioita on monia, asiakkaan hy-
vä olo tavoitteena. Moni nukahtaakin hoidon aikana. Hoi-
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taja muistuttaa levon ja riittävän juomisen merkityksestä 
hoidon jälkeen. Vettä ja vaikka teetä on hyvä olla tarjolla.

  Vyöhykehoidon vaikutuksia on monenlaisia ja eri ihmi-
set voivat reagoida samaan hoitoon eri tavalla. Usein hoi-
don jälkeen on rento ja hyvä olo, aineenvaihdunta vilkas-
tuu, elimistön nesteet kiertävät paremmin, pissalla saa käy-
dä monta kertaa. Jalat tuntuvat kevyiltä, turvotukset vähen-
tyvät. Erilaisia tunteita ja muistoja voi tulla mieleen. Pään-
särky voi olla merkki liian vähäisestä juomisesta ja huono 
olo liian rankasta hoidosta. 

  Suomessa ei ole selkeää lainsäädäntöä ”uskomushoi-
doista” tai vaihtoehtohoidoista. Elokuussa oli lehdissä ja te-
levisiossa keskustelua luontaishoidoista. Ne haluttiin kiel-
tää vaikeasti sairailta ja lapsilta. Koulutettu hoitaja haastat-
telee asiakkaansa ja tietää vastuunsa, eikä lupaa liikoja. Vyö-
hykehoitaja voi auttaa henkilöä rentoutumaan, helpottaa 
kipuja ja herättää halun hoitaa itseään paremmin, esimer-
kiksi ruokavaliotaan tarkistamalla.  Lääkitystä ei saa lopet-
taa tai muuttaa ilman lääkärin tutkimusta.

Omat kokemukseni vyöhyketerapiasta

  Vuosien varrella olen kokeillut shiatsua, aromaterapiaa 
ja vyöhyketerapiaa. Olen nauttinut hoidoista ja sen takia ha-
lusin oppia itsekin hoitamaan. Kävin Pohjois-Karjalan kesä-
yliopiston järjestämän laajan vyöhyketerapiakoulutuksen 
2010-2011. Opiskelu oli viikonloppuisin ja teimme harjoi-
tushoitoja toisillemme ja lisäksi sata kirjattu hoitoa. Opiske-
limme etenkin jalkojen kautta hoitamista, mutta myös kä-
sien kautta, korvien kautta ja pään ja hartioiden hierontaa. 
Lisäksi aromaterapia, kuivakuppaus eli imukuppihieronta 

ja ravitsemusterapia kuuluivat opiskeluun. Opettajana oli 
Riitta Koskivirta ja hän oli koonnut paljon hyvää materi-
aalia opiskelun tueksi. 

  Viikonloput olivat irti normaalista arjesta ja muistan eri-
koisesti äitienpäivän hemmotteluhoidon, aluksi jalkakylpy, 
samalla hartiahieronta ja sen jälkeen käsien hieronta. Jal-
koihin alkumuokkaus ja rentouttava vyöhykehoito. Tämä 
on vaikka lahjavinkiksi läheisille! 

Opiskelun aikana tuntui kuin jalkani olisivat heränneet 
elämään, niihin kiinnitti enemmän huomiota. Jalkojen kun-
to vaikuttaa paljon koko kehon toimintaa, liikkumiskykyyn 
ja ryhtiin. Kärsin itse jalkojen turvotuksesta ja nestekierron 
elvyttäminen on tärkeää. Oman kehon tuntemus lisääntyi ja 
sitä kunnioittaa enemmän ja haluaa pitää parempaa huol-
ta itsestään. Myös levon ja rentoutumisen merkitys koros-
tui, jatkuva kiire kuluttaa kaikkia.

  Kiinnostus opiskeluun kasvoi ja nyt on menossa Kiina-
laisen lääketieteen perusteet -koulutus. Ensimmäinen vuo-
si takana, kaksi edessä ja koko elämän saa oppia uusia asi-
oita. Meridiaaneja, akupisteitä ja monia kiinalaiseen lääke-
tieteeseen kuuluvia asioita on opiskeltu ja neulojen käyt-
tö on syksyllä alkamassa. Hoitomuotojen monipuolisuus on 
hienoa ja mielellään jakaa toisillekin saamaansa oppia. Toi-
vottavasti voin tulevaisuudessa vähentää nykyistä työtäni 
ja keskittyä enemmän perinteisiin hoitomuotoihin. 

  Vyöhyketerapia ja muut luontaishoidot eivät ole pel-
kästään sairauksien hoitoa vaan myös niiden ennaltaehkäi-
syä, elimistön tasapainon parantamista. Hoitajalle ne myös 
antavat paljon. Saan itsekin energiaa, kun saa hyvän yhte-
yden asiakkaaseen - herkkyyttä, toisen kuuntelemista. Kai-
kesta oppii uutta, koskaan ei ole liian valmis.

Lääke on loppu!
Etenkään erityisluvallisia lääkkeitä, kuten liotyroniinia tai 

eläinperäisiä valmisteita ei saa apteekista aina heti mukaan-
sa. Internetin keskusteluryhmiin ilmaantuu entistä enem-
män viestejä, että lääke on loppu. Mutta mistä se on lop-
pu? Kannattaako huolestua?

Kaikki apteekit eivät pidä varastossa erityisluvallisia val-
misteita. Näin ollen, vaikka erityislupa-asiasi olisivatkin kun-
nossa, valmistetta ei saa apteekista aina yhdellä käynnillä. 
Vaikuttaa siltä, että osa liiton tietoon tulleista loppumista-
pauksista on juuri tällaisia tapauksia. On toki hyvä, ettei ky-
se ole vakavammasta asiasta, mutta nämä viestit lähtevät 
usein elämään omaa elämäänsä sosiaalisessa mediassa ja 
aiheuttavat monelle turhaa huolta. Jos apteekkisi ei pysty 
toimittamaan valmistetta heti, kannattaa varmistaa, onko 
kyse vain siitä, että joutuvat ensin tilaamaan sen tukusta. 

Erityisluvallisten valmisteiden saatavuudessa on ollut 
myös toimituskatkoksia. Ongelmia on toisinaan jopa myyn-
tiluvallisten lääkkeiden toimittamisessa, ja kannattaakin ai-
na hakea seuraava lääke-erä ajoissa, etenkin jos kyseessä on 

Teksi: Tanja Väyrynen, lääketyöryhmän vetäjä

tärkeä, jatkuva lääkitys. Toimituskatkot voivat toisinaan olla 
pitkiäkin, viikkoja tai kuukausia, eikä korvaavaa valmistetta-
kaan aina ole saatavilla. Näistä katkoista toivomme tietoa 
myös liiton toimistolle osoitteeseen laakkeet@kilpirauhas-
liitto.fi. Lääkkeeksi emme voi muuttua, mutta teemme yh-
teistyötä valmistajien ja maahantuojien kanssa ja jaamme 
asiasta ajankohtaista tietoa liiton internet- ja Facebook –si-
vulla lehtemme lisäksi. Jos lääkkeesi pääsevät loppumaan, 
ota yhteyttä ensisijaisesti hoitavaan lääkäriisi.

Olemme olleet yhteydessä Suomen Apteekkariliittoon 
ja pyytäneet, että potilaille kerrottaisin aina selkeästi, mistä 
syystä valmistetta ei saa heti mukaansa, jotta turhaa huol-
ta ei aiheutuisi. 

Liotyroniinin käyttäjä: Muistathan, että Fimean myöntä-
mä määräaikainen erityislupa päättyi 31.8.2013. Tämän 
jälkeen tarvitset Liothyroninia ja Thybonia ostaessasi hen-
kilö- ja reseptikohtaisen erityisluvan!
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ETELÄ-KARJALAN 
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Sääntömääräinen syyskokous keskiviik-
kona 18.9.2013 klo 18 Vapaaehtoiskeskus 
Kuutinkulma, Valtakatu 23, Lappeenranta. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määrää-
mät asiat. 
Vertaistuki/jäsenilta keskiviikkona 16.10. 
klo 17.30 Vapaaehtoiskeskus Kuutinkulma. 
Illan vieraanamme kiinalaisen lääketieteen 
hoitaja Merja Närhi. 
Vertaistuki/jäsenilta keskiviikkona 20.11. 
klo 18 Vapaaehtoiskeskus Kuutinkulma. 
Mukana kanssamme sairaanhoitaja Kati 
Palviainen Kaakkois-Suomen Sydänpiiristä. 
Tule mukaan keskustelemaan niin kilpirau-
has- kuin muistakin asioista ja vaikuttamaan 
yhdistyksemme toimintaan.
Tapahtumat myös yhdistyksen nettisivuilla 
ja Etelä-Saimaassa ”Yhdistykset tiedottavat” 
–palstalla ja Vartissa.

HYVINKÄÄN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Hyvinkään iltaryhmät torstaina 12.9., 
17.10., 14.11. ja 12.12. klo 18 Järjestökeskus 
Onnensillan Kaarisillassa, Siltakatu 6. Yhteys-
henkilö Orvokki Lehtonen p. 040 7405 277. 
Hyvinkään päiväryhmä maanantaina 
7.10., 4.11. ja 2.12. klo 13 Järjestökeskus On-
nensillan Kulmasillassa. Yhteyshenkilö Eila 
Vahanen p. 044 2833 048. 
Hämeenlinnan ryhmä torstaina 19.9., 
17.10., 21.11. ja 19.12. klo 18 Näkövammais-
ten toimintakeskuksessa, Brahenkatu 21. 
Yhteyshenkilö Aila Suokas p. 050 3051 196. 
Mäntsälän päiväryhmä tiistaina 17.9. ja 
29.10. klo 14.30 sekä tiistaina 19.11. klo 
17.30 (huomaa poikkeava aika!) Kellarikah-
vila Kulmiksessa, Keskuskatu 11 A. Yhteys-
henkilö Lahja Tainio p. 0400 975 777. 
Mäntsälän iltaryhmille haetaan edelleen 
uutta vetäjää. Otathan yhteyttä Lahjaan mi-
käli kiinnostaa! 
Sääntömääräinen syyskokous torstaina 
24.10.2013 klo 18 Järjestökeskus Onnensil-
lassa. Esillä säännöissä määrätyt asiat. Kahvi-
tarjoilu aloitetaan klo 17.30. Tervetuloa!
Ryhmissä on vapaata keskustelua niin kilpi-
rauhas- kuin muistakin asioista. Uusia ideoi-
ta otamme mielellämme vastaan! 
Toiminnastamme ilmoitetaan myös paikal-
lislehtien seurapalstoilla, nettisivuillamme ja 
Kilpirauhasliiton Facebook-sivulla. Tilaisuuk-
siimme ovat tervetulleita kaikki kilpirauhas-

Kaikkien yhdistysten yhteystiedot löytyvät
lehden lopussa Yhteystiedot-sivulla.

TAPAHTUMAKALENTERI

asioista kiinnostuneet.  

KESKI-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Liikunnalliset vertaistuki-illat aina kuu-
kauden ensimmäisenä torstaina.
Vertaistuki-illat aina kuukauden kolman-
tena torstaina, Molekyyli tila, Sepänkeskuk-
sessa, Kyllikinkatu 1, Jyväskylä. 
Kävelylenkki vertaistuen merkeissä torstai-
na 5.9. klo 17.30. Lähdemme Viitaniemestä 
jousiammuntaradan vierestä. Rata sijaitsee 
Taidepolun varrella. Käymme tutustumassa 
muun muassa Viitaniemessä sijaitsevaan 
viljelypalstaan.
Vertaistuki-ilta torstaina 19.9. , 17.10. ja 
21.11. klo 18. 
Kävelylenkki vertaistuen merkeissä tors-
taina 3.10. klo 17.30. Lähtö samasta paikasta 
kuin torstaina 5.9. Kuljemme eri lenkin.
Sääntömääräinen syyskokous torstaina 
10.10.2013 klo 18 Sepänkeskuksessa, Kylli-
kinkatu 1, Jyväskylä.
Liikuntaa Taijin merkeissä torstaina 7.11. 
klo 17.30 Sepänkeskuksessa. Ohjaajana 
Pekka Niemi.
Myyjäiset Sepänkeskuksessa lauantaina 
23.11. klo 9.30–13.30 
Liikuntaa keilaten torstaina 5.12. klo 17.30 
Laajavuoren keilaradalla.
Pikkujoulut Ravintola Pöllövaarissa tors-
taina 19.12. klo 18. Pieni paketti mukaan, 
hinta jäseneltä 15 €.  ilmoittautumiset: yh-
distyksen puhelimeen 044 090 2004, arki-
iltaisin tai s-posti: kskilpparit@gmail.com

KYMENLAAKSON SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Sääntömääräinen syyskokous keskiviik-
kona 11.9.2013 klo 18 Toimitila Veturi, Kou-
vola.  Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat. Tervetuloa!
Kouvolassa kilpirauhasillat keskiviikkona 
11.9., 13.11. ja 11.12. sekä torstaina 10.10. 
klo 18–20 Toimitila Veturi, Kauppamiehen-
katu 4, 2 krs. Sisäänkäynti sekä parkkipaikan 
että torin puoleisista ovista. Iltojen aiheet: 
11.9. syyskokouksen jälkeen vertaistuki-ilta, 
10.10. KVY ry:n esittely, 13.11. Kouvolan Dia-
betesyhdistyksen esittely ja 11.12. yhdistyk-
sen pikkujoulut.
Kotkassa kilpirauhasillat tiistaina 10.9., 
8.10., 12.11. ja 10.12. klo 18–20 Karhulan 

päiväsairaala, Vesivallintie 29. Sisäänkäynti 
katutasolta pihan puolelta. 10.9. aiheena on 
vertaistuki, muiden iltojen aiheet ilmoite-
taan myöhemmin.
Kouvolassa päivystykset Toimitila Veturis-
sa keskiviikkona 11.9., torstaina 10.10., kes-
kiviikkona 13.11. ja 11.12. klo 16–18. Tutut 
ihmiset paikalla ennen kilppari-iltaa. Tule 
juttusille!

LAHDEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Sääntömääräinen syyskokous ja vertais-
tapaaminen lauantaina 21.9.2013 klo 13–15 
Invakeskus, Hämeenkatu 26 A, 3. krs Lahti. 
Kakkutarjoilu!
Lääkäriluento lisämunuaisen sairauksista, 
endokrinologi Vesa Ilvesmäki luennoi lau-
antaina 5.10. klo 12-14 Lahden kaupungin-
kirjaston auditorio, Kirkkokatu 31. Luennolla 
on aikaa myös kysymyksille. Järjestäjänä 
Apeced ja Addison ry
Liikunta- ja virkistystapahtuma työikäisil-
le jäsenille lauantaina 12.10. klo 9.00–15.30 
Vierumäen urheiluopistolla. Mukaan mah-
tuu 20 jäsentä ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Katso ilmoittautuminen ja ohjelmatiedot 
artikkelistamme tästä lehdestä tai netti-
sivuiltamme.
Suuhygienistin luento suun ja hampaiden 
hyvästä hoidosta ja vertaistapaaminen kes-
kiviikkona 16.10. klo 18–20 Invakeskuksessa. 
Tapaaminen eläinperäisvalmisteita ja/
tai yhdistelmähoitoa käyttäville ja asiasta 
lisätietoa haluaville maanantaina 4.11. klo 
18–20 Invakeskuksessa. Mukana Kirsi Tervo.  
Tervetuloa tapaamisiimme!
Tiedotamme tapahtumista myös netti-
sivuillamme sekä paikallis- ja ilmaisjakelu-
lehtien järjestöpalstoilla.

LAPIN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Rovaniemellä Mahdollisuuksien tori per-
jantaina 6.9. klo 12-17 Lordiaukiolla. Yhdistys 
osallistuu tilaisuuteen esittelemällä toimin-
taansa, lisäksi jaetaan esitteitä ja KILPI-lehtiä 
sekä myydään arpoja. Tule moikkaamaan ja 
tutustelemaan!
Rovaniemellä vertaistuki-illat torstaisin 
12.9., 10.10. ja 14.11. klo 18-20 sekä lauan-
taina 12.10. klo 14-16 Eläkeläistila Potkurin  
Kipinä-salissa. Tule keskustelemaan!
Sääntömääräinen syyskokous lauantaina 
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28.9.2013 klo 18 Pohjolankatu 2, Rovaniemi, 
Eläkeläistila Potkurin Tervassalissa. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen jälkeen erikoishammaslääkäri 
Aino Paananen luennoi aiheesta ”Kilpirau-
haspotilaan suun terveys”. Tervetuloa koko-
ukseen!
Sallassa vertaistuki alkaa syksyllä. Seuraa 
yhdistyksen nettisivuja ja Koti-Lapin seura-
palstaa.
Kittilässä vertaistukea pyritään jatkamaan. 
Pellossa vertaistuki-iltojen aloittamisesta 
on neuvoteltu. 
Rovaniemellä keilaillat keskiviikkoisin 
16.10. ja 27.11. klo 18 urheiluopiston kei-
lahallissa. Varattuna kaksi rataa, yhdistys 
maksaa ratamaksut. Tule riemuitsemaan 
kaadoista!
Joulumyyjäiset maanantaina 9.12. alkaen 
klo 9 Lapin keskussairaalan ala-aulassa Ro-
vaniemellä. Myytävänä käsitöitä, leivonnai-
sia ja arpoja. Myyjäis- ja arpajaistavaroita 
ottaa vastaan Taisto Tarkiainen p. 040 5544 
700. Kiitos tuestasi!
Yhdistyksemme esittelytilaisuutta suun-
nitellaan toteutettavaksi syksyn aikana Ke-
minmaalla. Tulevasta ajankohdasta ilmoi-
tetaan paikallislehdessä sekä yhdistyksen 
kotisivuilla. Jos muissa kunnissa on kiinnos-
tusta yhdistyksen esittelytilaisuuden jär-
jestämiseen, pyydetään ottamaan yhteyttä 
tarkan ajankohdan ja tilajärjestelyjen suun-
nittelemiseksi p. 045 1371 008/Raili Kuusela 
tai sähköpostitse lapinkilpi@gmail.com.
Syksyn ohjelmaa päivitetään yhdistyksen 
nettisivuilla. Lisäksi muutoksista ilmoitetaan 
Lapin Kansan seurapalstalla.

LOUNAIS-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Sääntömääräinen syyskokous keskiviik-
kona 25.9.2013 klo 18 Ruusukorttelissa.  Ko-
kouksessa käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat. Tervetuloa!
Vertaistuki-illat maanantaina 23.9., 21.10. 
ja 11.11. klo 18 Ruusukorttelissa. Illoissa on 
kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Ruusukorttelin osoite on Puistokatu 11, Tur-
ku. Kerhohuone 2 on ensimmäisessä kerrok-
sessa ja kerhohuone 5 toisessa kerroksessa, 
jonne pääsee myös hissillä.
Yhdistyksen tapahtumien ilmoitukset löy-
dät myös nettisivuiltamme ja Turun Sano-
mien Yhdistykset-palstalta.

OULUN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Sääntömääräinen syyskokous Oulussa  
tiistaina 29.10.2013  Aleksinkulman Iso-Han-
sassa,  Aleksanterinkatu 9.
Oulussa jäsenilta tiistaina 24.9. Aleksin-
kulman Pohjansalissa klo 18.00–19.30. Aihe 

vielä avoin.
Oulussa vertaistukiryhmä kilpirauhas-
syöpään sairastuneille (ensisijaisesti työ-
ikäisille). Kokoontumiset keskiviikkona 4.9., 
16.10., 6.11. ja 4.12. klo17.30–19.30 Oulun 
Hyvän mielen talo, Puusepänkatu 4, 2. krs 
ryhmähuone Kulma. Tervetuloa mukaan!
Oulussa kilpirauhassairauksien vertais-
tukiryhmä. Kokoontumiset maanantaina 
16.9., 28.10. ja 25.11. klo 17.30–19.00 Oulun 
Hyvän mielen talo, ryhmähuone Kulma. Ter-
vetuloa ryhmään!
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alu-
een kilpirauhaspotilaiden vertaistukiryhmä 
tapaa syksyn aikana Ylivieskan keskustan 
kahvila Häggmanilla osoitteessa Rautatien-
katu 8 joka kuukauden ensimmäinen tiistai 
klo 18.30–20.00. Ensimmäinen tapaaminen 
on 3.9. Sisältönä tapaamisissa on vertaiskes-
kustelu ja myöhemmin asiantuntijavieraita 
mahdollisuuksien mukaan. Seuraa tarkem-
paa ilmoittelua sanomalehti Kalajokilaak-
sosta sekä Nivala-lehdestä. Tervetuloa niin 
vanhat kuin uudetkin ryhmäläiset! 
Kempeleessä kilpirauhassairauksien ver-
taistukiryhmä kokoontuu keskiviikkoisin 
18.9., 23.10., 20.11. ja 18.12. klo 18.30–20.00  
Vanha pappila, Pappilantie Kempele.
Ryhmistä lisätietoja tanja.tiainen76@gmail.
com. 
Tapahtumakalenterin mahdollisista muu-
toksista ilmoitamme yhdistyksen kotisivuilla 
ja paikallisissa ilmaisjakelulehdissä.

PIRKANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Vertaistoimintaryhmä lauantaina 7.9., 
12.10. ja 9.11. klo 10.30–12.30 Vanha Kirjas-
totalo, Mäkelän kabinetti.
Arkiryhmä kokoontuu em. paikassa tiistai-
na 17.9. klo 17–19. Vieraanamme on silloin 
Kilpirauhasliiton puheenjohtaja Kirsti Hän-
ninen. Arkiryhmä on sen jälkeen keskiviik-
koina 23.10. ja 20.11. Joulukuussa ei arkiryh-
mä kokoonnu.
Sääntömääräinen syyskokous lauantai-
na 12.10.2013 klo 12.30 Vanha Kirjastotalo, 
Mäkelän kabinetti, Keskustori 4, Tampere. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Tervetuloa!
Teatteri-iltapäivä lauantaina 14.12. klo 
13 Tampereen Työväen Teatterin Suurella 
näyttämöllä, näytelmä on ”Prinsessa”. Hinta 
jäsenelle on 14 € ja mukaan voi ottaa myös 
yhden seuralaisen (ei-jäsenen hinta on 20 
€).  Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä. Ilmoit-
tautua voi puheenjohtaja Anja Salvakselle p. 
045 104 2001 (tekstiviestillä) tai sähköpostit-
se anja.salvas@pp.inet.fi.  Maksu maksetaan 

31.lokakuuta mennessä yhdistyksemme 
tilille Nordea FI93 1457 3000 1028 97, lisä-
tietoihin merkintä ”Prinsessa”. Vain 31.10. 
mennessä maksetut varaukset otetaan huo-
mioon. Tulevat tapahtumat voit myös käydä 
katsomassa nettisivuiltamme. 

POHJOIS-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY  

Sääntömääräinen syyskokous maanan-
taina 30.9.2013 klo 18 Vessel-keskuksessa, 
Koulukatu 24 B 23, 2. krs, Joensuu. Esillä 
sääntöjen mukaiset asiat. Kahvi/teetarjoilu. 
Tervetuloa!
Kilpirauhasillat ovat keskiviikkona 11.9. 
klo 18 ja maanantaina 28.10. ja 25.11 klo 18 
Vessel-keskuksessa.
Tervetuloa juttelemaan ja saamaan tietoa 
iltakahvien lomassa. Pikkujoulusta ilmoi-
tamme myöhemmin tilaisuuksissamme. 
Seuraa Karjalaisen ja Heilin järjestöpalstaa 
ja nettisivuja.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY  

Vertaistuki-ilta Helsingissä torstaina 26.9. 
klo 16.30–18.00 HUB Helsinki, studio-tila, 
Annankatu 31–33 C. HUB Helsinki on lyhy-
en kävelymatkan päässä Kampin metro- ja 
bussiasemalta. Rautatieasemalta on noin 
5 min kävelymatka. Tervetuloa pohtimaan 
kilpirauhassairauksiin liittyviä asioita kans-
samme. Täällä voit myös esittää toiveita 
esim. vertaistukiryhmistä. Mukaan ovat ter-
vetulleita myös potilaiden läheiset. 
Sääntömääräinen syyskokous torstaina 
26.9.2013 klo 18.30 HUB Helsinki, studio-tila, 
Annankatu 31–33 C, Helsinki. Kokousma-
teriaaleihin voi tutustua klo 18 päättyvän 
vertaistuki-illan jälkeen. Tämä on virallinen 
kutsu kokoukseen. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. 
Hyvinvointimessut Vantaan Energia 
Areenalla lauantaina 26.10. klo 10-16.  
Messuilla esitellään vapaa-ajan ja vapaaeh-
toistoiminnan mahdollisuuksia, liikuntajär-
jestöjen tarjontaa ja sosiaali- ja terveysalan 
järjestöjen toimintaa. Mukana on myös 
yrityksiä, jotka tuottavat hyvinvointipalve-
luita. Tule tapaamaan johtokunnan uusia 
ja entisiä jäseniä, kuulemaan yhdistyksen 
suunnitelmista, kertomaan omia toiveitasi 
ja hankkimaan tietoa kilpirauhassairauksis-
ta. Energia Areena sijaitsee Vantaalla, Myyr-
mäessä, Rajatorpantie 23. Lisätietoja www.
hyvinvointimessut.com. Kulkuyhteydet: M-
lähijuna Vantaankosken suuntaan ja bussi 
452 Elielinaukiolta Myyrmäkeen.
Kilpirauhassairautta sairastavien lasten 
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perhetapahtuma lauantaina 9.11. Tapah-
tuma järjestetään yhdessä Kilpirauhasliiton 
kanssa. Tervetulleita ovat kaikki perheet, 
joissa on kilpirauhassairautta sairastava lap-
si koko Suomen alueelta! Lisätietoja erilli-
sessä ilmoituksessa tässä lehdessä.
Huomio! Lähetämme viestejä tulevista ta-
pahtumista sähköpostitse ja kirjeitse. Nykyi-
sessä rekisterissämme on vain noin puolella 
sähköpostiosoite. Yhteystietoja voi käydä 
korjaamassa osoitteessa www.kilpirauhas-
liitto.fi. Sähköpostilla saat viestimme nope-
asti, mutta lähetämme myös kirjeitä postit-
se, mikäli sinulla ei ole sähköpostiosoitetta.

SATAKUNNAN KILPI-
RAUHASYHDISTYS RY 

Sääntömääräinen syyskokous torstaina 
26.9.2013 klo 18 Satakunnan yhteisökes-
kuksen kivitalossa ”pihasalissa”, Isolinnanka-
tu 16, Pori.
Terveysluento, kirjailija Kaisa Jaakkola lu-
ennoi lauantaina 28.9. klo 13–15 Porin seu-
dun kansalaisopisto, Gallen-Kallelankatu 14. 
Raumalla kilpirauhasilta torstaina 17.10. 
klo 18 Rauman järjestötalolla, Siikapolku 1.
Yhdistyksen joulujuhla torstaina 21.11. 
klo 18 Satakunnan yhteisökeskuksen tilois-
sa, Isolinnankatu 16.
Nettisivuiltamme näet tapahtumamme.

SEINÄJOEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY 

Seinäjoella vertaistuki-illat tiistaina 17.9. 
klo 17–19 ja torstaina 21.11 klo 18–20 Sei-

näjoen Järjestötalon olohuoneessa, Kaup-
pakatu 1, 2. krs.
Lapualla vertaistuki-illat keskiviikkona 
18.9. ja tiistaina 19.11. klo 18–20 Nuorisota-
lon kokoustila, Oskarinkatu 11.
Kurikassa vertaistuki-illat keskiviikkona 
18.9. ja 20.11. klo 18–19 Kurikan Intolassa, 
Seurapuistikko 6 C 27.
Alavudella vertaistuki-ilta tiistaina 24.9. 
klo 17.30–19.00 Alavuden ABC, Piirantie 1.
Kauhajoella vertaistuki-ilta tiistaina 22.10. 
klo 18–19 Kauhajoen uimahallin kokoustila, 
Urheilutie 3.
Teuvalla vertaistuki-ilta tiistaina 12.11. klo 
17–19 Orrelan kokoustila Oiva, Porvarintie 
51.
Sääntömääräinen syyskokous ja sääntö-
määräiset asiat tiistaina 22.10.2013 klo 19 
Kauhajoen uimahallin kokoustila, Urheilutie 
3, Kauhajoki. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

VAASAN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY 

Tietoja kilpirauhassairauksista ja näytte-
ly maanantaina 30.9. klo 10–15  Botniahal-
lissa Senioreiden Hyvinvointipäivänä.
Vertaistuki-ilta suomeksi torstaina 31.10. 
klo 19 Vuorikodissa.
Vertaistuki-ilta ruotsiksi torstaina 7.11. klo 
19 Vuorikodissa.
Sääntömääräinen syyskokous torstaina 
28.11.2013 klo 18 Vuorikodissa, Vuorikatu 
2-4, Vaasa.
Luento kilpirauhassyövästä torstaina 
28.11. klo 19 Vuorikodissa. Luennoitsijana 
endokrinologi Otto Knutar.
Seuratkaa myös Pohjalaisen toimintapals-

taa ja Vaasan Ikkunaa sekä Vasabladetin toi-
mintapalstaa.

VASANEJDENS SKÖLD-
KÖRTELFÖRENINGEN RF 

Kunskap om sköldkörtelsjukdom och ut-
ställning måndag 30.9. kl 10-15 i Botniahal-
len på Seniorernas Må Bra mässa.
Samtalskväll på finska torsdag 31.10. kl 19 
i Berghem.
Samtalskväll på svenska torsdag 7.11. kl 
19 i Berghem.
Stadgeenligt höstmöte torsdag 28.11. 
2013 kl 18 i Berghem, Berggatan 2-4, Vasa.
Föreläsning om cancer i sköldkörteln 
torsdag 28.11 kl 19, föreläsare endokrinolog 
Otto Knutar.
Följ också med i Vasabladets händelseka-
lender samt i Pohjalainen och Vaasan Ik-
kuna.

SAVO 

Kuopiossa vertaistuki-ilta tiistaina 
10.9., 8.10., 12.11. ja 10.12. klo 18 VireTori 
Valkeinen, Sairaalakatu 6-8, rakennus 1, 
0-kerros. Yhteyshenkilö Anne Christian-
sen p. 045 2021 720.
Iisalmessa käynnistyy vertaistuki-
illat syksyn aikana. Seuraa ilmoittelua 
paikallislehdistä ja liiton Facebook-
sivuilta. Yhteyshenkilö Raakel Piha-
kumpu, raakel.piha@gmail.com p. 050 
5931 090.

Tutkimusuutisia

Yhdysvaltalainen tutkimus, jossa verrattiin sian kilpirau-
hasesta uutettua eläinperäistä valmistetta ja tyroksiinia jul-
kaistiin lääkärilehdessä The Journal of Clinical Endocrino-
logy & Metabolism toukokuussa 2013 ja American Thyroid 
Associationin julkaisemassa lehdessä Clinical Thyroidolo-
gy numerossa 8/2013. 

Kaksoissokkotutkimus tehtiin 70 potilaalla, joista 53 nais-
ta ja 17 miestä.  Ikäluokat olivat 18–75 vuotta. Potilaat oli-
vat käyttäneet edeltävät 6 kuukautta tyroksiinia vakaa-an-
noksella. Osa potilaista sai sitten eläinperäistä valmistetta 
ja toinen osa sai tavallista tyroksiinia 16 viikon ajan. Tämän 
jälkeen tehtiin vaihto niin, että tyroksiinin käyttäjät saivat 
eläinperäistä valmistetta ja eläinperäisen valmisteen käyt-
täjät saivat tyroksiinia toiset 16 viikkoa. Lääkkeet oli laitettu 
samannäköisiin kapseleihin.  TSH pidettiin tasolla 0,5 – 3,0.

Testiryhmässä tehtiin biokemiallisia ja neurokognitiivisia 
testejä jommankumman käyttökauden jälkeen. 

Tulos: Eläinperäisiä valmisteita käyttävien paino laski kes-
kimäärin 1,5 kg enemmän kuin tyroksiinia käyttävien pai-
no. Ensimmäisen tutkimusajan jälkeen psykologiset testit 
eivät näyttäneet keskimäärin eroa hoitojen välillä. Kun tut-
kimuksen lopussa analysoitiin alaryhmät, 34 potilasta (48,6 
%) ilmoitti voivansa paremmin sinä aikana kun he käytti-
vät eläinperäistä valmistetta, 13 (18,6 %) piti parempana ty-
roksiinia ja 23 (32,9 %) ei tuntenut eroa. Potilailla, jotka il-
moittivat parempaa oloa eläinperäisellä valmisteella, tes-
titulokset olivat huomattavasti parempia sinä aikana kun 
he käyttivät valmistetta. Sinä aikana heidän painonsa pu-
tosi keskimäärin 2 kg. 

Yhteenveto: Eläinperäinen valmiste voi olla sopiva vaih-
toehto osalle kilpirauhasvajaatoimintapotilaille. 

     Ulla Slama, LL
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Hyvinkäällä palloiltiin torilla

Vietän viimeisiä kesälomapäiviä ennen työhön paluuta. 
Toivon muilla olleen yhtä rentouttavan loman kuin itsellä-
ni. Kesään on kuulunut hieman ulkomaata, oleilua ihan ko-
tioloissa, rentoutumista ja pitkästä aikaa kotimaan matkai-
luakin, josta sain monta muistoa talven pitkiksi ja pimeiksi 
illoiksi. Tänä kesänä olemme saaneet nauttia auringosta ja 
lämmöstä koko kesän ajan. Uimavedet ovat olleet lämpimiä 
ja iloiset ihmiset ovat liikkuneet pitkin Suomea.

Irtiotto arjesta on tärkeää oman hyvinvoinnin takia. Kun 
jaksaa innostua uusista asioista tuntuu mielen kohentues-
sa että kilpirauhanenkin jaksaa hyvin ja sitä kautta itse voi 
paremmin. Voi ajatella sen olevan hyvän olon kierre, jonka 
toivoisi jatkuvan. Mutta meidän pitää muistaa myös oikea 
lääkitys, jota ei saa laiminlyödä lomallakaan. Hyvä unenlaa-
tu ja oikea ravinto edesauttavat myös hyvää oloa. 

JÄSENYHDISTYSTEN SIVUT

Maailman kilpirauhaspäivää vietettiin 25.5. Teimme asi-
aa tutuksi liiton logolla varustettujen ilmapallojen kera. Sää 
ei suosinut, mutta torilla kävi mukavasti ihmisiä juttusillam-
me. Päivää juhlistettiin myös Mäntsälässä ja yhtenä päivä-
nä yhdistyksen edustajia oli tavattavissa Hyvinkään sairaa-
lan potilasoppimiskeskus Sopessa.

Syksyllä meidät tapaa Sopesta myös Valoviikolla, jota 
vietetään 4.-10.11. Tapaat meidät sieltä tiistaina 5.11. klo 
9–12. Tervetuloa!

Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys ry 

Tanja Väyrynen
Sihteeri

Ilmapallojen lisäksi jaoimme esitteitä ja lehtiä. Kuvassa Orvokki 
Lehtonen, Eeva Ruuska ja Ritva Saarenpää.

Kesän jälkeen
Jäseniltamme alkavat loppukesän myötä Kouvolassa ja 

Kotkassa. Molemmilla paikkakunnilla on toimintaa sään-
nöllisesti kerran kuukaudessa. Toivon runsasta osanottoa 
iltoihimme. Iltojemme aiheet löydät tapahtumakalenteris-
ta. Kotkassa iltojen aiheet ovat vielä auki, mutta ilmoitam-
me niistä nettisivuillamme myöhemmin. Tervetuloa tutus-
tumaan toimintaamme!

 
Kymenlaakson Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
 

                                                                                  Anne Nuora
Puheenjohtaja

 

Kauniin ja lämpimän kesän jälkeen yhdistys aloittaa toi-
mintansa perinteisesti syyskokouksella ja vertaistapahtu-
malla. Olet lämpöisesti tervetullut mukaan.

  Järjestämme pitkän tauon jälkeen liikunta- ja virkistys-
päivän lauantaina 12.10. klo 9.00-15.30 Vierumäen urhei-
luopistolla. Tällä kertaa suuntaamme päivän työikäisille jä-
senillemme. Mukaan mahtuu 20 jäsentä ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Voit ilmoittautua mukaan olitpa sitten töissä 

Liikuntapäivä työikäisille!
tai työttömänä, kotona tai muuten vaan vapaalla. Osallis-
tumismaksu 25 €/hlö. Matkakustannukset hoitaa jokainen 
itse. Ilmoittaudu mukaan mahdollisimman pian, viimeis-
tään 15.9. mennessä Irja Karhulle p. 040 8667467 (mielel-
lään iltaisin) tai sähköpostitse irja.k@hotmail.com. Kerro 
yhteystietosi, niin saat sitten tarkemmat tiedot mm. osal-
listumismaksun maksamisesta, tapaamispaikasta ja ohjel-
man aikataulun. Liikuntapäivän ohjelmaan kuulu core trai-
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Yhdistyksen 15-vuotisjuhla

Kuva: Timo Huttu 

Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys juhlisti 15-vuotista 
taivaltaan toukokuussa kakkukahvien ja juhlaluennon mer-
keissä. Paikalle saapui noin 35 innokasta kuulijaa.

Hallituksen varapuheenjohtaja Timo Huttu toivotti vie-
raat tervetulleeksi ja antoi puheenvuoron luennoitsija yli-
lääkäri Arja Jukkola-Vuoriselle Oulun yliopistollisesta kes-
kussairaalasta. Ylilääkäri luennoi meille erilaistuneiden kil-
pirauhassyöpien uusista hoitolinjauksista. 

Hän kertoi, että uudet hoitolinjaukset tarkoittavat käy-
tännössä kevennyksiä mm. radiojodihoidoissa eli kaikkia 
kilpirauhassyöpäpotilaita ei enää hoideta systemaattises-
ti radiojodilla vaan hoidettavat luokitellaan alhaisen, kes-
kikorkean ja suuren riskin ryhmiin ja hoidot suunnitellaan 
yksilöllisemmin. 

Kilpirauhassyöpä on yleisin endokriininen syöpä ja sen 
osuus kaikista syövistä on yksi prosentti.  Karsinooma on 
usein krooninen sairaus. Eliniän ennuste on kuitenkin hy-
vä, vain pienellä osalla tauti uusii tai leviää. Nuoret ja van-
hat ovat riskiryhmä tämän osalta. Jostain syystä tämän syö-
vän esiintyvyys on kasvussa ja sitä on erityisen paljon Ou-
lun seudulla. Syytä tähän ei toistaiseksi tiedetä.

Kilpirauhassyövän hoitona on ollut totaali kilpirauhasen 
poisto, leikkauksen jälkeinen radiojodihoito, supressiivinen 
tyroksiinihoito (estetään TSH:n vaikutus mahdollisiin jään-
nössyöpäsoluihin, TSH-arvo matalalla) ja jäännöskudoksen 
ja mikroskooppisten kasvainsolujen tuhoaminen radiojo-
dilla, jolla estetään syövän uusiutuminen.

Jukkola-Vuorinen selvensi, että alhaisen riskin potilaat 
(ei kapseliin leviämistä, alle sentin kasvain) eli mikrokarsi-
nooma hoidetaan nyt keveämmin. Radiojodihoitoa ei an-
neta systemaattisesti ja heitä hoidetaan erikoissairaanhoi-
don piirissä vain noin 1-3 vuotta, jonka jälkeen tygl-seuran-
ta tehdään terveyskeskuksessa 2-5 vuoden välein.

Keskikorkean riskin potilaat saavat radiojodia, mutta pie-
nemmän kerta-annoksen kuin korkean riskin potilaat. Kes-
kikorkean riskin potilaat muodostavat enemmistön radio-
jodilla hoidettavista potilaista. Heillä kasvain on yksi-neljä 
senttiä, eikä se ole levinnyt. Suuren riskin potilailla kasvain 

ning (keskivartaloa aktivoiva lihaskuntoharjoitus), sulka-
pallo, lounas, ilma-aseammunta ja  keppivenyttely. Lopuk-
si pidämme päiväkahvien ohessa vertaiskeskustelun. Oh-
jelman jälkeen mahdollisuus omaehtoiseen tekemiseen ja 
hemmotteluun (katso vierumaki.fi). Anna itsellesi lahjaksi 
mukava päivä liikunnan ja muun mukavan tekemisen pa-
rissa ja ilmoittaudu mukaan. 

Katso tapahtumakalenterista kaikki tapahtumamme. 
Puheenjohtajamme Raija Kerttula oli kesällä mukana 

Suomen Luontaisterveyden Liitto ry:n järjestämässä Suo-
miPORIna-tapahtumassa. Siellä oli lääkäri Taija Sompin lu-
ento, Kilpirauhasen hoito - kuuma peruna Suomessa. Se on 
nähtävissä netissä osoitteessa: http://www.westv.fi/videot/

viikon-tapahtuma/suomiporina-2013-kilpirauhasen-hoito-
kuuma-peruna-suomessa.

Nettisivuiltamme löydät lisätietoja yhdistyksestä ja ta-
pahtumista. Yhdistyksemme tukihenkilöt ovat: Raija Kerttu-
la, puh. iltaisin 040 774 6288 ja Sinikka Viskari, puh. 050 535 
0764. Sihteerille voit ilmoittaa osoitteenmuutokset yms. jä-
senasiat sähköpostilla tai puh. 040 866 7467 (miel. iltaisin). 
Nähdään tapahtumissamme!

Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistys ry

Irja Karhu 
Sihteeri

on yli neljä senttiä. Kasvain leviää kapselin läpi, on aiheut-
tanut rauhas- tai etäpesäkkeitä, kyseessä on imu- tai veri-
suonileviäminen tai kasvainta on jäljellä leikkauksen jälkeen. 
Suuren riskin potilaat saavat edelleen tehostetun primaari-
hoidon, jossa TSH pidetään matalana, tarvittaessa tehdään 
kuvantaminen FDG-PET- tai MRI-laitteella ja erikoissairaan-
hoidon pitkä seuranta.

Jukkola-Vuorisen mukaan myös tyroksiinihoito on nykyi-
sin keveämpi. Raskaan tyroksiinihoidon haittoja ovat sydä-
men rytmihäiriöt, sydämen vajaatoiminta, osteoporoosi ja 
kohonnut tukosriski.

Saimme siis tuhdin tietopaketin syövän ja sen uusien 
hoitolinjauksien osalta. Lämmin kiitos ylilääkäri Arja Juk-
kola-Vuoriselle vierailusta juhlassamme.

Lääkäreiden luennot ovat tarpeellisia ja erittäin toivot-
tuja jäsenistön puolelta. Toiveenamme onkin, että jälleen 
syksyllä saisimme lääkärin luennoimaan kilpirauhassairau-
teen liittyvistä asioista. Luennon kautta tavoitamme lukuisia 
jäseniä sekä uusia toiminnasta kiinnostuneita. Usein sano-
taan, että tieto lisää tuskaa, mutta tämän usein kroonisen 
sairauden kanssa painiville tieto on useimmiten kuitenkin 
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vain selventävää ja huojentavaa. 
Kiitokset kuuluvat myös yhdistyksemme perustajajäsen 

Maija-Liisa Hyvöselle, joka valotti meille lopuksi yhdistyk-
sen historiaa. 15 vuoteen mahtuu paljon ja on hienoa, et-
tä uusia kiinnostuneita jäseniä liittyy mukaan toimintaan 
koko ajan. Erityisesti toivomme aktiivista osallistumista jä-
seniltoihin, vertaisryhmiin ja hallitustoimintaan sekä kuu-
lemme mielellämme jäsenistön toiveita toimintamme suh-
teen. On tärkeää, että mahdollisimman moni saa yhdistyk-
sen toiminnasta toivomansa tuen ja hyödyn.

Hyvää alkavaa syksyn toimintakautta toivotellen

Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry   
   

Outi Piipponen
Hallituksen jäsen

Kilpirauhassyöpävertaistukiohjaaja

Pirkanmaalta syksyinen tervehdys
Aurinkoinen kesä on väistämättä kääntymässä syksyk-

si ja uusi aktiivinen syyskausi on käynnistymässä yhdistyk-
sessämme. Allekirjoittanut on suorittanut jalkojenhoidon 
ammattitutkinnon kesän alussa ja nyt olen jo osa-aikainen 
yrittäjä, joten puuhaa piisaa.  Vinkkinä yhdistyksille: jos ha-
luatte luentoa jalkojenhoidosta, ottakaa minuun yhteyttä, 
yhteystiedot löytyvät tästä lehdestä!  Kaiken muun touhun 
lisäksi työpaikkani vaihtui kunnan sisällä toiseen yksikköön, 
joten uusien käytäntöjen, asiakkaiden ja uusien työtoverei-
den kanssa tutustumiseen on kulunut aikaa ja voimia. Mut-
ta pikkuhiljaa kaikki on helpottumassa.

Keväällä oli paljon toimintaa, koska vertaisryhmät kokoon-
tuivat kaksi kertaa kuukaudessa, lauantaina ja arkipäivänä, 
kuten tapahtumakalenterissa ilmoitimme, tietoa oli myös 
nettisivuillamme. Ihmetystä herätti se, että kahdella viimei-
sellä kerralla arkiryhmässä ei ollut kuin muutama osallistu-
ja! Arkiryhmä kokoontuu myös syksyllä, mutta jos osallistu-
jia ei syyskaudellakaan ole, niin kevätkaudella emme jär-
jestä enää kokoontumista arkisin. Joten toivon koko sydä-
mestäni, että arkiryhmä, jota kovasti, aivan Liittoon otetuil-
la yhteydenotoilla toivottiin, löytää osallistujat. Ei ole kovin 
helppoa saada vetäjää ryhmään, joten jos tuntuu, että ha-
luaisit vetäjäksi, ilmoittele! Arkiryhmän starttaajaksi tulee 
Kilpirauhasliiton puheenjohtaja Kirsti Hänninen heti 17.9.! 

Keväällä vietimme taas perinteisen kuntoutumispäivän 
Varalan Urheiluopistossa 20 osallistujan voimalla ja haus-
kaa oli. Olli Toikkosen liikuntaosio sai 10+ arvosanaksi ja 
Tuija Orelman johdolla etsimme jokainen ”oman hen-
kisen voimapaikkamme”. Ensi keväänä on luvassa jälleen 
kuntoutumispäivä Varalassa, koska siellä kaikki toimii so-
pimuksien mukaan. Ruoka on hyvää ja luonto todella kau-
nista. Maailman kilpirauhaspäivän luento toukokuussa oli 
todella hyvä. Perinnöllisyystieteeseen erikoistuva LT Tan-
ja Saarela kertoi mielenkiintoisia perinnöllisyyteen liitty-
viä faktoja ja koska hän on ollut myös terveyskeskuslääkä-
rinä, niin hän tiesi vastata moniin kilpirauhaseen liittyviin 
kysymyksiin asiantuntevasti. Osallistujia oli vain ”kouralli-
nen”, joka oli valitettavaa. Ilmoitus luennosta oli kyllä esi-
merkiksi Aamulehdessä. Ensi kevään Maailman kilpirau-
haspäivän aktiviteetille otetaan kiitollisena vinkkejä ja toi-
mijoiden nimiä vastaan.

Tulevan syksyn tapahtumiin kannattaa tutustua Tapah-
tumakalenteri-sivulla. Luvassa on joulukuussa teatteri-ilta-
päivä ja sitä ennen, samana päivänä perinteiset joulukah-
vit vanhalla kirjastotalolla.

Viimeinen eikä vähäisin asia. Allekirjoittanut on nyt toi-
minut kohta 10 vuotta Pirkanmaan Kilpirauhasyhdistys ry:n  
puheenjohtajana ja haluaisi luovuttaa puheenjohtajuuden 
jollekin toiselle, joka tuntee kilpirauhasasioiden olevan sy-
dämenasia itselleen. Jos sinusta tuntuu, että tämä olisi juu-
ri Sinun tehtäväsi, niin ota minuun yhteyttä. Nämä kymme-
nen vuotta ovat olleet minulle tärkeitä vuosia ja ovat vah-
vistaneet minua sekä ihmisenä että hoitajana. Haluan, että 
joku muukin saisi tällaisen tilaisuuden. Autan kyllä kaikes-
sa minkä voin ja töiltäni ehdin.

Ihania syksyiltoja, hyvää oloa luonnossa liikkuen teille 
kaikille ja muistakaa pitää huolta jaloistanne!

Lämpimin terveisin Pirkanmaan ”Äiti-puh”  

Pirkanmaan Kilpirauhasyhdistys ry
       

Anja Salvas
Puheenjohtaja
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Kevätretki Paateriin
Kauniina, keväisenä toukokuun lauantaiaamuna, Maail-

man kilpirauhaspäivänä 25.5. suuntasi iloinen joukko matka-
laisia kohti Lieksan Paateria. Kyseessä oli yhdistyksen järjes-
tämä kevätretki. Mukana oli 33 jäsentä ja heidän ystäviään. 
Paaterissa kuulimme oppaan kertomana paikan historias-
ta ja tutustuimme rakennuksiin sekä siellä oleviin veistok-
siin. Paaterissa teki kuvanveistäjä-professori Eva Ryynä-
nen mahtavan elämäntyön, raskaimmissa työn vaiheissa 
oli apuna taiteilijan aviomies, Paavo Ryynänen. Kerta ker-
ran jälkeen mykistyy töitä ihaillessa. Töitä valmistui noin 
500, joista yli 50 on matkannut ympäri maailmaa. Profes-
sori Ryynäsellä on ollut tarkka näkemys kunkin työn koh-
dalla. Kirkkoon hän ei esimerkiksi hyväksynyt urkuja, hänen 
mielestään alttaritaulun takana olevasta ikkunasta näkyvät 
suoraselkäiset männyt ovat kuin urut.

Eva Ryynänen menehtyi vuonna 2000 ja vain kolme kuu-
kautta myöhemmin hänen Paavo miehensä. Heidän uur-
nansa on laskettu pihapiirissä olevan hautaan. Paikalla on 
taiteilijan itse suunnittelema hautakivi, joka on valmistettu 
valkoisesta marmorista, jonka he olivat itse hakeneet Itali-
asta. Korkeassa muistomerkissä on ylhäällä enkeliä kuvaa-
va kohokuvio, johon on ikuistettu Eva Ryynäsen äidin kas-
vojen piirteet.

Paaterista siirryimme lähellä olevaan Pitopalvelu Isän-
tärenkiin, jossa nautimme maittavan lohilaatikko lounaan 
salaatteineen, jälkiruokana kahvin kanssa letut mansikka-
hillolla. Paikka jatkaa toimintaansa jo kahdeksannessa pol-

Isäntärengin pihakoivun katvesssa.
Kuva: Pirkko Toivanen

vessa. Vastuullisena isäntänä toimii nykyään perheen poi-
ka, Ville. Pitopalvelujen lisäksi tilalla on noin 200 lammasta, 
joiden villasta vanha emäntä, Marjatta, kutoo kauniita peit-
toja, huiveja, liinoja ym. Matkalla saimme nauttia myös kau-
niista järvimaisemista ja keväisestä luonnosta. Kiitokset kai-
kille mukana olleille.

Pohjois-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry

Pirkko Toivanen

Toiminta laajenee nyt myös Raumalle
Maailman kilpirauhaspäivänä Porissa oli luento diabetek-

sestä ja keliakiasta. Luennoitsijana oli Eva-Christine Schmü-
ser, joka on diabetesvastuulääkäri Porin alueella. Aihe oli 
mielenkiintoinen kilpirauhasvaivoista kärsiville, sillä sairau-
det ovat monella tapaa kytköksissä toisiinsa. Jos on jo en-
nestään esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoimintaa on suu-
ri mahdollisuus, että vaivaksi tulee myöhemmin myös dia-
betes tai keliakia. Myös monet kuulijoiden kysymykset sai-
vat asiantuntevan vastauksen.

Satakunnan alueella yhdistyksen toiminta on keskitty-
nyt lähinnä Poriin. Keväällä teimme päätöksen, että laajen-
namme toimintaamme Raumalle ja todennäköisesti myös 
Kankaanpäähän. Yhdistys tarjoaa kyllä kaiken tuen, jotta toi-
minta lähtee oikeasti vauhtiin tarvitsemme paikallisia ak-

tiivisia jäseniä. Tarkoituksena on järjestää vertaistuki-ilto-
ja ja luentoja niin paljon kun on tarpeellista. Ensimmäinen 
tapaaminen Raumalla on 17.10. alkaen klo 18 Rauman jär-
jestötalolla, Siikapolku 1. Mahdolliset lisätiedot tulevat ko-
ti- ja Facebook-sivuillemme. 

Edellisessä lehdessä pyysin yhdistyksemme jäseniltä 
uusia ideoita toimintamme kehittämiseen. Esillä oli teat-
teriretket, luontoretket ja uusia luennoitsijoita. Otan edel-
leen kehitysideoita vastaan. Yhteystiedot löydät lehdestä.

Satakunnan Kilpirauhasyhdistys ry

Sami Halttunen
Varapuheenjohtaja
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Hyvä hoito, parempi mieli
Teksti: Tanja Väyrynen

Oireita hoidettiin pitkään masennuksena. Erilaisten 
hoitokokeiluiden myötä löytyi oikea lääkitys asiantun-
tevan lääkärin valvonnassa.

Kaikki alkoi väsymyksestä. Eräänä päivänä istuin kuistil-
la ja yritin lukea kurssikirjaa. Vain muutama kuukausi sitten 
olin innolla aloittanut opiskelut työn ohessa, mutta nyt lu-
keminen ei kiinnostanut tai en vain ymmärtänyt lukemaa-
ni. Muutenkin kaikki tuntui vaikealta. Siinä kuistilla istues-
sa pohdin olevani masentunut ja suorastaan tarjoilin diag-
noosini lääkärille. Sain ilman lisätutkimuksia mielialalääk-
keet ja lähetteen psykiatrille.

Olo ei parantunut. Söin yhteensä viittä eri mielialalää-
kettä, kunnes minusta alkoi tulla maitoa sivuoireena. Soi-
tin työterveysasemalle, joka ohjasi minut gynekologille.  Gy-
nekologi ihmetteli lääkkeitäni; en muistane koskaan sana-
muotoa, mutta se jäi kaivelemaan. Aloin listata oireitani ja 
kysellä suvun sairauksista. Kaivelin oirelistani mukaan lää-
kärikirjaa ja päädyin usein samaan osioon: kilpirauhassai-
raudet. Sitä samaa löytyi myös suvustani. Lääkäriin meni it-
sevarma ihminen, joka tiesi diagnoosinsa. Yhtäkkiä jo nuo-
ruudessa alkaneille ongelmille oli mielestäni löytynyt seli-
tys! No, se ei sitten mennytkään ihan niin yksinkertaisesti. 
Masennusta pidettiin selityksenä kaikkeen. Käskettiin har-
rastaa liikuntaa. Kysyin, että harrastanko silloin kun nukun 
vai kun käyn töissä, koska muuta elämässä ei enää ole. Ruo-
kaympyrä kerrattiin, muttei se paljoa auttanut kun mikro-
aterian lämmityskin tuntui vaativalta. 

Lopulta pääsin kilpirauhaskokeisiin. Kuin ilkeyttään T4V 
jumitti tasan viitearvon alarajalla. Viimein sain koelääkityk-
sen. Oloni parani ajan kanssa merkittävästi. Kaikki ei kuiten-
kaan tuntunut olevan kunnossa. Tunsin väsymystä ja ni-
velkivut vaivasivat. Nenäkin oli koko ajan tukossa. Päädyin 
kokeilemaan eläinperäisiä valmisteita. Se tuntui aluksi to-
si hienolta jutulta. Tyroksiiniannostahan ei enää suostuttu 
nostamaan, koska veriarvoista TSH oli jo reippaasti alle vii-
tearvon ja T4V ylärajalla. 

Olin lääkityksen muutoksen jälkeen tosi pirteä. Jälkikä-
teen ajatellen mukana tunteessa oli varmasti paljon toiveik-
kuutta tulevasta. Painokin laski. Ongelmaksi muodostui se, 
että T4/T3-suhde ei ollut minulle sopiva. Olin joko lähellä 
tai jo liikatoiminnalla tai vajaatoiminnalla. Kumpikaan ei ol-
lut hyvä. Testasin rinnalla myös pientä tyroksiinilisää, mut-
ten silti saanut annosta vakaaksi. 

Menin uusimaan eläinperäisen valmisteen reseptiä, kun 
lääkäri tarjosi, että säätäisimme tyroksiinia nimenomaan 
olon, ei veriarvojen mukaan. Innostuin ajatuksesta heti, sil-
lä tähän ei ollut aikoinaan suostuttu. Muuten testi onnistui, 
mutta minusta tuli ajan myötä taas väsyneempi. Poskion-
telot ja nivelet oireilivat entistä enemmän. Painokin nousi. 
En olisi välttämättä ajatellut asiaa, mutta asiaa tunteva ih-

minen kommentoi asiaa niin että oivalsin: tämä lääkitys ei 
vain riitä minulle. 

Tyroksiinin rinnalle otettiin synteettinen liotyroniini (T3). 
Aloitin sen varovasti ja yllätyinkin positiivisesti. Todella pieni 
annos muutti hiljalleen oloni omaksi itsekseni. Painoni kyllä 
jumittaa edelleen. Olen kuitenkin oivaltanut myös sen, että 
tämän prosessin aikana on tullut ikääkin. En ole enää kaksi-
kymppinen, vaikka toisinaan niin ehkä luulenkin. Minun on 
alettava huolehtia itsestäni monella tapaa enemmän voi-
dakseni hyvin. Kun lääkitys on kohdallaan jaksan miettiä si-
täkin mitä syön ja liikkua. Lääkityksen tarve voi vaihdella ja 
itseään on opittava kuuntelemaan! 

Hoidossa merkittävä seikka on asiantunteva lääkäri. Hän 
osaa tehdä eräänlaisen riskianalyysin: Mitä seikkoja on huo-
mioitava, esimerkiksi minulla alttius sykkeen nousuun, mut-
ta myös se mitä tarvitsen voidakseni hyvin. Meillä oli yhtei-
nen tavoite ja yhdessä sovitut askelmerkit sitä kohti. On hy-
vä tietää mahdolliset sivuoireetkin – niin vaarattomat kuin 
myös ne, joista tulee huolestua. Näin hoidosta tulee mah-
dollisimman turvallista.  

Minulle tämä sairaus ja sen vaatima lääkitys ei ole pel-
kästään rasite. Tämän sairauden ansiosta tutustuin yhdis-
tystoimintaan ja vertaistukeen. Olen saanut tätä kautta har-
rastuksen, mahdollisuuden niin antaa kuin saada vertaistu-
kea ja tutustunut uusiin ihmisiin. Tämän sairauden voisin 
antaa pois, mutta näistä positiivisten kokemusten päivistä 
en yhtäkään. Yhdistystoiminta on myös muuttanut maail-
mankuvaani. Kaikki ei olekaan niin yksioikoista, eikä kaikki 
mulle heti – logiikka juurikaan toimi. Olen oppinut tausto-
jen selvityksen ja maltin säilyttämisen merkityksen. Asioita 
voi korjata parhaiten yhdessä toimien. Kun lääkitys on kun-
nossa, jaksaa tehdä työtä niiden hyväksi jotka vielä hakevat 
oman lääkityksensä tasapainoa tai tarvitsevat muuten apua.

Kuva: Helena Aarnio
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14.–16.2.2014 Hyvinkää, Hotelli Rantasipi Sveit-
si. Kurssi on tarkoitettu eläkeläisille. Hakuaika päättyy 
7.1. Osallistumismaksu 130 €/2 hh ja 190 €/1 hh. Erit-
täin pienen eläkkeen saajille on mahdollisuus myöntää 
alennettu hinta 75 €, jolloin majoittuminen on kahden 
hengen huoneessa.
Kurssilla luennoi kardiologi Anneli Seppälä-Lindroos 
kilpirauhasen toiminnan merkityksestä sydän- ja veri-
suonisairauksissa. 
Muista vuoden 2014 kursseista tietoa seuraavassa leh-
dessä ja myöhemmin syksyllä liiton nettisivuilla.

Yleistä kuntoutumiskursseista:
Kuntoutumiskursseille haetaan hakulomakkeella, jonka 
voi täyttää liiton nettisivuilla Kurssit ja lomat -valikon 
alla. Lomakkeita voi myös tilata toimistosta
p. (09) 8684 6550. Hakulomakkeet lähetetään toimisto@
kilpirauhasliitto.fi tai postitse Suomen Kilpirauhasliitto, 
Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki.

Täytä hakulomake huolellisesti. Valintaan vaikuttaa ha-
kijan vapaamuotoiset perustelut. Tarvittaessa olemme 
yhteydessä puhelimitse ennen valintaa, joten muistat-
han ilmoittaa lomakkeella myös puhelinnumerosi. Kurs-
sivalinnoissa ensikertalaisuus ja tarve kuntoutumi-
seen ovat etusijalla.
Kuntoutumiskurssiin sisältyy täysihoito, saunat ja uin-
nit, asiantuntijaluennot, mm. lääkäriluento sekä muut 
luennot ja ohjattua tai omaehtoista liikuntaa. Matka-
kulut maksaa kurssilainen itse.   
  
Hakija sitoutuu hakemuksen lähettäessään maksamaan 
osallistumismaksun liitolle aiheutuvien kulujen katta-
miseksi, mikäli hän peruu osallistumisensa kurssia edel-
tävän viikon aikana. 
Jos kurssilainen haluaa osallistua kuntoutumiskurssil-
le lemmikkieläimen kanssa, on hänen varattava erilli-
nen yhden hengen huone. 

Kurssimme ovat hajusteettomia.

Kuntoutumiskurssit

Kilpirauhanen ja kilpirauhas sairaudet

KIRJA POTILAALLE

ESA SOPPI

Esa Sopin kirja
”Kilpirauhanen ja
kilpirauhassairaudet
- kirja potilaalle”
on tilattavissa liiton
toimistolta
toimisto@kilpirauhasliitto.fi 
tai
p. 09 8684 6550.
Kirjan hinta on 51 euroa +
toimituskulut 8,90 euroa.
Tilaukset toimitetaan
postiennakolla.

Hyvinvointini-
sovellus tukee 

Orion Pharman 
reseptilääkkeitä

Tutustu 
Hyvinvointini-
sovellukseen
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Valtakunnallinen 
Lapsiperhepäivä 
Vantaalla

Kilpirauhasliitto ja Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyh-
distys järjestävät jo toisen kerran valtakunnallisen Lapsi-
perhepäivän. Tapahtuma on lauantaina 9. marraskuuta klo 
10–16 Viihdekeskus Flamingossa Vantaalla. Lapsiperhepäi-
vä on tarkoitettu perheille, joissa on kilpirauhasta sairasta-
va lapsi tai lapsia. Tervetulleita ovat lapset taaperoista tei-
neihin vanhempineen tai isovanhempineen. 

Päivän aikana on sekä yhteistä että erillistä ohjelmaa 
lapsille ja vanhemmille. Lasten endokrinologi Harri Niini-
koski Turun yliopistollisesta keskussairaalasta luennoi las-
ten kilpirauhassairauksista. Luennon lopuksi on varattu ai-
kaa kysymyksille.

Iltapäivällä jakaudumme keskustelemaan pienryhmissä. 
Ryhmien kokoonpano muodostuu osallistujien tarpeiden 
mukaan, suunnitelmissa on muun muassa omat keskuste-
luryhmät pienten lasten vanhemmille, teini-ikäisten van-
hemmille ja nuorisolle. Pienille lapsille järjestämme ohjat-
tua ohjelmaa luennon ja keskustelujen ajaksi.

Osallistumismaksu on 30 euroa/perhe (max 5 henkilöä) 
sisältäen aamupalan, lounaan ja ohjelman. 

Jos haluat yöpyä omalla kustannuksellasi Sokos Hotel 
Flamingossa, varaukset tehdään suoraan Sokos Hotellin va-
rauspalvelusta p. 020 1234 600 tai sähköpostilla sokos.ho-
tels@sok.fi. Varauksen yhteydessä mainitse ”Pääkaupungin 
Kilpirauhasyhdistys”.  Olemme tehneet tällä nimellä varauk-
sen huonekiintiöstä, joka on voimassa 1.11. saakka.

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset 30.9. mennessä Kil-
pirauhasliittoon Asta Tirroselle p. 050 3300 080 tai asta.tirro-
nen@kilpirauhasliitto.fi. Osallistumismaksu maksetaan en-
nakkoon viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä Suo-
men Kilpirauhasliiton tilille FI19 8000 1970 4661 82, viesti-
kenttään maininta ”Lapsiperhepäivä”. Maksua ei palauteta, 
jos osallistuminen perutaan sitovan ilmoittautumisen jäl-
keen tai perhe ei saavu paikalle. 

Viihdekeskus Flamingossa on hotelli, kylpylä vesipuistoi-
neen, leikkikeskus Naurusaari, Day Spa, elokuvateatteri, kei-
lahalli, ravintoloita ja myymälöitä. Flamingoon voit tutus-
tua osoitteessa www.flamingo.fi. 

Lämpimästi tervetuloa perheet ympäri Suomen!

Kilpirauhasliitto järjestää Savonlinnassa 
vertaisryhmäohjaajien koulutuksen

lauantaina 14.9. klo 10–15 Sokos Hotel Seurahuone, Aida-kabinetti 3. krs., Kauppatori 4-6.
 

Koulutuksessa käydään läpi vertaistukiryhmään liittyviä perusasioita ja tavoitteena on antaa 
perusvalmiudet ryhmän käynnistämiseen ja ohjaamiseen. Ilmoittautumiset ja lisätiedot 10.9. 

mennessä moona.saari@kilpirauhasliitto.fi tai 050 408 8645. Tervetuloa mukaan!

Vastaava koulutus voidaan järjestää myös Mikkelissä, mikäli alueelta löytyy kiinnostusta ja 
yhteyshenkilö. Ota yhteyttä moona.saari@kilpirauhasliitto.fi tai 050 408 8645.
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SAKSITTUA !
Koonnut: Asta Tirronen

Miksi tarkasteltiin kilpirauhasarvoja?

Vajaatoimintaa voi ilmetä myös muo-
toina, joita tavallinen verikoe ei paljas-
ta. Lisäksi oireita saattaa ilmetä TSH:n ja 
T4V:n viitearvojen sisällä. Jos tyroksiini-
lääkitys ei näissä tapauksissa auta, poti-
laille määrätään herkästi psyykenlääket-
tä sen sijaan, että muutettaisiin lääkitys-
tä. Tyroksiiniannostusta voitaisiin nostaa 
tai sen sijaan voitaisiin kokeilla T4/T3-yh-
distelmälääkettä.

Kotilääkäri 5/2013

Pilleri päivässä riittää

Kun Raisa Törnroos-Heinonen oli ala-
koululainen, kasvukäyrät paljastivat, ettei 

kaikki ollut kunnossa pienen tytön elimis-
tössä. Nykyisin kilpirauhasen vajaatoimin-
ta ei hidasta tennisnaisen elämää.

Yksi pilleri päivässä heti herättyä. Sen 
enempää Raisa Törnroos-Heinosen, 36, 
ei tarvitse normaalissa arjessa miettiä 
kilpirauhasen vajaatoimintaa. Kun hoito 
on tasapainossa, ei sairaus aiheuta min-
käänlaisia oireita.

Toisin oli silloin, kun Törnroos-Heino-
nen oli 9-vuotias koululainen. Tervey- 
denhoitaja ihmetteli vuositarkastukses-
sa, kun tytön paino oli kääntynyt nope-
asti nousuun ja pituutta oli tullut vuo-
dessa vain puoli senttiä lisää. Raisa itse 
oli jo pidemmän aikaa hämmästellyt kui-
vaa ihoaan, johon mikään rasva ei tuntu-
nut riittävän. Kesäisin tyttö veti villasukat 
jalkaan, kun muut vähensivät vaatteita. 
Mutta ennen terveydenhoitajaa kukaan 

ei osannut yhdistää palelua ja iho-oirei-
ta kilpirauhasvaivoiksi.

Verikokeet osoittivat, että kilpirauhas-
arvot olivat hälyttävällä tasolla. Jatkotut-
kimukset kertoivat kilpirauhasen tuhou-
tuneen lähes täysin ja kehon oman tyrok-
siinihormonituotannon hiipuneen. Syynä 
saattoi olla perinnöllinen taipumus tai tu-
lehdus. Lääkitys aloitettiin saman tien, ja 
jo muutamassa viikossa oireet alkoivat 
helpottaa. Hoitotasapaino löytyi nopeasti.

Apteekin hyllyltä 2/2013

Kilpirauhasliiton vuosikokous
Teksti ja kuva: Kirsti Hänninen

Liiton vuosikokousta käytiin leppoisissa tunnelmissa Hel-
singissä lauantaina 8.6. Lähes kaikki yhdistykset olivat lähet-
täneet paikalle edustajansa. Kokouksessa käsiteltiin sään-
töjen määräämät asiat. 

Tänä vuonna käsiteltiin myös ehdotus uusiksi liiton sään-
nöiksi. Aikaa on kulunut liiton perustamisesta kohta jo 14 
vuotta, joten oli aika tarkistaa säännöt ajanmukaisiksi. Uu-
sia sääntöjä valmistellessa oli toki käytetty apuna myös ju-
ristia. Säännöt herättivät paljon keskustelua, mikä on täy-
sin ymmärrettävää. Saimme kokouksessa hiottua sääntöjä 
vielä lisää paikalla olleen Pääkaupunkiseudun yhdistystä 
edustaneen juristin Risto Rinta-Joupin avulla.

Liiton Raha-automaattiyhdistykseltä saatava avustus on 
varsin pieni edelleen, kun ajattelee, että liitto on kattojärjestö. 
Avustuksen nousu on kuitenkin ollut sen verran suuri, että 
saimme huhtikuussa palkattua järjestösuunnittelijan. Moo-
na Saaren moni näkikin kokouksessa ensimmäistä kertaa.

Monet kokousedustajat olivat tulleet pitkän matkan ta-
kaa, joten liitto tarjosi lounaan kaikille. Ruokaillessa oli mah-
dollisuus jutella myös kokousedustajien kanssa yhdistys-
ten asioista.

Seuraavaksi yhdistysten vuoden 2014 puheenjohtajat 
tapaavat puheenjohtajapäivillä lokakuun lopussa Oulussa.

Kokousedustajat vasemmalta Taina Nurmi-Alho, Pirjo Gustafsson,
Irma Heikkinen, Tanja Väyrynen ja Ulla Slama
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”Minua ei kiinnosta
kuka on oikeassa,
haluan vain tulla kuntoon”

Teksti: Sami Halttunen Kuva: Pia Halttunen

Loppuvuodesta 2007 selkäni tuli kipeäksi. Päivällä ki-
pua en juuri tuntenut, mutta muutaman tunnin yöunien 
jälkeen heräsin, koska en löytänyt oikeata asentoa. Lääkä-
rissä selkääni kuvattiin ja otettiin kokeita sairauksista mit-
kä olisivat voineet olla kivun aiheuttaja. Mitään ei löydetty, 
joten minulle kirjoitettiin erilaisia kipulääkkeitä. Kävin hy-
vällä hierojalla. Hän sai selkäni parempaan kuntoon, mutta 
kivut palasivat aina parin päivän sisällä. 

Vuoden 2011 alussa vajosin sairaalloiseen väsymykseen. 
Nukuin 14 tuntia yössä, heräsin pariksi tunniksi ja jatkoin le-
päämistä päikkäreillä. Tässä vaiheessa aloin etsiä vastauksia 
netin kautta. Laitoin oireita hakukoneeseen ja sain usein vas-
tauksia liittyen kilpirauhaseen. Varasin ajan terveyskeskuk-
seen, josta sain lähetteen verikokeeseen. Arvot olivat juu-
ri ja juuri viitteissä, eli omalääkärini ei uskonut kilpirauha-
sessani olevan mitään ongelmaa. ”Joskus sitä vaan väsyt-
tää” oli vastaus ja se menee itsestään ohi. Hänen mukaan-
sa olin masentunut liiallisesta onnellisuudesta.

En uskonut olevani terve, vaan hakeuduin paikalliseen 
yksityiseen lääkäriasemaan. 15 minuuttia ja viittäkymppiä 
köyhempänä sain edes reseptin. Resepti oli kuitenkin ma-
sennukseen. En kokenut olevani millään tavalla masentu-
nut, joten jätin reseptin tallelokerooni. Minulta ei kyselty mi-
tään masennukseen liittyvää, kerroin ainoastaan olevani vä-
synyt, jalkojani paleltaa, muisti takkuilee ja silmiäni kuivasi. 
Sanoin vaivoista huolimatta olevani onnellinen.

Elokuussa 2011 löysin asiantuntevan lääkärin, joka näki 

alkuperäiset verikokeen tulokset ja hän sanoi, että minulla 
on oireet ja verikokeet tulkiten selkeästi kilpirauhasen va-
jaatoiminta. Sain häneltä reseptin Tyroksiiniin, jolla pääasi-
assa hoidetaan vajaatoimintaa. Olo parani syksyn edetes-
sä aina kun nostin annostusta. Kun olin syönyt jonkin aikaa 
samaa annosta, väsymys palasi taas. Kävin taas omalääkärin 
lähetteestä otattamassa verikokeet ja tulosten perusteella 
hän käski minun vähentämään annosta. Oloni huononi en-
tisestään. En pystynyt tekemään mitään fyysistä vaan väsäh-
din heti. Sain pyynnöstäni vielä kokeeksi eläinperäisen val-
misteen, joka pitäisi tehota vajaatoimintaan silloin kun Ty-
roksiinilla ei saada haluttuja tuloksia. Elämäni pysähtyi täy-
sin, en muistanut mitä edellisenä päivänä olin tehnyt. Sanat 
katosivat, en pystynyt puhumaan kunnolla, hermot olivat 
pinnassa enkä enää tunnistanut itseäni. Ainoa positiivinen 
asia oli, että vuosia vaivannu selkäkipu katosi. 

Asiantunteva lääkärini ehdotti minulle MDD:n rT3/T3 tes-
tiä, jolla testataan mahdollista rT3 dominanssia. Tilasin ajan 
verikokeeseen ja jäin odottamaan vastauksia. Muistan het-
ken kun avasin kirjekuoren ja tunnekuohun vallassa sain 
vihdoin tietää olevani virallisesti sairas. Helpotus oli suu-
ri. Tähän asti oireitani oli vähätelty, mutta nyt viimein tie-
sin mikä minussa on vikana. Yksityinen lääkärini osasi tul-
kita tuota testiä ja hän kirjoitti minulle heti Liothyronia ja 
uupunutta lisämunuaista tukemaan hydrokortisonia. Nor-
maalisti Liothyronin pitäisi toimia 6-8 viikossa, mutta mi-
nulle ei näin käynyt. Söin melko korkeaa annosta vuoden, 
jonka jälkeen päättelin lääkärin avustuksella sen riittävän. 
Vähensin annostusta ja kahden yön jälkeen jotain tapahtui. 
Alkuvuodesta 2013 ensimmäistä kertaa vuosikausiin sain 
silmäni auki heti aamusta, touhusin päivän aikaan kaiken-
laista enkä väsynyt niinkuin ennen. Läheiset näkivät hymy-
ni pitkästä aikaa ja aloin olla läsnä keskusteluissa. 

Olen seikkailuni aikana tavannut monenlaisia lääkäreitä. 
Heidän näkemyksensä kilpirauhasen toiminnasta ja varsin-
kin sairauksien hoidosta vaihtelevat paljon. Osaa vaivoista 
ei tunneta tai myönnetä, eri lääkkeistä ollaan montaa miel-
tä. Potilaana on vaikea tunnistaa kenen lääkärin neuvoa pi-
täisi kuunnella, kenestä pysyä kaukana erossa. Olen yksi-
tyisten lääkärien jälkeen aina palannut yleisen TK:n puo-
leen, mutta saanut joka kerta pettyä. Olenkin sairasteluni 
myötä kehittänyt itselleni moton ”Minua ei kiinnosta kuka 
on oikeassa, haluan vain tulla kuntoon”. Haluaisin asioiden 
etenevän syyttelemättä ketään. Näkisin lääkäreiden koulu-
tuksen olevan tärkeä myös yhteiskunnalle, koska kilpirau-
hasvaivaisia on niin suuri osa koko väestöstä. 

  En tiedä onko Liothyronin monoterapia ainoa minul-
le toimiva lääkitys, mutta mikään muu lääke ei ole tuonut 
apua. Minulla se kuitenkin toimii ja antoi elämäni takaisin. 
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Kombinationsbehandling av 
underfunktion i sköldkörteln

Kombinationsbehandling av
underfunktion i sköldkörteln

Underfunktion i sköldkörteln (hypo-
tyreos) är en av de vanligaste endok-
riniska sjukdomarna. Dess förekomst 
varierar mellan 6-17 % bland popula-
tionen i hela världen. På basis av FPA:s 
statistik finns det ca 260 000 personer 
som lider av underfunktion i sköldkör-
teln i Finland. Underfunktion  är vanli-
gare bland kvinnor och ju högre ålder, 
desto större är risken för att insjukna. 
Symptomen i hypoteros varierar bero-
ende på hur länge man har haft sjuk-
domen och på svårighetsgrad: allt från 
helt symptomfri till myxödem som är 
svårt invalidiserande och livshotande.

Historia och bakgrund

Det första preparatet som man be-
handlade underfunktion i sköldkör-
teln med var ett extrakt tillverkat av 
sköldkörteln från lamm på 1890-ta-
let. År 1927 lärde man sig att tillverka 
syntetiskt thyroxin. I början var synte-
tiskt thyroxin dock mycket dyrbart och 
fram till början av 1960-talet behandla-
des hypotyreos främst med ett extrakt 
som tillverkats av sköldkörteln från gris. 
1952 kom man på att det förutom thy-
roxin  (T4) också finns ett annat sköld-
körtelhormon i blodet, nämligen tri-
jodtyronin (T3). 1970 kom amerikan-
ska forskare fram till att en stor del av 
blodets T3 kommer från T4 genom de-
jodering (en jodatom frisätter en en-
zym från T4). En normalt fungerande 
sköldkörtel producerar dock förutom 
T4 (100 µg/dygn) även också T3 (29 
µg/dygn). T4 bevaras i blodcirkulatio-
nen länge (halveringstiden är 6 dygn) 
emedan T3:s halveringstid endast är 
1 dygn och dessutom uppnås topp-
värden redan inom 2-4 h då dosintag 
skett genom mun. Vid användning av 

T3 varierar serumvärdena kraftigt. Då 
T4 används som ersättningsbehandling 
uppnås en jämn serumhalt vid dosering 
en gång per dygn. Internationellt ges 
alltid T4 som behandling i första hand 
för hypotyreos. På 1970-talet börjades 
användningen av sköldkörtelextrakt så 
småningom ersättas med syntetisk T4.

Symptom trots behandling med T4

Läkare som behandlar patienter vet 
att en del av hypotyreospatienterna (5-
10 %) upplever att de mår dåligt, trots 
adekvat T4-behandling. Detta händer 
trots att blodets hormonvärden lig-
ger inom behandlingsvärdena. Typis-
ka symptom är då trötthet, hjärndim-
ma (brainfog), depression, humörför-
ändringar och allmänt nedsatt ork. Det 
är också vanligt med frusenhet. Det 
kan då hända att patienten har till ex-
empel en infektion, anemi, en autoim-
munsjukdom eller lider av depressi-
on. I allmänhet är detta dock inte fal-
let, utan patienternas symptom liknar 
varandras mycket och tyder på hypo-
tyreos. När man i sådana här fall läg-
ger till ett preparat som innehåller T3 
till behandlingen, förbättras oftast pa-
tientens tillstånd och kan till och med 
normaliseras. Patienten känner sig of-
ta mycket bättre.

Resultaten av forskning och
behandlingsrekommendationer

I slutet av 1990-talet publicerades 
en lettisk undersökning som rönte stor 
uppmärksamhet. I undersökningen 
orkade de patienter som hade fått en 
T3-T4-kombinationsbehandling myck-
et mer än de som endast hade fått T4-
behandling. Efter detta har det publi-
cerats drygt 10 liknande patientunder-
sökningar samt två metaanalyser och 
översiktsartiklar. Resultatet i den let-

tiska undersökningen har bara kunnat 
upprepas i några av undersökningar-
na och i allmänhet har kombinations-
behandlingen varit likvärdig med T4-
behandlingen. Man har heller inte i nå-
gon undersökning kunnat påvisa att 
kombinationsbehandlingen skulle va-
ra sämre än T4-behandlingen. Det ge-
mensamma för dessa undersökning-
ar är det relativt låga antalet patienter 
som deltagit i undersökningen och att 
uppföljningstiderna har varit korta. Till 
undersökningarna har inte valts patien-
ter som mår dåligt i synnerhet under 
T4-behandlingen och man har försökt 
hålla TSH inom referensvärdena under 
behandlingen. Detta kan förvränga el-
ler försämra resultaten, speciellt då det 
gäller kombinationsbehandlingarna. 
Dessutom har man hittills endast an-
vänt syntetiska T3-preparat i undersök-
ningarna, och inte animaliska preparat. 
Våren 2013 publicerades den första kli-
niska undersökningen som jämför ani-
maliskt sköldkörtelextrakt med T4, vars 
resultat var liknande med de undersök-
ningar där man använt syntetiska kom-
binationspreparat. Det är intressant att 
i blindtester har hälften av patienterna 
ansett att kombinationspreparaten är 
bättre än enbart T4. 

År 2012 publicerades två betydan-
de internationella behandlingsrekom-
mendationer för hypotyreos: den ame-
rikanska ATA:s (American Thyroid Asso-
ciation) och den europeiska ETA:s (Eu-
ropean Thyroid Association). ATA ställer 
sig negativ till kombinationsbehand-
lingar, medan ETA är mer positivt in-
ställd till behandlingen. Enligt ETA kan 
en kombinationsbehandling provas 
till utvalda patienter som inte mår bra 
av T4-behandlingen. ETA rekommen-
derar att kombinationsbehandling-
ar genomförs endast av endokrinolo-
ger och specialistläkare i inre medicin 
som är insatta i sköldkörtelsjukdomar. 

Text: Vesa Ilvesmäki 
specialistläkare i endokrinologi och inre medicin 

Päijänne-Tavastlands centralsjukhus, Lahtis 
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Att ATA inte förhåller sig positiv till be-
handlingen tycker jag är överraskan-
de och förvirrande, eftersom man vet 
att i det praktiska vårdarbetet kan en 
del av patienterna få hjälp av kombi-
nationsbehandlingar. Så är det säkert 
i USA också. Enligt min kliniska erfa-
renhet är en rätt genomförd kombi-
nationsbehandling som uppföljs nog-
grannt en trygg behandling. Den störs-
ta risken utgörs av patienter som har 
rytmstörningar i hjärtat, till exempel 
förmaksflimmer. Man ska därför vara 
extra försiktig med patienter som lätt 
får rytmstörningar och även i allmän-
het med alla hjärtpatienter. 

Vad grundar sig behandlingen
med T3 på?

T4 måste omvandlas till T3, som se-
dan fäster sig i en receptor i cellkärnan, 
vars aktivering ger upphov till sköld-
körtelhormonets biologiska verkning-
ar. Omvandlingen sker genom en dejo-
deringsmekanism, då en jodatom fri-
sätts från T4-molekylen. Dejodinasen-
zymer fungerar som transportörer av 
reaktionen, av vilka det finns olika slag 
av i kroppen och vars förekomst är oli-
ka i olika vävnader. 20 % av T3:n i krop-
pen utsöndras från sköldkörteln och 80 
% tillkommer i vävnaderna med hjälp 
av dejodisering. Om sköldkörteln sak-
nas (t.ex. avlägsnad vid operation) eller 
inte fungerar längre (t.ex. som en följd 
av autoimmuntyreoidit) är vi helt bero-
ende av periferisk produktion,  då an-
vänds T4 som behandling. Enligt pre-
liminära studier förekommer typer av 
dejodinas som inte fungerar som de ska 
hos ca 15 % av patienter med hypoty-
reos. Dessa patienter klarar sig bättre 
med en kombinationsbehandling än 
med enbart T4-behandling. I det prak-
tiska kliniska arbetet med patienter är 
det dock ännu inte möjligt att under-
söka dessa sk polymorfismerna i pa-
tientprover. Ett annat alternativ är att 
T4-transportmolekylernas funktion är 
bristfällig på cellnivå, vilket leder till 
nedsatt T3-produktion.

Wilsons sjukdom 

Det har påvisats, utan några som helst 
teoretiska bevis, att olika stresstillstånd 

skulle ha en anknytning till ökad pro-
duktion av omvänt T3 (rT3) som sedan 
binder sig till T3-receptorn, och häm-
mar effekten av T3. Detta kallas för Wil-
sons syndrom. Denna sjukdom nämns 
inte i den endokrinologiska litteraturen. 
Det är en sjukdom som en amerikansk 
alternativläkare själv har hittat på och 
som bär hans namn. I USA har Doctor 
Wilson rekommenderat behandling 
med stora doser av T3, vilket kan vara 
farligt för patienten. Syftet är att ren-
sa kroppen från skadlig rT3, vilket för-
modligen har lett till dödsfall. Sjukdo-
men har av den vetenskapliga gemen-
skapen (USA:s Endocrine Society och 
Mayo-kliniken) deklarerats som svin-
del. Doktor Wilsons läkarrättigheter har 
därför också begränsats. rT3-bestäm-
ningar har börjat göras även i Finland 
och prov skickas till USA för analys. Be-
stämningarna är dyra och man kan in-
te fatta behandlingsbeslut på basis av 
dem. Wilsons sjukdom och rT3 disku-
teras flitigt på nätet även i Finland och 
saken har börjat få drag som liknar re-
ligiös extas. Detta reflekterar patien-
ternas nöd då de inte får hjälp för sina 
symptom. Som endokrinolog rekom-
menderar jag att rT3-bestämningar in-
te utförs. Det här bör dock undersökas 
och i framtiden får vi säkert mer infor-
mation. Alla endokrinologer i vårt land 
har onekligen samma ståndpunkt i den 
här saken. Även professor Matti Välimä-
ki har behandlat ärendet i sin senaste 
artikel i Finlands läkartidning.

Hur genomförs kombinationsbe-
handlingen i praktiken? 

Vårdpraxis varierar bland olika läkare 
och dessutom ska varje enskild patient 
bedömas och vårdas individuellt. I det 
följande ska jag kort beskriva hur jag 
själv behandlar en hypotyreospatient 
som inte känner sig bra trots adekvat 
T4-behandling. För det första ska man 
säkra sig om att patienten verkligen lider 
av hypotyreos. För det andra ska man 
bedöma eventuella andra sjukdomar 
med ytterligare undersökningar som 
kan ha en inverkan på patientens till-
stånd. Efter en preliminär bedömning 
rekommenderar jag vanligtvis att T4-
dosen höjs så att TSH ligger nära refe-
rensvärdets undre gräns och T4v nära 

referensvärdets övre gräns. Patienten 
bör inte ha symptom på överproduk-
tion (hjärtklappning, darrningar och 
svettning som de viktigaste). De idea-
la värdena för TSH och T4v varierar (sk 
set point), men det ideala värdet kan 
man inte veta exakt på förhand. I likhet 
med andra hormoner är referensvärdet 
för sköldkörtelhormonet inte alltid det-
samma som målvärdet. I detta fall har 
man ingen nytta av T3v-bestämningar 
och rutinmässigt brukar jag inte heller 
ordinera sådana. Om en höjning av T4-
dosen inte har någon effekt eller om 
det inte kan genomföras, rekommen-
derar jag att  T3 ges (Liothyronin, Thy-
bon) tillsammans med T4. Då sänks ofta 
T4-dosen. T3-preparaten kräver special-
tillstånd men för tillfället ersätts dessa 
av FPA, i motsats till andra alternativa 
sköldkörtelhormonpreparat. Vid labo-
ratorietest sjunker TSH-värdet i regel 
under referensvärdet och T3v-värdet 
borde ligga mellan 5-6 pmol/l. T4v-vär-
det ligger då ofta vid referensvärdets 
undre gräns. 

Om patienten inte känner sig bättre 
(hjärndimma, tröttthet), går jag sedan 
över till tabletter framställda av sköld-
körtelextrakt från gris (Armour Thy-
roid, Thyroid). Innan syntetisk T4 bör-
jade användas, behandlades hypoty-
reos i årtionden med denna typ av lä-
kemedel, så att det är inte frågan om 
någon ny form av läkemedel. Prepa-
raten innehåller även andra moleky-
ler som påträffas i sköldkörteln, såsom 
T2 och T1, men någon betydande kli-
nisk inverkan har inte kunnat påvisas. 
Det har överhuvudtaget gjorts väldigt 
få studier om animaliska sköldkörtel-
preparat med tanke på hur länge de 
har använts. I regel avslutas behand-
lingen av både T4 och T3 gradvis och 
det animaliska preparatets dosering 
inleds med en liten dos som så små-
ningom höjs. Doseringen planeras in-
dividuellt med tanke på patientens an-
dra sjukdomar, vikt och ålder. I uppfölj-
ningen försöker man justera T3v-vär-
det till 5-6 pmol/l. TSH-värdet är vanli-
gen lågt men patienten har ändå inga 
symptom på överproduktion i sköld-
körteln. Symptomen uppstår dock om 
dosen är för hög. 

Alla patienter får inte hjälp av kom-
binationsbehandlingar. En del får obe-
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hagliga biverkningar av T3 och avslu-
tar behandlingen. För stora sköldkör-
telhormondoser är överhuvudtaget 
obehagliga för patienten. I praktiken 
utgör därför inte missbruk av dessa 
preparat något problem, vilket en del 
läkare tycks misstänka. Om patienten 
inte får hjälp av kombinationsbehand-
lingen, ska den avslutas 3 månader ef-
ter behandlingens början och därefter 
kan man återgå till T4. En del av patien-
terna kan lida av depression eller har 
andra problem med den mentala häl-
san. ƒven andra somatiska och neuro-
logiska orsaker som visar sig som kro-
nisk trötthet är möjliga. Då behandling 
inleds ska patienten informeras om att 
det är frågan om experimentell behand-
ling och det bör framhävas att alla inte 
får hjälp av behandlingen. I dessa fall 
bör man med patienten komma över-
ens om  behandlingens varaktighet på 
förhand. Animaliska preparat är ca tio 
gånger dyrare än T4 i Finland och de 
ersätts inte av FPA. Detta begränsar an-
vändningen av preparaten.

Kombinationsbehandling i Finland

Traditionell T4-behandling (Thyrox-
in) är fortfarande en tillräcklig och trygg 
behandling för de flesta patienter. Be-
hovet av kombinationsbehandling be-
rör högst 10-15 % av hypotyreospatien-
terna. Enligt FPA:s statistik finns det ca 
260 000 användare av T4. Beräknat på 
denna siffra skulle över 30 000 patien-
ter behöva kombinationbehandling. 
Mängden är stor med tanke på det lå-
ga antalet endokrinologer i vårt land. 
Den allmänna sektorns enokrinologis-
ka polikliniker skulle troligen inte klara 
av att ta hand om ett så pass stort an-
tal patienter. För närvarande begrän-
sas inte rättigheten att ordinera kom-
binationsbehandlingar i Finland, ut-
an behandlingar kan ordineras av al-
la legitimerade läkare. Det har kommit 
till min kännedom att myndigheterna 
har diskuterat en begränsning av rätt-
en till att ordinera behandlingar till att 
endast omfatta endokrinologer och lä-
kare för inre medicin. 

År 2007 använde 435 personer 
sköldkörtelpreparat som kräver spe-
cialtillstånd. Därefter har antalet ökat 
snabbt, år 2011 fanns redan 1564 an-

vändare, dvs användningen har näs-
tan fyrdubblats inom fem år. De mest 
använda preparaten var Armour Thy-
roid, Thyroid och Liothyronin. Det ver-
kar som om användningen fortsätter 
att växa snabbt. 

Slutsatser

Kombinationsbehandlingar har bör-
jat bli allt vanligare vid behandlingen 
för underproduktion i sköldkörteln. I 
fortsättningen ska dessa höra till de 
sjukdomar vars behandling ersätts av 
FPA. Annars hamnar de patienter som 
behöver denna behandling i en ojämn-
ställd situation jämfört med andra hy-
potyreospatienter. Sköldkörtelförbun-
det har i den här saken varit aktiv, precis 
som en patientorganisation bör vara. 
För närvarande ersätts endast Liothy-
ronin, och den också bara tillfälligt. Lä-
karna har för närvarande inte tillräck-
ligt med kunskap om kombinations-
behandlingar och upplever ofta en pa-

tient som  ber om dessa som besvärlig. 
Detta beror på att behandlingar görs så 
sällan och på att preparaten inte finns 
i Pharmaca Fennica. En aktiv, i ämnet 
insatt patient kan veta mer om dessa 
behandlingar än sin läkare. Vid fortbild-
ning för läkare borde man klart utöka 
kunskapen om hypotyreos.
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