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         23.september 2022 

Høring - Gjør kloke valg-anbefaling fra Norsk endokrinologisk 

forening 
  

Norsk endokrinologisk forening har sendt på høring følgende forslag til Gjør Kloke Valg 

anbefaling:  

«unngå å måle PTH som ledd i utredning av slitenhet og andre diffuse symptomer» 

Måling av paratyreoideahormon (PTH) er indisert ved utredning av forstyrrelser i kalsiumstoffskiftet, 

ved kontroll av pasienter med kronisk nyresvikt, og i sjeldne tilfeller ved utredning av sekundær 

osteoporose. Høy kalsium sammen med forhøyede konsentrasjoner av PTH sees ved primær 

hyperparatyreoidisme. Sekundær hyperparatyreoidisme sees ved hypokalsemi, vitamin D mangel og 

nyresvikt. Lave konsentrasjoner av PTH sees ved primær hypoparatyreoidisme, alvorlig hypo -og 

hypermagnesemi og ved hyperkalsemi av andre årsaker enn primær hyperparatyreoidisme. PTH har 

fysiologiske sekresjonstopper i løpet av døgnet som kan ligge utenfor normalområdet. Forhøyet PTH 

alene gir ingen symptomer.  
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Anbefalingen er velformulert, ryddig og forståelig. I hovedsak skal kampanjens råd rettes til 

foreningens egne medlemmer. Dette rådet gjør det, samtidig som det nok kan oppleves som 

rettet mot allmennleger. Vi er ikke kjent med at allmennleger i utstrakt grad rekvirerer PTH 

ved utredning av slitenhet og andre diffuse symptomer. Allikevel er det slik at det i 

hovedkilden til oppdatert kunnskap for allmmennleger, Norsk elektronisk legehåndbok (NEL), 

er hyperparatyreoidisme listet opp som en av differensialdiagnosene ved slitenhet. Prevalensen 

anslås der å være 1-4 pr 1000 personer og at over 70% er asymptomatiske ved 

diagnosetidspunkt.1Anbefalt tilleggsundersøkelse for å utelukke denne differensialdiagnosen 

ved slitenhet er ifølge NEL måling av kalsium og PTH. Vi har erfaring med at Gjør Kloke 

Valg anbefalinger kan endre anbefalingene i NEL og de har nå tatt inn relevante råd som 

førsteoppslag ved symptom/sykdomssøk.  

 

Norsk forening for allmennmedisin støtter anbefalingen.  
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1 https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/generelt/symptomer-og-tegn/tretthet#differensialdiagnoser 
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