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 Den gode effekt 
Jod er et livsvigtigt mineral. Når det 
optages og lagres i skjoldbrusk-
kirtlen, er det med til at danne 
thyroxin, som derefter omdannes 
til trijodthyronin. Disse stoffer er 
nødvendige for at regulere krop-
pens stofskifte og energiforbrug. 

 Pas på! 
Tager man for store mængder jod 
over længere tid (for eksempel fordi 
man er bekymret for at blive udsat 
for radioaktiv stråling) kan det 
have en negativ indvirkning på 
stofskiftet og medføre stofskifte-
sygdomme.

 God jod 
Indånder man luft, der er 

forurenet efter et radioak-
tivt udslip, optager skjold-

bruskkirtlen radioaktivt jod. 
Ved at indtage jodtabletter, og 
dermed fylde skjoldbruskkirtlen op med 
såkaldt stabilt jod, kan man blokere for 
optagelse af radioaktivt jod, der øger risi-
koen for at udvikle cancer. Det er dog kun 
radioaktivt jod, og ikke radioaktive stoffer, 
man er beskyttet mod. Har man rundet 40 
år, er man ikke i risiko for at tage skade af 
radioaktivt jod.

278.000
Så mange pakninger jodtabletter er der solgt på de norske apoteker fra 2018 til i dag. 

Det svarer til ca. 2,8 millioner doser. 

 De nordiske naboer  
I Norge anbefaler ‘Direktoratet for strå-
levern og atomsikkerhet’, alle nordmænd 
under 40 år at have jodtabletter liggende 
i deres hjem. I Danmark er der ikke samme 
anbefaling. Da man i Sverige har atom-
kraftværker og i Norge atomreaktorer, er 
det mere almindeligt at have jodtab-
letter liggende i hjemmet.

 Jod til alle 
I 2000 blev det gjort obligato-
risk at tilsætte jod til blandt 
andet husholdningssalt. 
Formålet var at forebygge 
forstørret skjoldbruskkirtel, 
også kaldet struma, som 
kan opstå ved jodmangel. 
Tiltaget har haft den ønskede 
effekt, og langt færre får i dag 
konstateret struma, end før man 
tilsatte jod til salt.  

 Kosttilskud beskytter ikke  
De jodtabletter, der kan bruges i tilfælde 
af, at man bliver udsat for radioaktivitet, er 
højkoncentrationsprodukter med 65 milli-
gram kaliumjodid (det svarer til 50 mg jod). 
De skal specialfremstilles og udleveres på 
recept. Mængden af jod i kosttilskud er så 
lille, at den ikke har effekt som beskyttelse.
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