Robin är 26 år gammal och bor hemma. Han har ett eget rum i källaren där han mest
sitter med datorn på dagarna. Så även på nätterna. Han har öppnat en egen firma som
han får intäkter till via olika försäljningar av inköpta varor som han initialt beställt via
nätet i Kina och som han sen säljer vidare. Firman går med viss vinst, men han kan inte
riktigt försörja sig på detta. Han har tät, daglig kontakt med sin mamma, som är frisk
förutom en lindrigare typ 2 diabetes, tar fortfarande hand om sin son, ger honom mat,
tvättar hans kläder osv. Robin har inget övrigt socialt umgänge, och har aldrig haft
någon flickvän. Robin har aldrig träffat sin pappa utan bor själv med mamma, och har
inga kända syskon. Robin har en frisk moster och några jämnåriga friska kusiner, men
han träffar dom bara någon gång per år i samband med jul.
För ett halvår sen fick Robin ont i magen av sådan grad att han uppsökte akuten. Man
misstänkte njursten, han genomgick en datortomografi urinvägar och man såg flertal
konkrement i njurarna och ett 4 mm:s i höger uretär. Efter smärtstillande behandling
kissade Robin dagen efter ut stenen. Sen dessa har han haft liknande symtom vid två
tillfällen, men inte uppsökt sjukvård. På akuten tyckte dom dock att Robin var väl
överviktig. Han väger 140 kg och är 180 cm lång, så visst stämmer antagandet, medgav
Robin. Mamman påpekade att Robin dricker väldigt mycket läsk när han sitter vid
datorn hela tiden, och det går nog ner en och annan extra bulle också.
Till slut tog Robin tag i det hela och uppsökte vårdcentralen och ville ha hjälp med sin
övervikt. Där började man med ett antal blodprover, och när man fick följande resultat
skickades en remiss till endokrinologerna: S-kalcium 2.85 mmol/L, albumin 44 g/l.
Endokrinologen som mötte Robin på mottagningen var en pensionerad professor som
arbetade extra på timmar. Han hade sett ”allt man kan se” under sin gärning och var
ansedd som mycket kompetent. Han noterade omedelbart Robins bristande skäggväxt
och ljusa röst, och när han granskade Robins kostanamnes framkom att Robin även gick
upp varje natt och tog en eller två nattmackor, nedsköljda med CocaCola, eftersom han
vaknade och kände sig hungrig vid tretiden på natten.
Den mycket kunnige doktorn beställde ett antal prover som skulle ringa in patientens
hormonella status, och blev förundrad över svaren.

