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Sköldkörtelcancer

Lokal kortversion för SVF i Västerbotten

Identifiera 

symtom

.Misstanke
Om:
Nytillkommen eller växande fast knöl i sköldkörteln

Knöl i sköldkörteln

- med förekomst av sköldkörtel ca i släkten

- med anamnes på joniserande strålning mot halsen

- hos patienter <20 år eller > 60 år, speciellt män

- med förstorade malignitetsmisstänkta lymfkörtlar på halsen

Oförklarlig heshet, stämbandspares utan annan förklaring eller 

röstförändring hos en patient med struma

PET-positivt fynd i sköldkörteln 

Utreda och 

undersöka

Vid misstanke görs följande:

Remiss till Bild- och funktionsmedicin för ultraljud med finnålspunktion

Aktuell längd, vikt, p-glc och krea bör finnas tillgängligt.

Om klinisk misstanke om odifferentierad cancer- snabbt växande, 

fixerad, hård knöl med eventuell andningspåverkan  AKUT 

handläggning  genom remiss till kirurgen NUS som beställer ev. rtg 

(utan i.v. jodkontrast)

För remiss info se rutan nedan.

Skickas till närmaste röntgen avdelning

Märk röntgenremissen med SVF sköldkörtel 

Anamnes:

- särskilt fynd som ligger till grund för misstanke

- företagen utredning

- eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

Kontaktuppgifter till patienten inklusive aktuella telefonnummer

Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (eller hc)

Remissvar: Om cytologi visar; Bethesda 3 och stark 

cancermisstanke- remiss till kirurgmott, NUS

Bethesda 4-6 - VGM och ingång i SVF- remiss till kirurgmott, Nus

Bethesda 2 och mindre - handläggning enligt vårdpraxis.

                      

Remiss till 

filterfunktion,

Inklusive 

kommunicera

(Se nedan)
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Kontakta: 

Koordinator : Kirurgmottagningen, Nus via växel 090-7850000 vx

Läkare :Kirurgmottagning Nus via växel 090-7850000 vx

Referenser och förändringar  

Avsnittet placeras sist i dokumentet och hanteras av systemet 

Dokumentinformation

Referenser: Nej

Förändringar sedan senaste utgåva:  

Den som remitterar ska informera patienten om:

 att det finns anledning att utreda cancermisstanke enl. SVF
 vad ett SVF är och vad som händer i inledningsfasen
 att patienten kan kallas till utredning snabbt och bör vara 

tillgänglig på telefon. Sjukvården ringer ofta från dolt nummer.
 vilka väntetider patienten kan förvänta sig
 skriftlig patientinformation finns på Lindas startsida, SVF-rutan
 Kommunikation om möjligt med anhörig närvarande.

Kommunicera

Välgrundad 

misstanke, 

VGM

Remiss skickas till :Kirurgmottagningen, Nus efter VGM 

Tydligt märkt ”SVF- Sköldkörtel”  i anamnesfältet”

 Vad föranleder välgrundad misstanke, Bethesdakategori 
 Status inklusive stämbandsstatus om möjligt
 tidigare och aktuella relevanta sjukdomar, utredningar, 

behandling. Ärftlighet
 läkemedel- särskilt antikoagulantia, överkänslighet, rökanamnes
 Social situation, språk- eller funktionshinder.
 Kontaktuppgifter, mobilnummer
 Aktuell längd, vikt och kreatinin, p-glc bör finnas tillgängligt, samt 

svar på utförd provtagning enl. ovan

Om Bethesda kategori 4-6 uppfylls - VGM och patienten remitteras 

vidare enligt SVF.

Skicka remiss




