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1. INLEDNING 

Syftet med nulägesbeskrivningen är att visa hur läget ser ut för sköldkörtelcancer inom 
regionen före införandet av standardiserat vårdförlopp (SVF). Nulägesbeskrivningen är 
framtagen av regional processägare Jakob Dahlberg med hjälp av stödteam vid RCC Väst. 
Målgruppen för nulägesbeskrivningen är processansvariga, linjechefer, beslutsfattare samt 
vårdgivare som skall arbeta med införandet av vårdförloppet i Västra Götalandsregionen 
(VGR), där tanken är att berörda ska ha en gemensam bild av nuläget och gemensam 
utgångspunkt inför SVF. 
 

2. PATIENTGRUPPENS EPIDEMIOLOGI 

Nedan presenteras statistik över överlevnad, incidens och prevalens för patienter med 
sköldkörtelcancer de senaste fem åren i VGR.1 De patienter som inkluderas är patienter med 
diagnoskod (ICD-10): C73. Data är hämtad ur cancerregistret. 
 

 
Figur 1: Epidemiologisk översikt sköldkörtelcancer i VGR 2011-2015  

 
Överlevnadsgraferna i figur 1 visar hur stor andel av patienterna som lever 5 år efter diagnos. 
Mätningen har tagit hänsyn till andra dödsorsaker, därav begreppet relativ överlevnad.  
 
Incidensen visar antal nya cancerfall för sköldkörtelcancer årligen 2011-2015. 
Femårsprevalensen visar hur många patienter som är i livet upp till fem år efter konstaterad 
sköldkörtelcancerdiagnos för åren 2011-2015.  
 
 
1 Statistikområden, Cancer. Stockholm: Socialstyrelsen. Citerad 2016-10-31. Tillgänglig från: 
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer 
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3. PATIENTENS VÄG GENOM VÅRDEN 

Här presenteras en beskrivning av hur patienternas väg genom vården ser ut för patienter i 
Västra sjukvårdsregionen med sköldkörtelcancer. Figur 2 är en visualisering av de olika steg 
som ingår i patienternas väg och vilka vårdinstanser som utför dessa. 

 
 
 
Vanligaste debutsymtomet vid sköldkörtelcancer är knöl på halsen. Knöl i sköldkörteln är 

oftast benign men ska alltid utredas. I enstaka fall utförs bilddiagnostisk undersökning utan 

misstanke om sjukdom i sköldkörteln. Som bifynd hittas ibland förändringar som föranleder 

vidare utredningar. Patienter med symptom söker oftast i primärvården.  

Vid misstanke om sköldkörtelcancer remitteras patienten till ultraljudsundersökning 

och/eller cytologi eller direkt till kirurgen vid SU/Sahlgrenska, SÄS/Borås, 

NÄL/Trollhättan, SkaS/Skövde (även till ÖNH) eller Hallands sjukhus/Varberg. Skillnaden 

mellan alternativen att remittera patienten till sjukhusenheten direkt gentemot enbart 

undersökning är vem som ansvarar för undersökningssvaren, specialistvård eller primärvård. 

I fallet då primärvården remitterar patienten till undersökning och svaren visar på fortsatt 

misstanke eller bekräftad cancer remitteras patienten till någon av ovan nämnda 

specialistenheter.  

Figur 2: Processkarta sköldkörtelcancer 
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Efter bedömning av provsvaren bokas patienter in på regional MDK. Konferensen hålls av 

SU/Sahlgrenska och övriga specialistenheter i regionen är med vid videolänk där ett 15 tal 

patienter handläggs varje vecka. Konferensen hålls på onsdagseftermiddagar, 15:30-16:30 

och sista anmälningsdag är torsdag veckan innan. Detta för att patologen ska hinna motta 

och eftergranska fall från regionen. Enstaka fall av avancerad cancer, framförallt anaplastisk 

cancer, handläggs akut och kontakt tas med jubileumskliniken Sahlgrenska för eventuell 

onkologisk behandling med strålning och cytostatika. Patienten diskuteras då senare på 

MDK för värdering och eventuellt efterföljande kirurgi.  

De allra flesta patienter handläggs via en föregående MDK och då beslutas om vilken typ av 

operation som rekommenderas patienten. Vid misstanke om cancer görs en 

hemityreoidektomi och lymfkörtelutrymning i diagnostiskt och behandlande syfte. Vid 

fastställd cancer görs en total tyreoidektomi och lymfkörtelutrymning. Enstaka patienter 

bedöms för sjuka för att genomgå operation och får palliativ vård. Enstaka patienter vill inte 

bli opererade och blir erbjudna fortsatt tumöruppföljning vid specialistenhet.  

Efter operation hålls en postoperativ MDK där beslut tas om eventuell fortsatt behandling. 

Antingen är: 

 En hemityreoidektomi gjord och kompletterande kirurgi beslutas. Patienten tas upp 

igen vid MDK efter operation. 

 Kirurgi klar och patienten remitteras till jubileumskliniken för adjuvant behandling 

(radioaktivt jod). Efter genomförd behandling remitteras patienten tillbaka till kirurg- 

eller ÖNH-klinik för tumöruppföljning enligt nationellt vårdprogram. Vid misstanke 

om kvarvarande sjukdom tas patienten upp på MDK igen.      

 Patienten färdigbehandlad och tumöruppföljning inte nödvändig. Patienten 

remitteras då till primärvården för kontroll av ämnesomsättning.  

Efter avslutad behandling och eventuell tumöruppföljning (2 eller 10 år) utan tecken på 

kvarvarande sjukdom remitteras patienten till primärvården för kontroll av 

ämnesomsättning.  

4. BASLINJEMÄTNING 

Baslinjemätningen (figur 3) skall lyfta fram hur ledtiderna mellan närmast motsvarande punkt 
för välgrundad misstanke och behandlingsstart ser ut inom regionen före införandet av 
standardiserat vårdförlopp. Vidare är det tänkt att mätningen ska användas som 
utgångspunkt för att visa hur mycket ledtiderna ska kortas ner på sikt samt ge underlag för 
analys av vilken effekt införandet av SVF i verksamheterna haft på ledtiderna.  

Mätningen har utförts enligt: 
Register:   
- Nationellt kvalitetsregister för Tyreoideacancer 
Urval:  
- Patienter som påbörjat behandling 2013-2015 där malignitet fastställdes preoperativt och 
som vid diagnos var folkbokförda i Västra Götalandsregionen.  
- OBS! I urvalet ingår patienter med maligna tumörer som klassificerats med Bethesda IV till 
VI. Vid Bethesda IV görs diagnostiskt ingrepp vilket falskt skulle kunna ingå i urvalet 
preoperativt fastställd diagnos och påverka ledtiderna. Det är ej möjligt att heltäckande 
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sortera ut patienter som diagnosticerats utifrån både Bethesdaklassifikation och preoperativt 
fastställd diagnos eftersom Bethesdaklassifikationen infördes i registret först 2014. 
Sjukhus: 
- Patienterna är grupperade utefter anmälande sjukhus till kvalitetsregistret  
 

Ledtid från: 
- Remiss utfärdad 
Ledtid till:  
- Behandlingsstart 
Målledtider:  
- 31 kalenderdagar 
 

BASLINJEMÄTNING SKÖLDKÖRTELCANCER 

 
Figur 3: Baslinjemätning sköldkörtelcancer i VGR uppdelat per sjukhus, 2013-2015 

 

5. MEDVERKANDE 
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