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BAKGRUND	

Kortisol är ett av de hormoner som gör kroppen beredd att klara av stress och bland 
annat reglerar omsättningen av socker, fett och protein i kroppen. Hormonet som är 
livsviktigt bildas i binjurarna. Hypofysen i hjärnan styr hur mycket kortisol binjuren ska 
bilda genom att stimulera binjuren via hormonet ACTH.  

Insöndringen av kortisol varierar under dygnet. Den är högst på morgonen och lägst 
runt midnatt. Kortisolhalten varierar också beroende på vad man utsätts för. Vid 
påfrestningar stiger halten i olika grad beroende på hur kraftig stressen är. Exempel 
på stress kan vara fysisk aktivitet, feber, tandläkarbesök, operation med mera. 

Aldosteron är också ett hormon som bildas i binjuren och som sköter regleringen av 
salt och vatten i kroppen. Om binjurebarken bildar för lite aldosteron märks det 
genom att saltbalansen i blodet rubbas och blodtrycket blir lågt. 

Vid binjurebarksvikt får man brist på både kortisol och aldosteron. Den vanligaste 
orsaken till detta är att kroppen bildat antikroppar mot binjurens bark där kortisol 
bildas, man har då drabbats av Addisons sjukdom (Socialstyrelsen, 2015).  

En annan orsak till kortisol brist är om hypofysen är skadad och inte bildar hormonet 
ACTH som stimulerar binjuren till kortisolproduktion. I båda fallen behövs livslång 
kortisontillförsel och vid Addisons sjukdom också tillförsel av Aldosteron. 

Läkemedlet som ersätter det kroppsegna kortisolet heter Hydrocortison. När även 
Aldosteron behövs tillförs det genom läkemedlet Florinef.  

Patienter med den här typen av sjukdomar måste själva kunna reglera 
Hydrocortisondoserna efter påfrestningar som innebär ökad stress. Vissa riktlinjer 
finns för hur man skall öka doserna vid feber (Dahlqvist P, 2015).Det handlar om att 
lära sig känna igen de symtom som uppkommer vid kortisolbrist och våga prova sig 
fram till vilken dos som passar bäst vid påfrestningar som tandläkarbesök, fysisk 
aktivitet o.s.v. Regeln är att det är bättre att ta en extra tablett än ingen alls. En 
överdosering över tid ger dock symtom som ökad hunger, viktuppgång, förändrad 
fettfördelning med mera.  

Om patienten skulle drabbas av magsjuka och inte få i sig sina tabletter eller få 
kraftig diarré så att läkemedlet passerar snabbare genom magtarmkanalen måste 
sjukvården kontaktas. Tillståndet kan snabbt bli livshotande och man skall då helst 
själv kunna ge sig SoluCortef (Hydrocortison) intramuskulärt.  Bra om även 
anhöriga/personal i förekommande fall kan denna teknik eftersom patienten snabbt 
kan bli komma in i ett livshotande tillstånd (Addisonkris).  

Det finns ett stort behov av insatser från sjukvården då det gäller utbildning, 
information och tillgänglighet kring dessa tillstånd. Kortisolbrist är ett ovanligt tillstånd 
och kan leda till allvarliga konsekvenser om det inte tas på allvar. (Vårdfokus, 2017) 
Studier visar att dessa patienter löper en ökad risk att dö särskilt om de samtidigt har 
diabetes typ 1. Här finns en samsjuklighet eftersom båda sjukdomarna är s.k. 
autoimmuna sjukdomar. 
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IDENTIFIERA	

På endokrinmottagningen i Skövde har vi ofta kontakt med patienter med diagnosen 
Addisons sjukdom. Vår upplevelse är att de ofta har frågor kring sin sjukdom och hur 
den skall hanteras i olika situationer. Vad är orsaken till dessa frågor? Är patienten 
inte nöjd med det sätt vi hittills hanterat sjukdomen på? Det finns en risk för 
patientsäkerheten då vi vet att obehandlad Addison är förenat med livsfara. Hur kan 
vi förbättra vården för dessa patienter? Jag vill därför ta reda på vad patienten, den 
anhörige eller personal runt patienten behöver för att känna en ökad trygghet. 

 

 

DEFINIERA	

För att hitta tänkbara orsakerna till den upplevda oron hos patienterna har jag gjort 
ett fiskbensdiagram. Där har jag tagit hjälp av kurskamrater och kollegor som utifrån 
perspektiven; mätvärden, patient, personal, material, och anhörig har fått ge förslag 
på tänkbara orsaker. Utifrån diagrammet har jag valt att arbeta med 
patientperspektivet och går vidare med att skicka ut 29 enkäter till patienter med 
Addisons sjukdom.  
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Problemformulering: Patienter med kortisolbrist upplever otrygghet i att hantera 
vardagen. 

Möjlighet: Stödja patienter med kortisolbrist att bättre hantera sin sjukdom. 

Syfte: Patienter med kortisolbrist uttrycker ofta oro kring hur de skall hantera sin 
sjukdom och detta vill jag försöka förbättra. 

Mål: Att få patienter med kortisolbrist känna sig tryggare i hur man hanterar 
kortisolbristsjukdomen och därmed uppnå en förbättrad livskvalité. 

Risken är att man i detta moment har en uppfattning som inte stämmer helt överens 
med verkligheten, därför bör mätningar göras där patienten egna upplevelser får 
komma fram. Detta kan innebära att problemformulering och mål kan komma ändras.  

Projektgrupp: Ewa Kjell projektledare och sjuksköterska, Henny Karlsson 
sjuksköterska och Gunhild Emrén Endokrinolog 

Bakom projektet står Anette Löw-Larsen Enhetschef för Medicinmottagningen. För 
handledning under projektet står Svante Lifvergren, Kvalitetschef Skaraborgs sjukhus 
och Sara Dahlin, Doktorand Chalmers tekniska högskola som också är kursansvariga 
för denna kurs i förbättringskunskap. 

 Enkäter (se bilaga 1) kommer under mars månad 2017 att skickas ut till 29 patienter 
med diagnosen Addisons sjukdom. Sammanställning av resultat sker under april 
månad och hela projektet beräknas vara klart i oktober 2017.  

Jag hoppas med detta projekt att förbättra vården för patienter med Addisons 
sjukdom. Projektet kommer ske under ordinarie arbetstid och i nuläget inte innebära 
någon kostnad för kliniken. 

MÄTA	OCH	ANALYSERA	

Av de 29 enkäter (enkät se. bilaga 1) som skickades ut har 20 svar inkommit. 
På frågan ” Är du nöjd med den information du fått om din sjukdom och vad den 
innebär?” Svarade 45 % att de inte var helt nöjda. 

Nästa fråga” Känner du dig trygg med hur du ska justera doser av Hydrocortison vid 
feber, fysisk aktivitet eller annan stress?” Var 25 % inte helt trygga med detta. Endast 
5 av 20 patienter hade fått utbildning i att ge sig Solu-Cortef och de uppger sig inte 
trygga med detta. Av 20 patienter önskar 12 stycken utbildning i att ge sig 
injektionen. 

Patienterna har också i enkäten fått skriva fritt om sin sjukdom och upplevelserna 
kring denna. Det finns annars en risk att man styr svaren och att de verkliga behoven 
inte kommer fram. För att strukturera upp och gruppera orsaker gör jag här ett 
släktskapsdiagram. 

Kommentarerna är nedskrivna i bilaga 2. Utifrån kommentarerna och svaren på 
frågorna drar jag slutsatsen att det finns olika orsaker till otrygghet runt denna 
sjukdom. Även om många patienter känner sig trygga med att hantera sjukdomen i 
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vardagslivet framkommer ändå önskemål om att få kontinuerlig utbildning och 
uppdatering framförallt då det gäller SoluCortefinjektion. En annan orsak till oro hos 
patienten är en upplevd okunskap hos vårdpersonal på akut/jourcentral, operation, 
och vårdcentral. Exempel på kommentarer är ” de tog inte min sjukdom på allvar” 
eller ”de förstår inte varför jag måste komma in då jag har maginfluensa”. En patient 
kom med förslaget att det borde stå om sjukdomen på första sidan i journalen. Några 
önskar även att anhöriga skall få utbildning. Jag hade förväntat mig mer önskemål 
om utbildning från personal på boenden. Frågan är vad de enkäter som inte skickats 
in står för. Det finns en del patienter där sjukvården sköter medicineringen och där 
det borde finnas ett behov av utbildning. 

Gruppering av orsaker till otrygghet gällande hanteringen av Addisons sjukdom.  

1. Har inte fått tillräcklig, fortlöpande utbildning. 

2. Har inte alls fått utbildning eller behöver uppdatering i hur man ger SoluCortef. 

3. Sjukvården tar inte sjukdomen på allvar. 

4. Anhöriga har inte tillräcklig kunskap. 

 

FÖRBÄTTRING	

Under hösten 2017 kommer jag tillsammans med två kollegor (projektgruppen) att 
anordna en patientutbildning. Inbjudan kommer att vända sig till patient, anhörig och i 
förekommande fall personal som sköter patientens medicinering. Behovet av ökad 
kunskap hos personal inom övriga sjukvården kommer inte att åtgärdas här men kan 
bli ett förbättringsprojekt i framtiden. Utbildningen kommer att innehålla föreläsning 
om sjukdomen, dess orsaker och behandling med tydligt fokus på egenvård. 
Förslaget om att tydliggöra diagnosen mer i journalen kommer att beaktas. 
Patienterna kommer att få berätta och dela med sig av sina erfarenheter. Praktisk 
utbildning i hur och när man ger sig SoluCortef kommer att erbjudas. Utvärdering i 
form av enkät kommer att lämnas efter utbildningens slut. Frågan kommer då att 
ställas om dessa åtgärder gett ökad trygghet i att hantera sin sjukdom. 
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Bilaga 1		

Till	dig	som	patient	på	Endokrinmottagningen	

Jag	 arbetar	 med	 ett	 förbättringsprojekt	 gällande	 patienter	 med	 Addisons	
sjukdom.	För	att	veta	vad	vi	kan	förbättra	är	dina	åsikter	och	upplevelser	av	
största	 betydelse.	 Vore	 därför	 tacksam	 om	 du	 kan	 tänka	 dig	 att	 svara	 på	
nedanstående	 frågor.	 Vid	 behov	 ta	 gärna	 hjälp	 av	 anhöriga	 och/eller	 i	
förekommande	fall	personal.	Sätt	ett	kryss	som	beskriver	bäst	hur	du	känner,	
kommentera	 gärna	 frågan.	 	 Skicka	 in	 enkäten	 senast	 2017‐03‐17	 i	
medskickat	kuvert.	

Ditt	svar	är	anonymt.	

1.	Är	du	nöjd	med	den	information	du	fått	om	din	sjukdom	och	vad	den	
innebär?	

Inte	alls	nöjd	1‐‐‐‐‐‐2‐‐‐‐‐‐3‐‐‐‐‐‐4‐‐‐‐‐‐5‐‐‐‐‐‐6‐‐‐‐‐‐7	Mycket	nöjd	

	

Kommentarer	till	fråga	1.	

	
	
	
	
	

	

2.	Känner	du	dig	trygg	med	hur	du	ska	justera	doser	av	Hydrocortison	vid	
feber,	fysisk	aktivitet	eller	annan	stress?	

Inte	alls	trygg	1‐‐‐‐‐‐2‐‐‐‐‐‐3‐‐‐‐‐‐4‐‐‐‐‐‐5‐‐‐‐‐‐6‐‐‐‐‐‐7	Mycket	trygg	

	

Kommentarer	till	fråga	2.	
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3.	Har	du	eller	dina	anhöriga	fått	utbildning/	information	om	hur	man	ger	
SoluCortef		(	intramuskulärt	Hydrocortison)?	

							

							Ja														Nej	

	

Kommentarer	till	fråga	3.	

	
	
	
	
	

	

4.	Om	Ja	på	fråga	3	känner	du/ni	er	trygga	med	detta?	

Inte	alls	trygga	1‐‐‐‐‐2‐‐‐‐‐3‐‐‐‐‐4‐‐‐‐‐5‐‐‐‐‐6‐‐‐‐‐7	Mycket	trygga	

Kommentarer	till	fråga	4.	

	
	
	
	
	

	

	

5.	Om	nej	på	fråga	3	önskar	du/ni	utbildning/	information	om	detta?		

	

							Ja														Nej	
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6.	Beskriv	fritt	hur	du	upplever	din	sjukdom,	hur	det	fungerar	i	vardagen	
och	om	du	saknar	något	som	skulle	gett	dig,	dina	anhöriga	och/eller	
personal	mer	trygghet	i	att	hantera	sjukdomen?		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Tack	för	din	medverkan!	

		
Ewa	Kjell		
Sjuksköterska	
Endokrinmottagningen	
Skaraborgs	Sjukhus	Skövde	
Telefon	0500‐478248	vardagar	mellan	kl.	11‐12.	
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Bilaga 2. 

Kommentarer till fråga 1. 

- ”Det dyker hela tiden upp nya situationer som man inte kan 
förklara/veta/förutse som gör att man blir låg i kortisol.” 

 

- ”När man fick diagnosen saknade jag en ordentlig genomgång och förklaring, 
vad som händer vid feber, kräkning, diarré, samt kris. Hade gärna fått någon 
slags broschyr som man gått igenom med läkare/sjuksköterska. Har sökt på 
internet och läst mig till mycket information.”  
 

- ”Informerades väl ganska bra när jag fick sjukdomen men dåligt efter detta. 
Fungerade bra med Erik Almqvist men efter detta ingen direktkontakt med 
läkare eller vart man skall vända sig.” 
 

- ”Har fått väldigt lite information. Har haft Addisons i 6 år och fått skaffa mig 
information själv. Har ej heller fått info om vart man kan skaffa sig information.” 
 

- ”Har gått på kontroll nästan varje år och fått fortlöpande information.” 
 

- ”När jag fick sjukdomen ca 1985 var det inte många som visste vad det var för 
sjukdom. Minns att man samlade ihop ett 10-tal läkarkandidater som fick 
närvara på kontrollen när en professor från Göteborg var i Skövde för att 
undersöka mig.” 
 

- ”Fick mycket information när jag blev sjuk. Du kommer att leva precis som 
vanligt blev jag informerad om. Så är det ju inte riktigt. All information jag fått 
från Addisonföreningen har föreningen att tacka mycket för. Har inte mycket 
förtroende för min läkare.” 
 

- ”Finns säkert mer värt att veta, nya råd och rön bör ha framkommit sedan jag 
fick min diagnos september 2001.” 
 

- ”Jag vet vad min sjukdom innebär men har också fått erfara att många andra i 
vårdkedjan inte vet när jag besöker sjukvården” 
 

- ”När jag fick diagnosen för sex år sedan var jag inlagd på KSS i drygt en 
vecka. Innan jag blev utskriven fick jag en mycket bra genomgång om Addison 
både av läkare och sjuksköterska från Endokrinmottagningen.” 
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Kommentarer till fråga 2  

- ”Vidfeber kontaktade jag 112 som vidarekopplade mig till läkare. Fysisk 
aktivitet och stress pratat med läkare vid årligt besök.” 

 

- ”Det enda man informerat om är vid sjukdom och feber. Fysisk träning? Är 
något jag funderat på, stress-hur då?” 
 

- ”Ökar ej dos vid fysisk aktivitet. Känner efter hur jag skall justera dos.  
 

- ”Ganska hygglig koll. Men fick ny info vid mitt senaste besök som jag inte hört 
tidigare.” 
 

- ”Känt mig trygg hittills. Kunde kanske tagit större doser då jag tränade mycket 
för 20 år sedan”. 
 

- Problem när det är maginfluensa på gång, om man kan förebygga innan det 
bryter ut med mycket Hydrocortison t.ex.” 
 

- ”Dosen justeras av sjuksköterska på äldreboendet. Medicin ges av 
undersköterska” 
 

- ”Det som är svårast är vid stress. Blir det för mycket kommer det bakslag”. 
 

- ”Justerar endast dosen vid feber ej vid fysisk aktivitet eller stress” 
 

- Efter många samtal med min läkare har jag i princip fått frihet att justera mitt 
intag av Hydrocortison.”  
 

- ”Har fått rådet att dubbla dosen Hydrocortison för varje grad av febertemp. 
Dubblering vid både morgon och kvällsintag vid febertillstånd. Alltså inte bara 
dubbel dos en gång/dygn.” 
.  

- Fick så sent som för ett år sedan betydligt mer information om detta och i och 
med det blivit betydligt tryggare o mer vaksam. Alltså inte min ordinarie läkare 
utan en stafettläkare hos er. Mycket bra information. ” 
 

- ”Ja nu gör jag det efter sex år med sjukdomen men ofta märker jag efteråt att 
jag borde doserat upp tidigare. Hade önskat att jag var lite mer förutseende, 
men är även rädd att ta för mycket. Nu känner jag i alla fall igen symtomen om 
jag är låg i kortisonet. Om jag någon gång är osäker får jag alltid bra svar om 
jag ringer Endokrinmottagningens telefontid och frågar om råd.” 
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Kommentarer till fråga 3. 

- ”Jag har fått information för 5 år sedan då jag fick min diagnos. Känner och 
tycker att det behöver upprepas typ varje år och då även för nån anhörig. Har 
haft turen att aldrig behöva använda min SoluCortef.” 
 

- ”Jag som har sjukdomen har fått en genomgång. 
 

- ”En genomgång samt praktisk övning med mig och anhöriga ger mer 
trygghet.” 
 

-  ”Jag vet inte vad det är.” 
 

- ”Har ej hört talas om detta. Förväntas jag det?” 
 
 

- ”Aldrig hört talas om. 
 

- ”Har ringt och begärt recept samt utbildning. 
 
 

- ”Min fru är sjuksköterska.” 
 

- ”Fick tjata mig till SoluCortef. Min läkare tyckte inte att jag behövde, onödigt att 
ha det hemma. Så Nej har verkligen inte fått något större info om hur man tar 
den. ( Men gått in på Addisonföreningen hemsida där finns det en film om hur 
man tar den).” 
 
 

- ”Jag har aldrig fått information om att möjligheten att ta SoluCortef hemma 
finns.” 
 

- ”Min fru är sjuksköterska. Jag är lite osäker att själv ta SoluCortef- ex.vis vid 
långa flygtider. Hittills har jag dock inte behövt ta till detta då vi i allmänhet 
reser tillsammans.” 
 
 

- ”Har ej hört detta nämnas hos min vårdgivare, för mig en obekant möjlighet.” 
 

- ”Frågan har aldrig varit uppe.” 
 

- ”Jag har fått SoluCortef injektionsvätska(pulver och vätska på recept samt 
injektionssprutor men aldrig behövt använda). Medför dock alltid på längre 
resor etc. Har även skriftlig information om användande”. 

- ”Jag fick genomgång av sköterska på endokrinmottagningen efter diagnos. 
Jag och min make har även tittat på film på Addisonföreningens hemsida. 
Däremot ville inte min senaste läkare skriva ut ny SoluCortef så han ansåg det 
onödigt och att extra kortisontabletter har samma effekt inom 15 minuter. 



Kvalitetsdriven	verksamhetsutveckling	för	kontaktsjuksköterskor	15HP2017‐2018	
Ewa	Kjell	
	

 

 Kommentarer till fråga 4 

- ”Har aldrig behövt ta SoluCortef så därför känner jag mig inte trygg med hur 
jag skall göra. Skulle vilja få en repetition varje gång jag är på återbesök, en 
gån /år.” 

 

- ” SoluCortef har bara varit nödvändigt endast 2-3ggr under alla år.” 
 

-  ”En genomgång samt praktisk övning med mig och anhöriga ger mer 
trygghet.” 
 
Kommentarer till fråga 6. 
 

- ”Är nu sjukskriven 25 % och har även bytt till ett jobb som är ”lättare”. Känner 
att detta har gett mig lite bättre livskvalité. Men jag får ofta väldiga dippar och 
blir oerhört trött när jag gör något mer än att vara hemma och tar det lugnt. Det 
räcker med ett teaterbesök med hotellövernattning eller besök hos släktingar 
på annan ort. Har fått tänka om och värdera om mkt i mitt liv. Känner att 
kunskapen om Addison är väldigt knapphändig inom sjukvården. Man blir inte 
tagen på allvar ”  

 

- ”Jag upplever min sjukdom att jag ofta blir orolig och osäker. Får nästan 
ångest bara jag hör magsjuka. Har inte vågat åka utomlands vilket har 
begränsat mig. Tål inte stress på samma vis längre. Har även gått ner till 
halvtid när det gäller jobbet. Jag och mina anhöriga hade önskat en att få en 
gemensam information och undervisning om sjukdomen, kris och hur man ger 
soluCortef.” 
 

- ”Jag har kanske haft tur och det har för det mesta fungerat bra. Tycker att det 
blir mer bekymmer ju äldre jag blir eller så beror det på (?). Följer inlägg på 
facebook:  Addisonföreningen och fått en helt ny upplevelse. Bara att ha med 
SoluCortef på semestern eller liknande skulle nog kännas tryggt.” 
 

-  ”Jag tycker det fungerar bra” 
 

-  ”Känner att det är OK. Bra initiativ av dig Ewa! 
 

- ”Svårt att veta om medicinen är rätt i dos. Idrottar en del och känner att bl.a 
återhämtningen tar lång tid. Vet ej hur humör påverkas av stress/feldos.” 
 

-  ”När det är aktuellt att söka akut vid maginfluensa har det ibland varit svårt att 
få komma in när de inte förstår varför jag borde bli inlagd och få dropp. Någon 
information på första sidan i journalen i datorn som ska dyka upp verkar inte 
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göra det trots att jag påpekat detta. Är man riktigt dålig i dessa lägen är det 
svårt att orka föra sin talan. Annars är det inga problem i min vardag alls. 
 

- ”Det har inte påverkat min vardag hittills under de 36 år som jag haft 
sjukdomen. Medveten att det blir tuffare när jag blir äldre. 
 

- ”Känner inte av sjukdomen, är trygg med behandlingen. Har medicin i dosett 
och apodos. Personalen ger medicin morgon och kväll. 

 

- ”Jag upplever vid stress att kroppen inte orkar. Har lärt känna min kropp efter 
några år med sjukdomen. Det är jobbigt när man vill så mycket men kroppen 
säger ifrån. Det jobbigaste är att det inte syns utanpå, folk har liten förståelse.” 
 

-  ”Stora problem med trötthet i vardagen. Jag försöker balansera mitt intag an 
Hydrocortison efter bästa förmåga. Min dygnsdos har varierat över tid men har 
en tendens att öka. Kanske skulle jag behöva öka dosen ännu mera.” 
 

-  ”Ibland upplever jag sjukdomen oberäknelig, jag kan t.ex få feber utan 
anledning. Jag upplever att många inom sjukvården inte känner till Addison 
t.ex. på vårdcentral/jourcentral. Jag önskar också att ha en och samma doktor 
vilket jag hade tidigare.” 
 

-  ”Jag tycker min vardag fungerar ganska bra. Vore tacksam för trygghetstips 
från min vårdgivare, nya rön framkommer förhoppningsvis hela tiden.” 
 

-  ”Har fungerat i huvudsakbra under alla år. Har slutat med exempelvis maraton 
och vasaloppet. Känner att det blir för jobbigt. I övrigt kan jag göra det mesta 
där jag inte behöver gå på max fysiskt. Jag har lärt mig att lyssna på kroppen 
vilket jag inte behövde innan sjukdomen. Känner av när jag behöver mer 
medicin så jag har lärt mig att leva med sjukdomen.” 
 

- ”Efter 17 år med diagnosticerad Addison så har jag lärt mig leva med min 
sjukdom, vilket gör att man också accepterat det tillstånd man är i. Känner mig 
aldrig riktigt pigg och utvilad. Blir lätt påverkad av infektioner och även av 
enklare slag. Lång tid för återhämtning. Men detta har blivit ett normaltillstånd 
för mig. Så är det bara. Som exempelvis efter en influensaliknande injektion 
förra våren tog det mig ett halvår att komma tillbaka ut ur dimman. Till mitt 
ungefärliga normaltillstånd. Mer information till anhöriga.(Har inte fått någon 
alls). Personal utanför endokrin borde få ökad kännedom om Addison vilket är 
jätteviktigt..” 
 

-  ”Medicinen fungerar bra.” 
 

-  ”Jag mår så väldigt mycket bättre nu än vad jag gjorde innan 
diagnos/behandling. Har betydligt högre livskvalitet. Däremot har jag inte 
samma ork som innan sjukdomen. Jag måste planera i tid för vila efter en 
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hektisk/stressig/aktiv dag. Har inte haft någon addison kris men oron för att få 
det och att inte få den hjälp jag behöver av ambulans/sjukhuspersonal finns 
där. Skulle vara bra att ambulanspersonalen på den ort där jag bor vet om att 
jag har Addison och vad jag behöver vid en ev. addisonkris om jag ringer på 
dem. Skulle även vara bra att ha en och samma läkare på min vårdcentral, 
som också känner till detta väl. Och som skulle kunna ha en backup på 
Endokrin vid ev. frågor. Än en gång tack för detta förbättringsprojekt!” 
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