
 
Tyreoideacancer 

 
Regional medicinsk riktlinje 



Denna presentation behandlar cancer i tyreoidea! 

• För översikt rörande utredning av struma eller knöl i 
tyreoidea hänvisas till: 

• www.internetmedicin.se: Tyreoidea-palpabel knöl (Förf 
Svante Jansson) alt. Struma (Förf Inga-Lena Nilsson) 
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Tyreoideacancer 
• Papillär (ca 80%) 

-  Alla åldrar (även barn) 
-  Mkt god prognos (ff.a. < 45 år) 

• Follikulär (ca 10 %) 
-  30 – 50 år 
-  5-års överlevnad: 75% 

• Medullär (<10%) 
-  75% sporadisk, 25 % ärftlig 
-  5-års överlevnad: 70% 

• Anaplastisk (ca 5%) 
-  Pat > 50 år 
-  Överlevnad ca 3-6 mån 
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Epidemiologi ”knöl i tyreoidea” i 
Sverige 

• 5% av alla vuxna har knöl i tyreoidea (n = 350.000) 

 

• Årlig incidens icke-toxiska knölar: 87/100.000 (n = 6300) 

 

• Årlig incidens tyreoideacancer: ca 600 nya fall 

 

• Hitta en cancerknöl i tyreoidea bland 580 knöliga 
tyreoideor 
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Symptom 

• Många resistenser upptäcks av en slump (asymtomatisk) 

• Lokalt tryck – andning, sväljning, klumpkänsla, smärta, 
ömhet. 

• Röstförändring/heshet  

(påverkan på n laryngeus recurrens) 
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Lab analyser 

• TSH och fritt T4 är förstahandsanalys – oftast normala vid 
tyreoideacancer 

 

• TRAK och TPO Ak vid avvikande TSH 

 

• Tyreoglobulin – NEJ, endast vid uppföljning av cancer 

 

TYREOIDEACANCER HT 2015 



Ultraljud 
• Används alltmer i tyreoideadiagnostik – ”state of the art” 

• Användarberoende; 0.3 mm –   

• Vägleda finnålsbiopsi 

•  Ingen info om hormonprod 

• Benign – malign? 
-  Hypoekogen, oregelbunden, 
mikrokalk, ökat centralt blodflöde 
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Finnålsbiopsi 
• Viktigaste undersökning vid knöl 

• Diagnostisk säkerhet – sensitivitet > 80%, specificitet > 
90%. Direktpunktion eller ultraljudsvägledd (högre 
sensitivitet!) 

-  Remiss punktionsmottagning vid direktpunktion 
-  Remiss till röntgen för UL-ledd punktion 

• Få komplikationer, ingen spridningsrisk 

• Mellannål för histopatologisk diagnos kan vara av värde 
(hos specialist, i sällsynta fall) 
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TYREOIDEACANCER 

Bethesda Malignitetsrisk Handläggning

I Icke-diagnostiskt!
Cystvätska !
Inga celler!

blod, koag etc !
1-4% ! Upprepa FNP !

(UL)!

II Benignt!

Nodulus (kolloid, 
adenomatöst)!

Tyreoidit (Hashimoto, 
DeQuervain)!

0-3% ! Klin uppföljning (6-12 mån)!

III
Atypi el follikulär 
resistens av oklar 

signifikans !
5-15% ! Upprepa FNP 3-6 mån (UL) !

IV Follikulär neoplasi! Hürthlecell (onkocytär)! 15-30% ! Lobektomi + central 
lymfkörtelutrymning!

V Misstänkt malignitet! DTC, medullär, 
metastatisk, lymfom! 60-75% !

Lobektomi +  
lymfkörtelutrymning /!
Total tyreoidektomi + 
lymfkörtelutrymning!

VI Malignitet !

DTC, lågt diff, 
medullär, anaplastisk, 

skivepitel, 
blandformer, 

metastatisk, NHL, !

97-99% ! Total tyreoidektomi + 
lymfkörtelutrymning!

(för kontroll av ev storleksförändring  
och funktion) 
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Suspekt knöl tyreoidea 
Primärvården, annan enhet 

Ultraljud, cytologi 

Bethesda I Bethesda II Bethesda III Bethesda IV - VI 

Bedömning 
klinik och 
ultraljud 

Ultraljudsledd 
cytologi 

Klinisk 
uppföljning 

6-12 mån och 
ev nytt 

ultraljud 

Remiss 
specialistvård 

MDK* 

Uppföljning 
3-6 mån 

ultraljudsledd 
cytologi 

Kirurgi 

IV-V 
MDK* 

Kirurgi 
Beth IV < 6v 
Beth V  2v 

VI 
Kirurgi  2v 

Förenklad processkarta!
tyreoideacancer enl !

regionala medicinska riktlinjer!

Remiss specialistvård 

*Multidisciplinär konferens 



Uppföljning 
Remiss till primärvården efter avslutade kontroller av 
tyreoideacancer 

Till vederbörande läkare vid: 

……………………………………………………………………………. 

Denna patient är behandlad för papillär/follikulär/medullär tyreoideacancer 

med diagnosår 20……… 

och efterkontrollerad vid:………………………………………………………………… 

Cancerkontrollerna avslutas då patienten bedöms vara tumörfri och risken för återfall 

minimal. 

Tacksam övertagning av substitutionsbehandlingen med tyreoideahormon då patienten är 

tyreoidektomerad. 

Riktlinjerna för den fortsatta substitutionsbehandlingen med tyreoideahormon syftar till ett 

TSH i nedre delen av det normala referensintervallet (0.4-1.0 mIE/L) och bör kontrolleras 

årligen. 

Med vänlig hälsning 

Dr. ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. kliniken 
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Sammanfattning 
• Resistenser i tyreoidea är vanliga men oftast benigna 

• Noggrann utredning för att utesluta cancer hos alla som 
söker för knöl i tyreoidea 

• Vid trolig eller misstänkt malignitet eller oklarhet avseende 
diagnos trots cytologi/ultraljud – remiss till endokrinkirurg/
ÖNH 

• Vårdprogram och regionala medicinska riktlinjer: 

 http://cancercentrum.se/vast/cancerdiagnoser/skoldkortel/vardprogram 

 http://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/skoldkortel/vast/rmr_skoldkortelcancer_150325.pdf 
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Frågor om regional medicinsk riktlinje  
tyreoideacancer 
 

 

jakob.dahlberg@vgregion.se 

Regional processägare 
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TACK! 
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