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Endokrinsektionen
Medicinmottagning 1

• 5 endokrinologer
• 3 ST-läkare

• 6 diabetessjuksköterskor
• 4 endokrinsjuksköterskor
• 1 allmän mottagningssköterska
• 2 medicinska fotterapeuter
• 1 podiater
• 4 administratörer
• 3 medicinska vårdadministratörer
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CCaroline 80% endokrin Kerstin 100% endokrin

Maivor 100% endokrin

Karin 60 % allmän 
mottagning 

Anne 50 % endokrin

50 % forskningssköterska

(10% NAG hypertyreos)

Endokrinsköterskorna



Endokrinsjuksköterskornas arbetsuppgifter
• Tyreoideamottagning
• Binjureincidentalomutredning, sjuksköterskebaserad 

mottagning
• Osteoporosmottagning
• Kortisonskola
• Endokrina belastningar och provtagningar
• Läkemedelsbehandlingar
• Självadministrering av läkemedel
• Telefonrådgivning och recepthantering
• Remissbedömningar frakturkedjan
• DXA-mätningar 
• Register (hypofys, Addison, hypopara)

Medicinska kliniken USÖ 2020-03-12



Innan omorganisationen

• Cirka 50 -100 nya hypertyreoser per år

• Nybesöken fick ”klämmas in” i en redan bokad 
mottagning

• Läkarbesök var 3:e månad men svårt att hålla tiderna

• ”Oändligt” antal telefonsamtal, provsvar, 
telefonkonsultationer…

• Olika behandlingstraditioner mellan läkarna
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Syfte

att förbättra vårdförlopp för patienter med hypertyreos
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Efter omorganisationen

• Fyra fasta nybesökstider/läkarbesök per vecka

• Ett strukturerat vårdförlopp inrättades med omväxlande läkar- och 
sjuksköterskebesök
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Tyreoideamottagning,	flödesschema	       4 mån senare   

          Prover,   
          Personligt   
Tyreostatikabehandling, hypertyreos       brev alt.   
Besök Nybesök V6 V12 M6 M9 M12    tfn.samtal   
Åtgärd Diagnos Prover  Prover Prover enl rutin  Prover  Prover enl    för avslut   
 Skriftlig information; enl rutin enl rutin + TRAK enl rutin rutin + TRAK negativ  Utsättning av  Dr   
 Thacapzol/Tiotil, Ssk- Levaxindos Ssk-formulär  Ställnings- TRAK tyreostatika     
 Levaxin formulär mm   tagande till       
 Betablockad     utsättning av positiv Förlängd  15 mån 18 mån 4 mån senare 
 Remiss LPK, 5-partsdiff     tyreostatika TRAK tyreostatika-  Prover Prover Prover 
 Visitkort tyreoideasköt       behandling   enl rutin Åb? 
        6 mån.   Ställnings- Utrem? 
            tagande till  
           utsättning?  
             
Besöks- Dr Ssk-besök Dr-besök Ssk-besök Standard- Dr    Standard- Dr Dr 
ansvarig  Rond  Rond brev     brev   

 
Provtagning, tyreoidea 

Analys Nybesök Återbesök 

TSH 
x 

x 

T3 
x 

x 

Fritt T4 
x 

x 

TRAK (endast Graves) x 3 m (vid radiojodbeh Graves), 
6m, 12 m, 18 m 

AntiTPO 
x  

Hematologi 
x  

CRP x  

LPK+ 5-partsdiff x vb 

Alb, Ca, Ca fritt, fosfat  Postop prover 6 mån, ”Halsregistret” 
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Sköterskebaserad tyreoideamottagning

• En mottagningsdag i veckan med tre besökstider + extratider vid 
behov

• Vid besöken anamnes och status enligt ett strukturerat formulär

• Rond med läkare varje vecka

• ”Standardbrev” (Levaxinordination) till patienter

• Egen telefonanknytning med svarare 

• Bevakning av mellanprover

• Ordinerar och bedömer provsvar på vita blodkroppar och neutrofila 
granulocyter
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• Bevakning av planerad radiojodbehandling
• Bevakning av provsvar hos gravida med 

avvikande tyreoideaprover
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Ordination vid radiojodbehandling 
 
Du kommer att genomgå radiojodbehandling mot din överproduktion av 
sköldkörtelhormon.  
 
Kallelse kommer från Röntgenkliniken/Nuklearmedicinska enheten. 
 
Du som äter Thacapzol och/eller Levaxin skall sluta med dessa mediciner 
……. dagar innan radiojodbehandlingen, alternativt följa separat ordination 
och meddelande från Nuklearmedicinska enheten.  
 
 
£ Vid Graves hypertyreos 
 
Två veckor efter radiojodbehandling lämnar du blodprover och börjar med 
ämnesomsättningshormon tablett Levaxin 100 µg, ½ tablett dagligen.  
 
Efter två veckor höjer du dosen till tablett Levaxin 100 µg, 1 tablett dagligen 
tillsvidare. Återbesök till Medicinmottagning 1 efter cirka sex veckor. 
 
 
£ Vid knölstruma 
 
Behandlingseffekten följs med sköldkörtelprover och du skall lämna blodprov 
fem veckor efter radiojodbehandlingen. Remisser hemskickas. Återbesök till 
Medicinmottagning 1 efter cirka sex veckor. 
 
 

 
Vid frågor kontakta Medicinmottagning 1, tyreoideasjuksköterska,  
Telefonnummer 019- 602 11 68. 
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© Medicinska kliniken, USö

 
M 
 
                  Medicinska kliniken, mott 1 
 
 

Besöksdatum ……………………………… Telefon:……………………………….. 
      
Status 
 
Blodtryck ………………… mmHg 
 
Puls …………………               Anmärkn/Åtgärd ………………………………… 
 
Vikt ………………… kg 
 
Somatisk/Psykisk ohälsa 
 
Struma    ¨     Muskelsvaghet  ¨              
Trycksymtom från trakea/esophagus ¨     Försämrad kondition ¨ 
Viktnedgång   ¨     Hjärtklappning   ¨ 
Värmekänsla    ¨     Tremor  ¨ 
Svettning    ¨     Oro/ångest  ¨ 
Trötthet     ¨     Tarmstörning  ¨ 
Humörsvängningar    ¨     Håravfall  ¨ 
Sömnsvårigheter    ¨     Menstruationsrubbning ¨ 
Övrigt ………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Labb   Datum    
 
Fritt-T3 …………………………. (ref  3,5-6,5 pmol/L) 
TSH …………………………. (ref  0,55-4,78 mIE/L) 
fritt T4 ......................................... (ref  12-23 pmol/L  
TRAK ......................................... (ref  <1,5 IE/L) 
 
Standardbrev till pat   ¨ Ja ¨ Nej 
 
Aktuell medicinering 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Biverkningar av thyreostatika  
………………………………………………………………………………………………….. 
 

Sjuksköterskeformulär – sid 1
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Levaxinordination
Vi vill härmed meddela provsvar på Dina blodprover som tagits

den  .......................................................................

Fritt T4          ............                    ......  Förväntat värde        ......  Dosjustering

(referensvärde 12-23 pmol/l)                                                           v g se nedan

TSH             .............                    ......  Förväntat värde        ......  Dosjustering

(referensvärde 0,55-4,8 mlU/l)                                                       v g se nedan

Vi rekommenderar att Du fortsätter med oförändrad dos / ändrar dosen till följande

Tabl Thacapzol/Propycil ...............................................................

fortsätter med oförändrad dos / ändrar dosen till följande

Tabl Levaxin ............................................................................

Nästa provtagning rekommenderas om  .............. veckor, remiss skickas elektroniskt.

Medtag detta brev vid provtagningen. Påminnelsebrev kommer att skickas hem.

Med vänlig hälsning

...................................................................................

Leg läkare

Thyreoideasjuksköterska Telefon: 019 - 602 11 68               
24 mars 
2020



Sammanfattning
• Sjuksköterskornas kompetens tillvaratas vilket även har 

resulterat i start av sjuksköterskemottagning för incidentalom

• Sköterskeledd mottagning har frigjort läkartid. Detta gäller både 
återbesökstider och telefontider

• Bättre tillgänglighet för patienterna

• Signifikant kortare behandlingstid på medicinmottagningen 
bland annat på grund av ett mer strukturerat vårdförlopp. Alla gör lika

• Det förändrade mottagningsarbetet har effektiviserat vårdförloppet
med bibehållen medicinsk kvalitet och säkerhet
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NAG hypertyreos - Nationell 
arbetsgrupp för hypertyreos

Nationella arbetsgruppens uppdrag
Hypertyreos utgör en av de vanligaste diagnoserna som handläggs inom den 
specialiserade öppenvården inom fältet endokrina sjukdomar. Det saknas idag 
nationellt kunskapsstöd. Uppdraget är således att genomföra en fördjupad 
kartläggning avseende hypertyreos

Målet är att området hypertyreos genomlyses och att ett nationellt 
kunskapsstöd i form av vårdprogram/riktlinjer tas fram. Förhoppningen är att 
arbetet ska leda till framtagandet av ett kvalitetsregister eller på annat sätt 
skapa möjlighet till en strukturerad uppföljning. 
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NAG Hypertyreos
Processledare Helen Abrahamsson NPO

Ledamöter i gruppen

Helena Filipsson-Nyström Endokrinolog Med klin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Region Västra

Anne Breikert Endokrinsjuksköterska Region Uppsala Örebro

Mikael Lantz Endokrinolog, Skånes Region Södra
Universitetssjukhus Malmö

Pär Wanby Endokrinolog Med klin Region Sydöstra
Kalmar sjukhus

Maria Annerbo Endokrinkirurg Falu sjukhus Region Uppsala Örebro

Jakob Dahlberg Endokrinkirurg Sahlgrenska Region Västra
universitetssjukhus

Helena Lizana Sjukhusfysiker Norrlands Region Norra
universitetssjukhus

Viveka Bergman Onkolog, onkologiska klin/isotp Region Sydöstra
Universitetssjukhuset Linköping

Peter  Lakwijk Patientföreträdare Svenska 
sköldkörtelförening
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Tack för uppmärksamheten!

Frågor?
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