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PM för diagnostik av thyreoidea 
Allmänt 
Avbildning av sköldkörteln med gammakamera, 
s.k. scintigrafi har utförts länge i Sverige och i 
Boden ända sedan gammakamera 
införskaffades för 20 år sedan. I och med 
tillkomsten av 2-dimensionell utraljudsdiagnostik 
samt förfinade laboratorieanalyser har 
indikationerna för thyreoideascintigrafi avsevärt 
minskat. På Sunderby sjukhus hålles 
regelbundna thyreoidearonder där specialister 
inom endokrinologi, endokrin kirurgi och 
radiologi/nukleärmedicin är företrädda. Detta är 
också en naturlig utveckling i och med att även 
radiojodbehandlingen i länet sker på 
nukleärmedicinska enheten under ledning av 
endokrinolog och sjukhusfysiker. 
Upptagsmätning och scintigrafi ingår i denna och 
behöver därför ej göras i förväg. 
Remisshantering och tolkning av 
thyreoideascintigram kommer fortsättningsvis att 
hanteras i denna nya thyreoideagruppering.  
Avsikten med detta PM är att underlätta i valet 
av diagnostisk metod vid handläggning av 
patienter med thyreoideasjukdom.  

Handläggning 
Scintigrafi som vägledande metod för över- 
underfunktion av sköldkörteln har idag inget 
värde, där är blodprovsanalyser överlägsna. 
Grundläggande är att thyreoideaprover (TSH, 
FT4 och ev FT3) bör tas för att fastställa över- 
eller underfunktion av sköldkörteln. 

   
Utan palpabla förändringar har fortsatt utredning 
med thyreoideascintigrafi ringa värde och 
fördröjer enbart handläggningen om man t e x 
inväntar med ett scintigram före behandling. Har 
patienten underfunktion blir isotopupptaget ofta 
så lågt på scint vilket ger dålig bildframställning. 
Likaså ses lågt upptag hos patienter som står på 
Levaxin och/eller thyreostatika vilket 
undertrycker isotopupptaget. Vid palpabla 
resistenser är grundregeln att först göra ultraljud 
(ULJ) ev i kombination med punktion för 
vävnadsanalys. Ultraljud finns tillgängligt på 
länets alla sjukhus. 

Val av diagnostisk metod 
Förutsatt att lab-prover har tagits tycker vi att 
följande lilla "lathund" för valet av diagnostisk 
metod kan vara av värde: 

Fynd 1:a metod 2:a metod 
Funktions-
nedsättning Enbart lab  

Palpabla 
resistenser 

Ultraljud 
(ev. punktion) Scint 

Allmän 
förstoring Lab ULJ 

ev scint 

Globuskänsla Ev ultraljud  
Solitär hård 

knöl 
Punktion, ev 
ultraljudsledd  

Öm knöl 
Eventuell 
upptags-

mätning/scint 
 

 

 

 


