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Kap 5 Diagnostikk 

 Standard for utredning av knuter i 

thyroidea/mistanke om carcinom i glandula 

thyroidea er  

 (1) grundig klinisk vurdering med 

anamnese/familieanamnese  

 (2) analyse av spesielle blodprøver 

 (3) ultralyd  

 (4) ultralydveiledet finnålscytologi (FNC).  



Hvilke symptomer krever rask 

utredning? 

 Fiksert tumor 

 Rask tumorvekst 

 Heshet (rekurrensparese) 

 Blodig hoste 

 Svelge- og pustevansker hos tidligere frisk 

pasient 

 Smerter hos tidligere frisk pasient 

Kap.5 Diagnostikk 



Hvem skal utrede? 

 Organisering i tilslutning til brystdiagnostiske 

sentra 

 Thyreoideasenter med thyreoideateam  

 Klinikeren oftest endokrinkirurg, kirurg, kan 

også være ØNH-lege eller endokrinolog. 

 Ultralydundersøkelsen gjøres av erfaren lege 

 FNC tas ultralydveiledet 

 

Kap.5 Diagnostikk 



Hvilke blodprøver må taes? 

 TSH,FT4, anti TPO 

 Ved planlagt kirurgi s-Ca og s-calcitonin 

 s-Tg preoperativt kan gi prognostisk 

informasjon ved carcinom 

 Stimulasjonstest calsitonin kan være aktuelt 

ved opererte sporadisk medullær ca. eller 

MEN 2 pasienter 

Kap.5 Diagnostikk 



Indikasjon for grovnålsbiopsi? 

 Skille mellom malignt lymfom og thyreoiditt 

eller mellom lite differensiert og anaplastisk 

carsinom 

 Flere biopsier, lokalbedøvelse 

 Åpen biopsi sjelden indisert 

Kap 5 Diagnostikk 



Hvilke knuter kan vi la være å 

stikke på? 

 Helt klart benigne knuter 

 Knuter uten ultralydsuspekte funn <10mm 

 Tilfeldig påviste knuter <10 mm uten familiær 

belastning eller stråling mot hals 

 

Kap 5 Diagnostikk 



Hva er Bethesda-systemet? 

 I  Ikke diagnostisk eller uegnet (malignitetsrisiko 1-
4%).   

 II  Benign (malignitetsrisiko 0-3%) 

 III  Irregulære celler/follikulær lesjon med usikker 
betydning (malignitetsrisiko 5-15%) 

 IV Follikulær neoplasi eller suspekt på follikulær 
neoplasi (malignitetsrisiko 15-30%) 

 V Mistanke om malignitet (malignitetsrisiko 60-
75%) 

 VI Malign (malignitetsrisiko 97-99%) 

Kap 5 Diagnostikk 



Oppfølging av benigne knuter? 

 Kolloid knute – klinisk hos fastlege 

 Kontroll 1-2 år av knuter som ikke 

klassifiseres som kolloid eller enkel cyste 

Kap 5 Diagnostikk 



Hva er primærutredningen  ved 

påvist carsinom? 

 Ultralyd av lymfeknuter hals 

 Laryngoskopi 

 Rtg thorax har ikke rutinemessig plass 

 CT/evt MR kun indisert ved fikserte svulster, ved 

anaplastisk eller lite differensiert carsinom eller ved 

annen mistanke om utbredt sykdom 

 PET bare aktuelt ved residivutredning 

 Endoskopi aktuelt ved mistanke om innvekst trachea 

eller øsofagus 

Kap 5 Diagnostikk 



Hvilken utredning gjøres ved 

residivmistanke? 

 s-Tg evt stimulert s-Tg 

 S-calcitonin og CEA ved medullært carsinom 

 Ultralyd med FNC 

 Radiojodscintigrafi 

 CT/MR 

 PET-CT, FDG- PET ved DTC eller F-DOPA ved 
medullær 

 Endoskopi 

 Skjelettscintigrafi 

 

 



Behandlingsgrupper 

 Behandlingsgruppe1:  

 Hemithyreoidectomi 

 Ingen lymfeknutedisseksjon 

 Ingen radiojod 

 

 Behandlingsgruppe 3 

 Total thyreoidectomi 

 Profylaktisk sentral lymfeknutedisseksjon 

 Radiojodbehandling 

Kap 7 Behandling 



Avgjørende for valg av kirurgi og radiojodbehandling 





Når gjøres total tyr ved PTC? 

 Total thyroidektomi utføres hvis minst en av 
følgende faktorer er til stede: 

 Tumor med diameter større enn 1 cm  

 Multifokal sykdom  

 Gjennomvekst av thyroideakapsel  

 Forekomst av metastaser (lokale, regionale eller 
fjern-)  

 Tidligere bestrålt hals  

 Familiær thyroideacarcinom  

Kap 7 Behandling 



 Hemithyroidektomi kan være aktuelt hvis alle 

følgende faktorer er oppfylt:  

 Tumor med diameter ≤ 1 cm  

 Ikke tidligere bestråling av halsen  

 Unifokal sykdom  

 Ikke gjennomvekst av thyroideakapsel  

 Ikke metastaser  

 Ikke holdepunkter for familiært carcinom 
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Når må man gjøre total ved  

follikulært carsinom? 

 Etter kun unilateral utført thyroidektomi er det 

aktuelt med kompletterende total 

thyroidectomi hvis det foreligger minst en av 

følgende faktorer:  

 FTC med utbredt invasivitet eller karinvasjon  

 Minimalt invasiv FTC med diameter > 4 cm  

 Oxyfilt (Hürthle-celle) carcinom 
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Når gjøres lymfeglandel 

disseksjon? Kapittel 7 Disseksjon av lymfeknuter 



Profylaktisk vs terapeutisk 

glandeltoalett 

 Profylaktisk/elektivt:                                     

Ikke påviste lymfeknutemetastaser hverken 

klinisk eller ved bildediagnostikk  

 Terapeutisk :                             

Lymfeknutemetastase er tilstede klinisk (pre-

/intraoperativt) eller påvist ved 

bildediagnostikk. 

 



Begreper som må være med i 

beskrivelsen 

 Unilateralt/ bilateralt 

 Sentralt versus lateralt 

 Profylaktisk eller terapeutisk 









Når trenger man ikke gjøre 

sentral glandeldisseksjon? 

 Ved Ptc< 1 cm 

 Ved minimal invasiv follikulær <4 cm 

 

 Ved Ptc 1-2 cm kan man avstå, evt bare 

gjøre ipsilateralt. 



Når bør man gjøre sentral 

profylaktisk glandeldisseksjon? 

 Ved PTC > 2cm 

 Ved grovt invasivt follikulært carsinom 

 Ved oxyfil differensiering 

 Ved lite differensiert thyreoideacarsinom 



Hva kan man gjøre for å unngå 

hypocalsemi postoperativt? 

 Undersøke operasjonspreparatet nøye og evt 
reimplantere kjertler 

 Ta hensyn til paratyreoideakjertlenes 
blodforsyning ved lymfeglandeldisseksjonen 

 Ikke lete etter kjertlene dersom man ikke ser 
de under thyreoidectomien 

 Korrigere D- vitaminstatus før/etter 
operasjonen 

 Korrigere magnesium 

Kap 7 Behandling 



Hvordan behandles 

postoperativ hypocalcemi 

 Etter symptomer, og eller ved lav s-calsium 

  pr.oral tilførsel , brusetabletter 500mg x flere. 

 Gjerne 2 gr fast og evt brusetabletter utover 

dette 

 iv. Infusjon 20 mmol CaCl i 500 ml NaCl over 

12 timer 

 Calcitriol/alfacalcidiol (0,5-1 mikrogram/døgn) 

sammen med calcium 500 mg 



Medullært thyreoideacarsinom 

 Behandles i universitetssykehus 

 25 % genetisk betinget ( FMTC, MEN 2A/B) 

 Tumormarkører Calcitonin og CEA 

 Sannsynlighet for lymfeknutemetastaser 

 Prognostisk indikator 

 



Hvilke undersøkelser er 

indisert preoperativt? 

 CT collum/thorax/abdomen ved høye 

calsitoninverdier 

 Calsium, PTH, p-metanefriner , RET proto-

onkogenet. 



Operasjonsomfang ved 

primæroperasjon 

 Total tyreoidectomi med sentral 

lymfedisseksjon 

 Profylaktisk lateral lymfeknute disseksjon 

vurderes ved høye calcitoninverdier 

 Profylaktisk mediastinal lymfeknutedisseksjon 

er ikke indisert 



Ytterligere operasjon etter 

total thyreoidectomi? 

 Ikke indisert dersom calsitonin basalt og 

stimulert er under deteksjonsgrensen. 

 

 Ved utført hemityreoidectomi og ikke 

stimulerbar calsitonin, kan man vurdere å 

ikke komplementere, dersom unifokal tumor 

<2 cm. 



Når skal barn med genfeil 

opereres? 

 MEN 2 B i løpet av 1. leveår (gruppe D) 

 Gruppe A, (og kanskje B) før fylte 10 til 20  

 Gruppe  C: Før skolealder 

 

 For alle gjelder 

 Årlig måling av basal calcitonin 

 Evt. Stimulasjonstest 

 



Hvordan håndteres 

recurrensskade? 

 Oppmuntres til å bruke stemmen 

 Henvises  til logoped for å forebygge feil bruk 
av ekstern larynxmuskulatur 

 Dersom problemer etter 1 år, bør pasienten 
vurderes for kompensatorisk kirurgi 
(stemmebåndsplastikk eller medialisering) 

 

 Ved stridor postoperativt og bilateral parese 
må tracheostomi vurderes. 



Radiojodbehandling 

 



Hvem skal ikke ha radiojod? 

 Gravide og ammende 

 PTC 1a N0 (<1 cm) eller multifokal 3 foci 

 Follikulær minimal invasive < 4 cm 

 

 PTC 11-20 mm individuell vurdering (alder, 

karinvasjon, intranodale metastaser) 
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Usikker nytte av 

radiojodbehandling? 

 PTC 21-40mm? 

 Ikke utført lymfeknutedisseksjon? 

 1-2 intranodale lymfeknutemetastaser? 

 Relativ høy postoperativ s-Tg? 



Skal barn ha radioaktivt jod? 

 Særdeles restriktiv hos barn 

 Bare ved fjernmetastaser eller lokal 

restsykdom? 



Hvordan utføres 

radiojodbehandling? 

 TSH stimulering vha rhTSH (thyrogen) 

 2 ukers behandling med jodfattig diett (obs 

naturmedisiner, taremel, amiodarone) 

 Ingen levaxin seponering 

 

 Ablasjon med 1,1-3,7 GBq i 

behandlingsgruppe 2 

 3,7- 7,4 GBq i behandlingsgruppe 3 

 



Hvordan bedømmes 

behandlingseffekten? 

 Postterapiscan 3-10 dager (SPECT/CT) 

 s-Tg 

 Stimulert s-Tg 

 

 

 

 Ved noen flyplasser måles radioaktivitet. 
Innen 2 mnd etter behandling kan attest være 
viktig! 



Behandling med 

Thyreoideahormon 

 

http://www.lindah.se/


Hvem skal ha suppresjon med 

TSH<0,1? 

 De med restsykdom på halsen og 

fjernmetastaser (risikogruppe C) 



Hvem skal ha suppresjon med 

TSH 0,1-0,5? 

 Høy risiko, men klinisk og biokjemisk fri for 

sykdom  . Behandles i 5-10 år ( risikogruppe 

B1 og B2) 

 

 





Hvem skal ha 

substitusjonsbehandling ,  

TSH 0,5-1,5-(2.0)? 

 Sykdomsfrie med lav risiko 

 Lav risiko med målbar Tg <2 etter total tyr 

men uten ablasjon 

 



Hvem skal kontrolleres hvor? 

 Ktr etter 10-12 mnd med ultralyd, s-Tg, 

plassering i risikogrupper 

 Behandlingsgruppe 1/ Risikogruppe A:-  ktr 

hos egen lege. Måling av TSH, fT4, s-Tg og 

klinisk us. 

 Risikogruppe B1,B2 og C kontrolleres årlig 

ved tyreoideasenter i 5-10-20-livslang. 

 

 



Hva ligger til grunn for 

plassering i risikogrupper? 

 Preoperative risikofaktorer (stråling, arv) 

 Primærtumors histologi og utbredelse av 

sykdom 

 Postterapiscan etter siste radiojoddose 

 UL og sTg etter 10-12 mnd 

 Alder, komorbiditet 



Når skal vi bruke 

thyrogentest? 

 Pasienter med PTC T3-4 

 Pasienter med grov invasiv FTC 

 Pasienter med lymfeknutemetastaser 

 

 



Når skal vi ikke bruke 

thyrogentest? 

 Pasienter med Tg-antistoff 

 Pasienter med forhøyet s-Tg > 1 på             

L-thyroxin suppresjon 

 Pasienter med kjent rest sykdom eller residiv 



Hvilken dose levaxin skal vi 

starte med? 

 125 mikrogram hos voksne 

 Noe lavere hos eldre 

 150 mikrogram hos store menn 



Senbivirkning etter radiojod 

 Nedsatt spyttsekresjon etter flere 

behandlinger 

 Akkumulert dose over 14 GBq tilbys 

sædbanking 

 Forbigående gonadesvikt 25% av kvinnene 

 Sekundær malignitet signifikant økt over     

20 GBq (leukemi og solide tumores) 

 

 

Kapittel 9 senbivirkninger 



Sen-bivirkninger TSH suppr. 

 Hjerteproblemer 

 Osteoporose, obs bentetthetsmåling og D-

vitaminstatus. Kalkbehandling. 

Kapittel 9 senbivirkninger 



Senbivirkn. ekstern stråling 

 Nedsatt spyttsekresjon  

 Tørre slimhinner 

 Stivhet i svelget 

 Grovere stemme 

 ”Solbrent hud” 

 Medulla spinalis 

Kapittel 9 senbivirkninger 



Når får vi retningslinjene? 

 Svar: Vet ikke… 

 

 I mellomtiden: 

Bruk Hodet! 


