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Till läsaren

Cancer är en sjukdom som får en att stanna upp . Till all tur hör cancer i 
sköldkörteln till de mest ofarliga cancersjukdomarna . Den är vanligtvis 
lindrig och upptäcks i ett tidigt skede . Dessutom finns det god 
behandling att få . Sköldkörtelcancern har god prognos och personer 
som insjuknat i de vanligaste formerna av sköldkörtelcancer lever i 
genomsnitt minst lika länge eller kanske längre än övriga finländare . 
De farligare typerna av sköldkörtelcancer är ovanliga .

Sköldkörtelcancer behandlas genom operation och radiojodbehandling, 
mera sällan ges strålbehandling . Som bäst försöker man hitta metoder 
för att konstatera aggressiva former av sköldkörtelcancer bättre än 
tidigare och ge lättare behandlingsmetoder för lindrigare former . Nya 
mediciner utvecklas likaså . 

Det är viktigt att en person som nyligen insjuknat får tillräckligt mycket 
pålitlig information om sin sjukdom och hur den inverkar på hennes 
liv . Den här handboken ger dig information om sköldkörtelcancer och 
hur den behandlas . I handboken försöker vi ge svar på frågor som 
insjuknandet väcker . Varför måste sköldkörteln opereras bort? Hur kan 
jag leva utan sköldkörtel? Vad betyder radiojodbehandling? Varför 
behövs medicinering med tyroxin?

Inte ens sakkunniga har svar på alla frågor . Hur känns det att insjukna 
i cancer? Vad händer med mig nu? Lönar det sig att berätta för de 
närmaste om cancern nu eller först senare? Personer som själv har gått 
igenom samma sak är de bästa att svara på dessa frågor .

Vi hoppas att den här handboken kan vara till hjälp för dig som 
funderar på hur sköldkörtelcancern inverkar på ditt eget och dina 
närmastes liv . 

Vi tackar specialisten i kirurgi Ilkka Heiskanen och endokrinolog, docent 
Saara Metso för deras sakkunniga hjälp och kommentarer . Vårt största 
tack går till Aura, Johanna, Lena, Nina och Veli som berättar sin egen 
historia i handboken . Många av dem kommer ihåg att läkaren sade 
att om man ska insjukna i någon form av cancer är sköldkörtelcancer 
den bästa möjliga .

Marika Javanainen Hanna Mäenpää 

medicinjournalist  specialist i cancersjukdomar, docent 
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Symptom och diagnos

Sköldkörtelcancer märks vanligen som en knöl utanpå halsen som växer 
långsamt utan att orsaka smärta . Knölen kan ömma ibland när man 
känner på den . Ibland kan den orsaka tryckkänsla . Tack vare knölen 
kan cancern i allmänhet konstateras i ett mycket tidigt skede .

Sköldkörtelknölar är vanliga, var tionde finländare har knölar som 
känns . De flesta av alla knölar på sköldkörteln är godartade och har 
ingenting med cancer att göra .

Andra symptom på sköldkörtelcancer är mera ovanliga . Ibland förstorar 
cancern lymfkörtlarna på halsen eller orsakar heshet eller svårigheter 
att svälja .

I dag hittas de flesta fallen av sköldkörtelcancer av en tillfällighet, 
till exempel i samband med förkylning eller när man gör en ultra
ljudsundersökning av halsen av någon annan orsak .

Ultraljud vid diagnostisering av sköldkörtelcancer

Ultraljudsundersökning av halsen är den primära undersökningsmetoden 
vid knölar på sköldkörteln . Undersökningen görs endast om en läkare 
har konstaterat knölen på halsen .

Ultraljudsundersökningen är en mycket känslig metod, och med den 
kan man hitta till och med sådana förändringar i sköldkörteln som 
bara är några millimeter i diameter . Om det är fråga om en stor tumör 
kan dessutom datortomografi eller magnetröntgen behövas . Framför 
allt magnetröntgen ger en tydligare bild av om tumören har spritt sig 
utanför sköldkörteln .

Med hjälp av ultraljud kan man i 50–70 procent av alla sköldkörtlar 
konstatera knölar som är under 1 cm i diameter . Det är varken möjligt 
eller lönsamt att ta finnålsbiopsi av dem alla . Läkaren avgör på basis 
av hur knölen ser ut om den kan vara elakartad .

Sköldkörtelcancer och vad som orsakar den

Sköldkörtelcancer är en relativt vanlig cancersjukdom . I Finland 
konstateras ca 450 nya fall av sköldkörtelcancer varje år . 

De flesta insjuknade är kvinnor; sköldkörtelcancer är fyra gånger 
vanligare hos kvinnor än män . Sköldkörtelcancer drabbar oftast 
personer i arbetsför ålder, i de vanligaste formerna av sköldkörtelcancer 
insjuknar man i genomsnitt i åldern 40–45 år . Papillär sköldkörtelcancer 
konstateras rätt ofta också hos unga kvinnor .

Orsaken till sköldkörtelcancer är inte känd, men det är inte sannolikt 
att man kanpåverka insjuknandet genom sitt levnadssätt . Det är dock 
ett känt faktum att strålbehandling och joniserande strålning som 
getts på halsens område ökar risken för sköldkörtelcancer .

Är det ärftligt?

Nej, sköldkörtelcancer är vanligtvis inte ärftligt betingad. 
Medullär sköldkörtelcancer kan i vissa fall vara förknippad med 
ärftlig benägenhet att insjukna, men den cancerformen är säll
synt i Finland.

Personer som insjuknat i sköldkörtelcancer behöver inte vara 
oroliga för att barnen löper risk att insjukna, och barnen behö
ver inte undersökas.
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Klassificering av sköldkörtelcancer och dess sjuk-
domsbild

En sköldkörtelcancer är ofta cancer med högt differentierade celler och 
god prognos: papillär, follikulär, medullär sköldkörtelcancer . Utöver 
dessa förekommer mera aggressiva och sällsynta cancerformer med 
lågt differentierade eller odifferentierade celler .

Papillär sköldkörtelcancer är den vanligaste och ofarligaste formen 
av sköldkörtelcancer . Den kan sprida sig långsamt till närbelägna 
lymfkörtlar via sköldkörtelns lymfkärl . I sällsynta fall kan den också 
sprida sig till exempel till lungorna . I omkring 80 procent av fallen 
är sköldkörtelcancern papillär . Papillär sköldkörtelcancer konstateras 
framför allt hos unga och kvinnor i åldern 45–54 år . 

Mikrokarcinom

Med mikrokarcinom i sköldkörteln avses små papillära sköld
körtelkarcinom i storleken 1–10 mm. Mikrokarcinomen är 
ofarliga framför allt om de förekommer enskilt.

Follikulär sköldkörtelcancer är den näst vanligaste formen av sköld
körtelcancer och den utgör cirka 10 procent av alla fall av sköld
körtelcancer . Den kan spridas via blodkärlen till lungorna, skelettet 
eller till andra organ . Medelåldern för personer som insjuknat i folli
kulär sköldkörtelcancer är omkring 60 år .

Medullär sköldkörtelcancer utgör under 5 procent av alla sköld
körtelcancerfall . Tumören konstateras oftast hos personer som i medel
tal är 50 år gamla . I omkring en fjärdedel av fallen är den  medullära 
sköldkörtelcancern ärftlig . Benägenheten att insjukna i en ärftlig 
form av sköldkörtelcancer gäller endast medullär sköldkörtelcancer 
eller MEN2syndromet där tumörer kan förekomma också i binjurarna 
och bisköldkörtlarna . Tumörerna som förekommer släktvis är typiskt 
dubbel sidiga och har flera cancerhärdar .

Medullär sköldkörtelcancer sprids lätt via lymfkärlen till halslymf
körtlarna . I sällsynta fall kan den också spridas till lungorna och levern .

Lågt differentierad sköldkörtelcancer förekommer i några procent 
av alla fall av sköldkörtelcancer . Cancercellerna har utvecklats från 
follikulär eller papillär cancer och växer snabbt . De kan redan i ett 

Finnålsbiopsi

Ultraljudsundersökningen ger information om knölens struktur och 
visar tecken på om den kan vara god eller elakartad . Om knölen har 
vuxit in i luft eller matstrupen eller i blodkärlen eller om det finns 
dottertumörer i lymfkärlen är det fråga om cancer . Finnålsbiopsi 
behövs alltid för att definiera vilken typ av cancer det är fråga om .

Ett tillräckligt prov som tagits på rätt ställe visar om det är en 
papillär, medullär eller anaplastisk sköldkörtelcancer . För att påvisa 
follikulär sköldkörtelcancer behövs dessutom alltid ett större cellprov, 
eftersom cancercellerna till sin uppbyggnad liknar cellerna i normal 
sköldkörtelvävnad . Det större cellprovet tas under operation . Samtidigt 
opererar man bort den sköldkörtellob där knölen finns . 

En finnålsbiopsi är lätt att ta i samband med ultraljudsundersökningen 
och för den behövs ingen separat remiss . Provtagningen är så gott som 
smärtfri .
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Behandling av sköldkörtelcancer

Sköldkörtelcancer har traditionellt behandlats så att körteln opereras 
bort och kvarvarande sköldkörtelvävnad eller cancervävnad förstörs 
genom radiojodbehandling . Radiojodbehandling ges patienter 
med hög eller medelstor risk som lider av papillär eller follikulär 
sköldkörtelcancer . Den verkar inte vid medullär sköldkörtelcancer .

Efter operationen behöver patienterna sköldkörtelhormon (tyroxin) i 
tablettform .

På mindre papillära och follikulära cancertumörer räcker ibland som 
behandling att operera bort endast en sköldkörtellob . I dessa fall 
kan tilläggsbehandling göra mera skada än nytta . Den behandlande 
läkaren avgör individuellt vilken typ av behandling patienten behöver .

Vid exceptionellt snabbt framskridande anaplastisk sköldkörtelcancer 
krävs utöver operation också strålbehandling och cytostatika .

PATIENTBERÄTTELSER: Jag berättade om min cancer för alla 

Den 25åriga Aura hade sin mamma med sig på mottagningen när läkaren 
berättade för henne att man hade konstaterat cancerceller i finnålsbiopsin. 
Symptomen som Aura lidit av i ett och ett halv år fick äntligen en förklaring.

– Läkaren hade tårar i ögonen när hon berättade om cancern för mig. Jag var 
mera förvånad och överraskad än sorgsen.

Efter läkarbesöket ringde Aura till sina närmaste 
anhöriga och vänner. För alla andra berättade hon 
om saken på Facebook samma dag.

– Det kändes naturligt att berätta för alla om 
cancern på en gång. Jag är öppen och berättar för 
andra om mina ärenden också annars.

Många av Auras vänner grät och var verkligt 
oroliga för henne. Deras oro kändes ibland konstig, 
eftersom Aura tyckte att många av dem verkade 
vara mera oroade för sjukdomen än hon själv. 
Vännerna letade fram information om papillär 

tidigt skede skicka metastaser till olika delar av kroppen . De lågt 
differentierade sköldkörtelcancerformerna är en ny klass om är mindre 
känd än andra former av sköldkörtelcancer . 

Odifferentierad dvs. anaplastisk sköldkörtelcancer utgör endast 
omkring en procent av alla fall av sköldkörtelcancer . Anaplastisk 
sköldkörtelcancer växer i allmänhet i storlek på bara några veckor och 
fäster sig på någonting i tumörens närhet, till exempel på muskelvävnad, 
matstrupen eller luftstrupen . Då förekommer symptom som andnöd, 
svårighet att svälja eller förlamning av stämbanden . De insjuknade är 
ofta äldre personer och prognosen vid anaplastisk sköldkörtelcancer 
är dålig jämfört med andra former av sköldkörtelcancer . 

Klassifikation enligt TNM

Sköldkörtelcancer delas in i olika klasser enligt hur utspridd den är. I klassi
fikationen enligt TNM beskriver bokstaven T (tumour) tumörens storlek 
och spridning, bokstaven N (node) de lokala lymfkörtlarnas status och bok
staven M (metastasis) metastaser på längre håll.

T1a Tumörens diameter är under 1 cm och den är begränsad till 
sköld körteln.

T1b Tumörens diameter är 1–2 cm och den är begränsad till 
sköld körteln.

T2 Tumörens diameter är 2–4 cm och den är begränsad till 
sköld körteln.

T3 Tumörens diameter är över 4 cm och den är begränsad till 
sköld körteln eller har växt in i muskeln eller vävnaden som 
omger sköldkörteln i någon mån.

T4a Tumören är utbredd till vävnader utanför sköld körtel
kapseln t.ex. till luftstrupen, struphuvudet, mat strupen 
eller till nerver som kontrollerar struphuvudet.

T4b Tumör med inväxt i prevertebral fascia eller halspulsådern 
eller mediastinala blodkärl.

NX Metastaser i regionala lymfkörtlar kan inte bedömas.
N0 Inga regionala lymfkörtel metastaser.
N1a Metastas i lymfkörtlar framför eller bredvid luftstrupen 

eller i lymfkörtlar framför struphuvudet. 
N1b Metastas i halsens eller i mediastinala lymfkörtlar.
MX Fjärrmetastasering kan inte bedömas.
M0 Ingen fjärrmetastasering.
M1 Minst en fjärrmetastas.
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Operationsbehandling vid sköldkörtelcancer

I allmänhet försöker man operera bort sköldkörteln så fullständigt 
som möjligt Samtidigt opererar man också bort förstorade lymfkörtlar 
på halsen . Som behandling av mikrokarcinom som upptäckts av en 
tillfällighet räcker oftast en mindre operation där man endast opererar 
bort knölen och sköldkörtelloben som omger den . 

Sköldkörteln

Sköldkörteln är belägen i nedre delen av halsen och den väger 
cirka 20 gram. Sköldkörteln består av två lober som har utveck
lats från blåsvävnad. 

struphuvudet

höger 
sköldkörtellob

vänster 
sköldkörtellob

vävnadsbrygga mellan
sköldkörtelloberna, 
isthmus

luftstrupen

Sköldkörteln opereras bort under narkos . Snittet görs tvärs över halsen 
2–3 cm ovanför bröstbenet . 

Vanligtvis stannar patienten 1–2 dagar på sjukhus . Efter operationen 
kontrollerar man att blodets kalciumvärden är normala . Låga 

sköldkörtelcancer och dess behandlingsformer och delade informationen på 
Facebook.

Både informationen och läkarens ord lugnade Aura.

– Hon sa att om man ska insjukna i någon form av cancer är sköldkörtelcancer 
ett bra alternativ eftersom man har god chans att klara sig.

Aura var lite orolig för operationen för det var första gången hon var på sjukhus.

– Alla var jättevänliga och jag kände mig väl till mods. Efter det var jag inte 
rädd för något längre.

Sköldkörteloperationen gick som planerat. Auras kompisar kom och hälsade 
på henne på sjukhuset redan samma kväll. Efter operationen fick Aura börja ta 
tyroxin och tre månader senare inleddes slutligen radiojodbehandlingen.

Cancern har framför allt orsakat Aura oro för ekonomin. Hon fick inget 
sommarjobb när behandlingarna inte var avslutade och hon inte visste när hon 
skulle få radiojodbehandlingen. Hon har fått socialbidrag för att klara sig över 
det värsta.

– Som studerande har man inga överlopps pengar, så alla extra räkningar 
känns stora, även om läkararvodena inte är oskäliga. Ibland känns det som att 
en som är fattig inte ska bli sjuk.

I september var Aura på ultraljudsundersökning och blodprov. Det fanns inga 
tecken på cancer, men tyroxindosen höjdes en aning. Om fyra månader ska hon 
gå på TSHstimulerat blodprov. Aura oroar sig inte för framtiden utan fortsätter 
sina studier och njuter av livet.
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in i blodkärlen . Metastaser i lymfkörtlarna har olika tillväxtfart och de 
kan vara oförändrade i flera år utan behandling . 

Operation vid anaplastisk cancer

Vid anaplastisk cancer är en omfattande opertion för att ta bort 
sköldkörteln eller lymfkörtlarna inte alltid möjlig . Då försöker man i 
första hand att genom operation minska tumören för att försäkra sig 
om att den inte trycker på livsviktiga organ .

PATIENTBERÄTTELSE: Kallelse till operation i ett expressbrev

I samband med en njuroperation lade man märke till att det är något konstigt 
med Velis sköldkörtel. Veli är i fyrtioårsåldern och ville få reda på vad det var 
fråga om. Han fick läkaren att ge tid till finnålsprov fastän han inte hade några 
symptom.

Ett par dagar efter provet fick han ett expressbrev från centralsjukhuset. Man 
hade konstaterat elakartade celler i sköldkörteln och reserverat en operationstid 
för Veli. Han var som bäst på ett konfirmationsläger och brevet fick honom att 
stanna upp.

– Jag funderade på mitt liv och tänkte på vad jag hade fått till stånd. Jag 
arbetar med ungdomar, så på dagarna måste jag vara glad och pigg. Nätterna 
igenom tänkte jag tillbaka på mitt liv och också på de möjligheter som fanns 
kvar för min del. 

De här dagarna var de svåraste i Velis sjukdom. Efter lägret berättade läkaren 
per telefon att den elakartad sköldkörteltumören hade visat sig vara en snällare 
sort som i allmänhet inte skickar metastaser och som kan opereras bort. Den 
informationen gjorde Veli lättad. 

– Jag försökte få både mig själv och min fru att tro att det fanns särskilda 
godartade tumörer, elakartade tumörer och så cancer.

– Före operationen var jag spänd på om min röst skulle fungera efteråt. Det 
skulle ha varit svårt att fortsätta i läraryrket utan röst.

Operationen gick bra, liksom också radiojodbehandlingen som följde. Men det 
tog lång tid, fem år, att hitta rätt dosering av tyroxin. Ibland var mängden för 
stor, ibland för liten. 

kalciumvärden är ett tecken på att funktionen i bisköldkörtlarna, som 
finns på baksidan av sköldkörtelloberna, har rubbats av operationen . 
Vid behov får patienten kalcium och Dvitamintabletter . Patienten 
skrivs ut från sjukhuset när blodvärdena är normala . 

Om ersättande behandling behövs på grund av låga kalciumvärden 
följs blodets kalciumnivå först upp månatligen och senare halvårsvis, 
eftersom såväl för låg som för hög kalciumnivå är skadligt för hälsan . 
Kalciumnivån återställs oftast när bisköldskörtlarna har återhämtat sig . 
Ibland behövs bestående ersättande behandling .

De första dagarna efter operationen kan patienten ha lite smärtor på 
halsen och svårigheter att svälja . Operationssåret läks vanligen på 7–10 
dagar . Ärret bleknar och blir tunnare inom ett år från operationen . 
Operationssnittet anpassar sig till halsens naturliga linjer och syns 
därför inte särskilt väl .

Efter operationen kan röstläget vara lägre och patienten kan vara 
hes . Hesheten kan bero till exempel på andningstuben som användes 
under narkosen . Ibland varar det lägre röstläget och hesheten längre 
om stämbandsnerven som finns på sköldkörtelns bakre yta har skadats . 
Varannan sådan skada läker av sig själv inom sex månader . Vid behov 
kan en öronläkare kontrollera stämbanden .

Efter operationen är man vanligen sjukskriven i 1–4 veckor . 

Operation av lymfkörtlarna

De flesta former av sköldkörtelcancer kan spridas till lymfkörtlarna på 
halsen . Därför tar man under operationen också bort lymfkörtlar som 
visar oroande förändringar eller är förstorade . Om flera lymfkörtlar 
ser oroväckande ut tar man bort alla lymfkörtlarna i området . 
Bortoperation av enskilda lymfkörtlar belastar patienten mindre än 
om man opererar bort ett större område med lymfkörtlar .

Vid medullär sköldkörtelcancer tar man alltid bort närbelägna 
lymfkörtlar eftersom den formen av sköldkörtelcancer ofta sprider sig 
i ett tidigt skede .

Risken för metastaser i lymfkörtlarna är större än vanligt om tumören 
är papillär eller stor eller om den har växt utanför sköldkörteln eller 
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Tyroxinbehandling

När sköldkörteln har opererats bort får patienten tyroxin i tablettform 
för att ersätta sköldkörtelhormonet . Tyroxinbehandlingen fortsätter 
livet ut . Tyroxinbehandlingen är billig, och man får specialersättning 
för tabletterna med Bintyg . Tyroxinreceptet ska förnyas en gång om 
året . 

Tyroxinersättningen hindrar symptomen till följd av underaktiv 
sköldkörtel och bromsar tillväxten av eventuell återstående 
cancervävnad . Hos friska människor regleras utsöndringen av tyroxin i 
sköldkörteln av tyreotropin (TSH) som bildas i hypofysen . TSH stimulerar 
också cancercellerna att dela sig . 

Sköldkörtelhormoner

Sköldkörteln utsöndar hormoner av vilka de viktigaste är  tyroxin 
(T4) och trijodtyronin (T3). Sköldkörtelhormonerna påverkar så 
gott som alla cellers funktion och dessutom kroppens energi
förbrukning. Produktionen av sköldkörtelhormoner regleras av 
tyreotropin (TSH) som utsöndras ur hypofysen. Hormonerna som 
bildas i sköldkörteln lagras genom att de binds till tyreoglobulin 
som normalt endast finns i mycket små mängder i blodomloppet. 
Efter att ha utsöndrats från sköldkörteln omvandlas största delen 
av tyroxinet till aktivt trijodtyronin i kroppen.

I blodprov kontrolleras koncentrationen av TSH dvs. tyreotropin, 
fritt trijodtyronin (T3v) och fritt tyroxin (T4v). V står för ”fritt”. 
Största delen av tyroxinen kretsar i blodet bundet till protein, 
endast en liten del är fritt. Det är dock endast det fria tyroxinet 
som kan sköta hormonets uppgift, så mängden tyroxin visar hur 
mycket fungerande hormon som finns.

Hög tyroxinhalt minskar också insöndringen av TSH och lugnar 
därmed ner cancercellerna . Efter sköldkörtelcancer används högre 
doser tyroxin än vanligt om man vet eller kan misstänka att cancer 
finns kvar i kroppen . Tidigare fick alla sköldkörtelpatienter s .k . 
suppressionsbehandling med tyroxinersättning för att få ner TSH
värdet på omätbar nivå . Numera används så höga tyroxindoser som 
helt och hållet förhindrar produktionen av tyreotropin (TSH) endast 
vid behandling av aggressiv differentierad sköldkörtelcancer . Övriga 

Veli litade hela tiden på att cancern kan botas helt och hållet. Ett tecken på 
denna tillit är att han året efter operationen åkte iväg för att arbeta ett år i 
Kenya. Uppföljningen lyckades också där, visserligen så att en finsk sjukskötare 
tog blodproven med sig till Finland för ny analys. Det har räckt med ett blodprov 
om året som kontroll. 

Veli har inte fått återfall och snart har 25 år gått sedan han hade cancer. 
Insjuknandet var dock ett skede i livet som han inte glömmer. 

Veli anser att det är viktigt att den som insjuknar sätter all sin energi på 
behandlingarna och på att bli frisk.

– Det att man oroar sig tär onödigt på krafterna så det lönar sig att försöka 
grubbla så lite som möjligt. 

Men hur kan man undvika det? Veli ger ett bra tips.

– Det hjälper om man kan prata med någon närstående eller med en 
stödperson. Sorgerna fördubblas varje natt om man grubblar på dem i ensamhet. 
På motsvarande sätt halveras de om man delar dem med andra.

Veli vill hjälpa andra i samma situation och har därför utbildat sig till stödperson. 
Med honom kan man samtala konfidentiellt om hur det känns att insjukna i 
cancer och vilka tankar det väcker. 



 18   19 

Vilken den lämpliga tyroxindosen är beror på patientens vikt och 
hur läkemedlet upptas . Genomsnittlig dosering är 0,1– 0,2 mg per 
dag . Doseringen är dock individuell, och ibland tar det lång tid att 
hitta lämplig dos . Det lönar sig alltid att i mån av möjlighet diskutera 
doseringen av tyroxin och eventuella ändringar av den med samma 
läkare – helst en läkare som är insatt i sköldkörtelcancer .

Om man känner sig dålig och hela tiden trött trots tyroxinbehandlingen 
lönar det sig att uppsöka en läkare som är specialiserad på 
sköldkörtelsjukdomar . Läkaren bedömer lämplig tyroxindos och kan 
utreda om orsaken till tröttheten är någonting annat, såsom till 
exempel anemi, diabetes eller för höga halter av kalcium .

Vad händer om jag glömmer ta tyroxin?

De flesta glömmer ibland att ta sin tyroxintablett, och det är inte 
farligt. Det lönar sig dock inte att ta den glömda dosen senare. 
Ta inte heller dubbel dos nästa morgon, eftersom det kan orsaka 
överfunktionssymptom. 

Om du glömmer ta tabletten ofta kan det påverka hormonbalansen 
en längre tid. Prova att använda en dosett som du kan köpa på 
apoteket om du glömmer ta tabletten ofta. 

Preparat som innehåller sköldkörtelextrakt från djur (Armour 
 Thyroid®, Thyroid®) kan i allmänhet inte användas efter behandling 
för sköldkörtelcancer . Syntetiskt trijodtyronin (T3, Liothyronin® och 
Thybon®) ska inte heller användas utan tyroxin . Problemet vid T3
behandling är de stora växlingarna i koncentrationen av T3 under 
dygnet till följd av att T3 har kort halveringstid . Växlingarna kan vara 
skadliga såväl med tanke på dämpande av cancercellerna som med 
patientens välbefinnande . T3nivån som uppnås med hjälp av tyroxin 
är stabil, eftersom tyroxin har lång halveringstid . 

sköldkörtelpatienters tyroxinbehandling och uppföljning planeras 
individuellt . 

Tyroxinbehandlingen inleds antingen första dagen efter operationen 
eller efter radiojodbehandlingen . Startdosen tyroxin är ofta 0,1 mg 
och dosen höjs senare enligt behov . Tyroxindosen kontrolleras i början 
med 4–6 veckors mellanrum . När man har kommit fram till lämplig 
dos kontrolleras den en gång om året . Samtidigt kontrollerar man 
att patienten inte har symptom på överfunktion (hypertyreos) eller 
underfunktion (hypotyreos) i sköldkörteln som kan försämra hennes 
livskvalitet . Förutom blodprov följer man bland annat upp hjärtats 
pulshastighet och hur regelbunden den är samt blodtrycket . Om man 
vill behålla TSHvärdet på låg nivå för att dämpa cancern följs också 
blodets T3vvärde upp, eftersom höjda värden kan öka benägenheten 
för rytmstörningar och andra hjärt och kärlsjukdomar samt osteoporos . 

Hypertyreos 

Hypertyreos kallas tillståndet när det finns för mycket sköld
körtelhormon, dvs. tyroxin, i kroppen. Om tillståndet orsakas 
av för höga tyroxindoser i behandlingen kallas det  tyreotoxikos. 
Symptom är bland annat svettning, viktminskning, hjärt
klappning, diarré, trötthet, nervositet och rastlöshet samt 
sömns vårigheter. Symptomen uppkommer gradvis.

Om tyreotoxikosen orsakas av för stora doser tyroxin ska dose
ringen minskas. 

Hypotyreosi

Hypotyreos kallas det när det finns för lite sköldkörtelhormon, 
dvs. tyroxin, i kroppen. Symptomen är trötthet, lätt för att frysa, 
viktökning, förstoppning, låg puls, torr hy och svullenhet. Patien
ten kan känna sig nedstämd och minnet kan tyckas försvagat. 
Symptomen uppkommer långsamt och blir gradvis värre. 

För låg tyroxindos kan orsaka symptom som tyder på hypotyreos, 
och då ska dosen höjas. 
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Lena har nu levt nästan tio år utan sköldkörtel. I början gick hon på kontroll 
med sex månaders mellanrum, därefter en gång om året. 

– Jag hade en stark känsla av att jag hade så god tur med min sköldkörtelcancer 
att jag inte behövde eller ens hade rätt att använda order cancer. 

I stället för att tala om cancer brukade Lena tala om ”sin sköldkörtelgrej”, som 
nu är bortopererad och att hon är helt i skick. Hon tycker att ordet cancer är så 
starkt och hemskt och att det för tankarna till smärta, lidande och död. 

Trots att behandlingarna gått bra mådde Lena dåligt. Hon hade 
humörsvängningar, kände sig håglös och oföretagsam och var bara. Dessutom 
gick hon lätt upp i vikt och orkade inte riktigt koncentrera sig. Hon kände sig lätt 
frusen, händerna skakade, naglarna brast och hon hade svårt att sova. Höstarna 
var värst.

När hon gick på kontroll berättade Lena för läkaren hur hon kände sig. 
Resultaten från blodproven var dock bra så läkarna tog inte hennes oro på allvar.

– Till sist började jag leta efter svar på nätet. Till en början blev jag ivrig över 
allt jag hittade. Jag gick in på olika forum och läste om patienters erfarenheter. 
Snart fick jag dock ångest av den negativa stämningen och diskussionerna.

Sist och slutligen hittade Lena en Facebookgrupp för personer med 
sköldkörtelcancer. I gruppen hittade hon saklig information, stöd och hjälpande 
diskussioner. Här fick hon också det stöd av andra patienter som hon saknade.

Nu ser Lena positivt på sitt liv och mår bra. 

– Jag har blivit mycket mera tolerant mot mig själv. Jag behöver inte orka med 
allt – och till och med det är normalt att jag ibland känner ångest eller har 
tråkigt. 

PATIENTBERÄTTELSE: Hormonerna fick livet ur balans

När hon gjorde sin kvällstoalett lade den unga sjukskötareleven Lena märke 
till en knöl så stor som en golfboll på halsen. Först trodde man att det var fråga 
om en fettknöl, men man bestämde att ultraljud skulle tas för säkerhets skull. 
Röntgenläkaren tyckte att knölen såg konstig ut och bad om lov att ta en 
finnålsbiopsi. I biopsin konstaterades cellförändringar. 

Lena togs in på sjukhus på hösten och sköldkörteloperationen gjordes nästa dag. 
Att hon hade cancer fick Lena höra först efter operationen när endokrinologen 
berättade att cancerbehandlingar skulle inledas som planerat. 

– Jag minns fortfarande hur jag stirrade på skötaren bredvid mig och frågade: 
Hur så cancer? Har jag cancer? 

När hon kom över chocken fick Lena höra att hon hade follikulär 
sköldkörtelcancer. Därför hade sköldkörteln opererats bort helt och hållet. 
Metastaser hade inte hittats.

Alla sa att man känner sig lite trött efter att sköldkörteln opererats bort.

– Senare förklarade en äldre skötare mycket bra att när man säger att man 
inte orkar efter att sköldkörteln opererats bort och innan man får ersättande 

medicinering, betyder det verkligen att man 
inte orkar något alls. Till och med tandborstning 
kan kännas som dagens största bragd. 

Dagen efter operationen kände sig Lena 
verkligen dålig. Kalciumtabletterna hjälpte 
inte, utan hon hade hemska stickningar i 
läpparna, fingrarna och tårna. Bisköldkörtlarna 
fungerade inte, så hon måste tillbaka in på 
sjukhus för en vecka. 

Omkring två månader efter operationen 
inleddes Lenas radiojodbehandling. Hon delade 
isoleringsrum med en dam i 50årsåldern som 
var deprimerad, rädd och förbittrad. 

– Hon såg sin cancer som ett straff. Det var 
tack vare henne som jag förstod hur mycket 
lättare det är att klara av sjukdomen om man 
är positiv, öppen och förstående.
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Varför låg jodhalt i kosten?

Den jod som man får i maten konkurrerar med radiojod om att 
upptas i vävnaderna. Därför ska man undvika jod i kosten under 
två veckor före och tre dagar efter radiojodbehandlingen.
Det viktigaste är att man använder jodfritt salt och undviker 
stora mängder mjölk och mejeriprodukter, ägg och skaldjur. En 
del vitaminpreparat och hostmediciner innehåller också rikligt 
med jod. Närmare anvisningar om kost med låg jodhalt får du 
på sjukhuset.

Radiojod tas i form av en kapsel som man sväljer eller i form av lösning 
om det känns svårt att svälja . Patienten får vanligen ett enkelrum, 
eftersom strålning också kommer ut i omgivningen . Besök är inte 
tillåtna på grund av strålskyddet . När strålningsmängden har minskat 
tillräckligt får patienten åka hem . Överlopps jod utsöndras till största 
delen via njurarna med urinen under det första dygnet . Patienten 
brukar vara intagen på sjukhus i 2–3 dygn .

En förutsättning för att radiojodbehandlingen ska lyckas är att 
patienten klarar sig på egen hand, eftersom också vårdpersonalen 
håller en viss distans till den som får behandlingen . Under isoleringen 
sköter patienten själv de dagliga rutinerna som att gå efter sin mat, 
lämna tillbaka använda kärl och bädda sin säng .

Radiojod ger vanligen endast lindriga biverkningar . Halsen kan kännas 
hettande, men smärta förekommer mycket sällan . Egentligt illamående 
är sällsynt . Alla eventuella symptom ska man berätta för skötarna .

En vecka efter att ha kommit hem från sjukhuset ska patienten undvika 
att sova bredvid någon annan och hålla minst tre meters avstånd till 
gravida kvinnor och småbarn . Radioaktiviteten försvinner på olika sätt 
hos var och en, snabbare hos yngre än hos äldre . TSHstimulationen 
inverkar också på hur radiojod försvinner ur kroppen: radiojoden 
försvinner snabbare om rhTSH (Thyrogen®) användes i behandlingen .

Omkring en vecka efter behandlingen gör man en yttre gammaspektro
metrisk mätning och på basis av den bestämmer man vilka individuella 
strålskyddsåtgärder som ska tillämpas i fortsättningen . Anvisningarna 
som gäller strålskyddet grundar sig på Strålskyddscentralens 
rekommendationer . 

Postoperativ radiojodbehandling 

I radiojodbehandlingen tas jod upp av den sköldkörtelvävnad som 
finns kvar, vilket leder till att vävnaden förstörs . I en operation blir 
så gott som alltid en del sköldkörtelvävnad kvar, eftersom kirurgen 
som opererar försöker skona stämbandsnerven och bisköldkörtlarna . 
Radiojod samlas också i cancervävnaden om sådan finns kvar . Det 
är fråga om s .k . selektiv behandling, eftersom radiojodstrålningen 
förstör uttryckligen de celler som tagit upp jod . Radiojodbehandlingen 
möjliggör även röntgenundersökning för att utreda om cancern har 
spritt sig efter behandlingen .

Radiojodbehandling ges alltid om cancersvulsten är stor (över 4 cm), 
cancern har infiltrerat sig utanför sköldkörteln eller om man har kunnat 
konstatera cancer i lymfkörtlarna eller på andra ställen i kroppen . 
Utöver dessa fall överväger man att ge radiojod också åt patienter 
med papillär eller follikullär cancer som har en tumör på över 1 cm 
eller om det finns flera mindre cancersvulster i sköldkörteln . Radiojod 
har ingen verkan på medullär sköldkörtelcancer .

Strålbehandling? 

En liten del av lokalt framskridande former av sköldkörtelcancer 
är sådana som inte kan opereras bort helt och hållet och sådana 
fall där jodbehandlingen inte har någon verkan. I dessa fall kan 
strålbehandling ges.

En förutsättning för att radiojod ska tas upp i vävnaderna är att TSH
hormonet ligger på tillräckligt hög nivå . Detta kan man åstadkomma 
genom att göra en paus i tyroxinbehandlingen för fyra veckor före 
radiojodbehandlingen eller genom att ge TSHinjektioner (Thyrogen®) 
dagarna före radiojodbehandlingen . (Ibland inleds medicinering med 
tyroxin först efter radiojodbehandlingen .) 

Patienten ska äta kost med låg jodhalt både före och efter 
radiojodbehandlingen .
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Behandling av ovanliga former av sköldkörtelcancer 

Behandlingen av odifferentierad (anaplastisk) och lågt differentierad 
sköldkörtelcancer är i allmänhet total bortoperation av sköldkörteln och 
halslymfkörtlarna . Tumören kan redan ha spritt sig till omkringliggande 
vävnader så det kanske inte alltid är möjligt att operera bort den helt . 
Strålbehandling rekommenderas om operationen är ofullständig, 
patienten inte klarar av en operation eller om patienten har fått återfall . 
Vid lågt differentierad cancer kan man pröva radiojodbehandling, men 
den har ingen effekt vid odifferentierad cancer .

Patienter som har anaplastiskt karcinom men är i god kondition får 
cytostatikabehandling utöver operationen, patienter som är i sämre 
kondition får strålbehandling för att lindra symptomen eller endast 
behandling av symptomen . Man försöker sätta in den postoperativa 
behandlingen så snart som möjligt, eftersom sjukdomen framskrider 
snabbt .

Hur lång sjukskrivning som behövs efter behandlingen beror på hur 
patienten mår och vilket arbete han eller hon har . 

Varför får barnet inte sova bredvid mig? 

Barn och gravida kvinnor ska skyddas särskilt från överlopps 
strålning. Därför finns skyddsåtgärder som gäller dem efter att 
du blir utskriven från sjukhuset. 

Strålningen minskar snabbt med ökat avstånd. På motsvarande 
sätt ökar strålningen ju närmare du är ett barn. Därför lönar 
det sig att undvika närkontakt med barn under skolåldern tills 
strålningen minskat till samma nivå som den strålning vi får från 
berggrunden. Du får individuella anvisningar på sjukhuset.

I samband med den gammaspektrometriska mätningen görs en 
gammaavbildning för att se var radiojod har ackumulerats i kroppen . 
Avbildningen ger alltså inte information om behandlingens resultat . 
Ofta kombineras gammaavbildningen med en specificerande SPET
CTundersökning, där de ackumulerade ställena kan kombineras 
tredimensionellt med datortomografi .

Resultatet av cancerbehandlingen bedöms 8–12 månader efter 
radiojodbehandlingen . Om tyreoglobulinhalten i serumet är mätbar, 
vet man att patienten har kvar antingen sköldkörtelvävnad eller 
sköldkörtelcancer vävnad, eftersom tyreoglobulin endast produceras 
av sköldkörtelceller . I mätningen används s .k . TSHstimulering . TSH
stimuleringen fås till stånd antingen genom fyra veckors avbrott i 
tyroxinmedicineringen eller med TSHinjektioner (rhTSH, Thyrogen®) . 
Under tyroxinavbrottet ökar hypofysens produktion av TSH, och TSH 
får sköldkörtelbaserad vävnad att producera tyreoglobulin . Båda 
stimuleringssätten är lika bra, men patienter som använder rhTSH
preparatet slipper hypotyreossymptomen som orsakas av avbrottet 
i tyroxinmedicineringen . Ibland kombineras undersökningen med 
avbildning där små mängder radiojod används . Då behövs inte isolering 
men patienten får inte vara gravid .
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PATIENTBERÄTTELSE: Otroligt stark livsvilja

Hösten 2011 började Johanna, 44, känna en underlig tryckkänsla i bröstet som 
astmamedicinen inte bet på. Allt var inte som det skulle. Hon besökte flera 
läkare, men ingen klar orsak hittades för symptomen. 

– Jag frågade en läkare rakt ut om det kan vara fråga om cancer. Läkaren 
tyckte inte det var möjligt eftersom mina blodvärden var bra.

Johanna gav sig inte, utan gick till en privatläkare. I ultraljudsundersökningen 
konstaterades en misstänkt lymfkörtel som opererades bort. Diagnosen papillär 
sköldkörtelcancer fastställdes. 

– Cancern var en chock för mig. Min pappa har både prostatacancer och cancer 
i matstrupen. Dessutom dog min mamma i äggstockscancer i vintras.

Nästa operation var större. Johannas hela sköldkörtel opererades bort liksom 
också 23 lymfkörtlar på vänster sida av halsen, men ingen cancer konstaterades. 
Radiojodbehandlingen som följde gick bra. 

Johanna berömmer både behandlingen hon fick och personalen som skötte 
henne. Behandlingarna kom igång snabbt och avlöpte smidigt.

– Jag lämnades inte ensam utan fick en remiss till psykologen som jag kunde 
prata med. Dessutom gick jag på eget initiativ till församlingens diakonissa och 
tog kontakt med Sköldkörtelförbundet där jag fick stöd av andra patienter.

– Det var också viktigt vad läkarna och skötarna berättade – och hur de gjorde 
det. En läkare konstaterade direkt att de inte undanhåller allvarliga fakta från 
mig. Det kändes trösterikt.

Efter behandlingarna återgick Johanna till sitt arbete som barnhandledare. Hon 
hade ont i halsen och ett par veckor senare tappade hon rösten helt. Hon hade 
också sura uppstötningar.

– Jag var hos en allmänläkare några gånger för mitt halsont innan jag fick en 
remiss till foniatriska polikliniken. Röstproblemen kunde ha ett samband med 
min operation.

En ny avvikande lymfkörtel konstaterades i januari 2013 och den oprererades 
bort. Efter operationen gavs ny radiojodbehandling. Johannas tyroxinbehandling 
och kontrollerna fortsatte som förut. Det går att leva med röstproblemen och 
sur mage får man bukt med genom diet och medicinering.

Behandling vid canceråterfall

Patienter med papillär och follikulär sköldkörtelcancer kan få återfall 
tiotals år efter den första behandlingen . Hälften av alla återfall 
inträffar dock under de första fem åren efter behandlingen .

Papillär sköldkörtelcancer sprids redan på ett tidigt stadium till 
lymfkörtlarna, där återfallet ofta konstateras . På det att sjukdomen 
bryter ut på nytt inverkar bland annat patientens ålder, manligt 
kön, den ursprungliga tumörens storlek och undertyp, genetiska 
förändringar, om tumören växt utanför sköldkörtelkapseln och antalet 
lymfkörtlar som har metastaser i utgångssituationen .

Primär behandling vid förnyad sköldkörtelcancer är i allmänhet att 
metastaserna i lymfkörtlarna opereras bort . Ibland opererar man bort 
hela körtelområdet . Därefter överväger man radiojodbehandling .

Radiojod kan vara effektivt också vid behandling av utspridd cancer, 
som bäst kan det vara en botande behandling . Radiojod är effektivt 
framför allt vid metastaser i lungorna om de enskilda metastaserna 
är små . Metataser i skelettet lugnar i allmänhet ner sig med en 
kombination av radiojod och yttre strålbehandling .

Vid behandling av metastaserande karcinom kan radiojodbehandlingen 
upprepas så många gånger som den har verkan och behandlingen inte 
överstiger riskgränsen för totalaktivitet .

Vissa metastaser kan dock vara resistenta mot radiojod eller förändras 
till sådana . Dessa har man försökt behandla med cystostatika, men 
med dåligt resultat .

På senare år har nya, selektiva läkemedel tagits i bruk . I Finland finns 
för närvarande ett läkemedel (vandetanib) som kan användas för 
patienter med aggressiv, symptomatisk medullär sköldkörtelcancer om 
sjukdomen är lokalt framskriden, har metastaserat eller är inoperabel . 
Andra selektiva läkemedel undersöks också . 

En metastaserande sköldkörtelcancer kan ge bara lindriga symptom 
i flera års tid, och enligt radiologiska undersökningar kan den 
vara oförändrad, så behandlingar lönar sig inte . Medicinerna har 
biverkningar, så i en smärtfri eller symptomfri sjukdom kan nya 
mediciner göra mera skada än nytta . 
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Bedömning av vårdresultatet och uppföljning

Prognosen vid papillär och follikulär sköldkörtelcancer är oftast mycket 
bra, men vissa patienter får återfall . Det vanligaste är att en patient 
som haft papillär sköldkörtelcancer får förstorade lymfkörtlar på 
halsen, och att de visar sig innehålla cancerceller . Sådana förstorade 
lymfkörtlar opereras bort . Vanligen lyckas behandlingen bra . Medullär 
sköldkörtelcancer förnyar sig också oftast i halslymfkörtlarna .

Vårdresultatet vid papillär och follikulär cancer kan bedömas på 
ett pålitligt sätt genom att cirka ett år efter operationen fastställa 
tyreoglobulinet i serumet, vars utsöndring stimulerats med TSH . 
Dessutom görs en ultraljudsundersökning av halsen . Vid behov kan 
ytterligare gammaavbildning med radiojod göras . Patienterna delas 
in i tre grupper på basis av dessa undersökningar: cancern är med 
största sannolikhet borta, cancer kan finnas kvar eller cancer finns kvar . 
Kontrollfrekvensen och de undersökningar som görs vid kontrollerna 
bestäms utgående från dessa grupper .

Det stimulerade tyreoglobulinet fastställs vid behov på nytt med 1–2 
års mellanrum . Ultraljudsundersökning av halsen och fastställande 
av tyreoglobulinhalten under tyroxinbehandling görs till en början 
årligen . Tätare kontroller görs om cancer finns kvar . 

Uppföljning

Uppföljningen bygger på ultraljudsundersökning av halsen och 
fastställande av tyreoglobulinet i serum . Kontrollerna görs i början 
på sjukhuset och flyttas senare till hälsovårdcentralen om inga tecken 
på cancer konstateras . Patienter med mycket snällt mikrokarcinom 
flyttas till kontroller på hälsovårdscentralen redan tidigare . Om man 
vet eller misstänker att pantienten kan ha cancervävnad kvar fortsätter 
kontrollerna på sjukhuset åtminstone tio år framåt .

Tyreogloboulinet vid tyroxinbehandling är en bra mätare . Om mängden 
ökar betydligt kan det vara fråga om en lokalt förnyad tumör eller en 
metastas . 

Ultraljudsundersökning av halsen är också en viktig undersökning 
i uppföljningen av sköldkörtelcancer . Med hjälp av den kan man 

Johanna är inte rädd för att få återfall i cancer. Hon tycker att sköldkörtelcancer 
är en bra form av cancer på så sätt att den i allmänhet kan opereras bort. Och i 
vardagen har man som tur är inte tid att grubbla i onödan. 

Cancern har dock ändrat Johannas inställning till livet.

– Jag vill leva här och nu – och jag gör sådant som jag tycker om. I höst började 
jag studera till textilartesan, något jag drömt om redan länge. 

– Min livsvilja är otroligt stark! 
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Sjukdom och tillfrisknande

Det att man insjuknar i cancer inverkar på vardagen och livet på många 
sätt .

Förberedelserna inför operationen känns spännande och väcker många 
frågor . I dag vet man rätt väl vad som ska göras i operationen redan före 
den görs . Patienten återhämtar sig vanligen väl från operationen, om 
patienten är i arbetslivet är sjukskrivningstiden 2–4 veckor beroende 
på hur tungt arbete patienten har .

Efter radiojodbehandling beror sjukskrivningstiden på om behandlingen 
getts genom ett uppehåll i tyroxinhormonbehandlingen eller genom 
att stimulera upptagningen av radiojod med TSHhormoninjektioner . I 
allmänhet ges sjukledigt i 1–3 veckor . Sjukskrivningens längd påverkas 
också av om patienten i sitt arbete kommer i kontakt med små barn 
eller gravida kvinnor .

Radiojodbehandlingen kan orsaka irritation i spottkörtlarna månader 
eller till och med ett år efter behandlingen . Symptom på detta tillstånd 
är smärtor och ömhet i området kring spottkörtlarna . Oftast är det 
spottkörteln framför örat som ger symptom .

De flesta sköldkörtelpatienter lever ett helt vanligt liv efter 
behandlingarna . Det enda tecknet på att de haft cancer kan vara 
tyroxinbehandlingen och uppföljningen av den .

Det svåraste kan vara oron och känslorna som cancern väcker, särskilt 
i sjukdomens startskede . Praktiska frågor får ofta sin lösning, men 
känslorna är på ytan . Cancer väcker ofta starka känslor och största 
delen av dem har att göra med osäkerheten i samband med sjukdomen . 
Andra vanliga känslor är sorg, rädsla och till och med bitterhet, men 
man kan också känna sig hoppfull och beslutsam .

Olika känslor och frågor är vanliga bland alla som har hört att de har 
insjuknat i cancer . Man ska inte undvika eller vara rädd för dem . Det att 
man tillåter känslorna och möter dem är det viktiga första steget mot 
att klara sjukdomen . Den som har insjuknat får vara självisk .

Det att vardagen och att man är frisk byts ut mot undersökningar och 
behandlingar rör ofta till både den insjuknades och hennes familjs och 
de närmastes liv . De närmaste kan också behöva tid för att vänja sig 
vid tanken på cancer .

konstatera om cancern har förnyat sig kring sköldkörteln . Avbildningen 
visar också eventuella metastaser i lymfkörtlarna . Till en början görs 
ultraljudsundersökningen årligen . Patienten remitteras tillbaka till 
sjukhuset om tyreoglobulinhalten ökar eller om det finns metastaser 
i halsens lymfkörtlar .

Vid medullär cancer fastställer man i uppföljningen i stället för 
tyroglobulin märkesämnena SCalcinonin och CEA (karcinoembryonalt 
antigen) . 

Prognos

Prognosen vid behandlad sköldkörtelcancer är i allmänhet mycket bra . 
Insjuknade personer har samma förväntade livslängd som den övriga 
befolkningen, eller till och med längre . 

Vid utspridd sköldkörtelcancer har åldern då man insjuknade stor 
betydelse . Personer som insjuknar i differentierad sköldkörtelcancer i 
åldern under 45 år löper mycket liten risk att dö i sjukdomen även om 
personen skulle ha flera metastaser eller få flera återfall .

Prognoser för den ovanligare anaplastiska sköldkörteln är sämre; fem 
procent av de insjuknade är vid liv fem år efter diagnosen 



 32   33 

kom ihåg att alla kanske inte klarar av det . Det kan vara svårt för dem 
att möta cancern och de kan själva ha erfarenhet av att insjukna . Ibland 
kan det ta tid att smälta informationen . 

Öppenhet lönar sig i livets svåra situationer . När du berättar öppet om 
din sjukdom och behandlingarna för dina närmaste behöver de inte 
gissa och få fel uppfattning . Onödigt prat och rykten kan undvikas när 
man pratar direkt om sjukdomen . Öppenheten sänker också tröskeln 
för andra att prata om din sjukdom och känslorna som den väcker .

Det är bra att berätta ärligt och cancern för barn . De känner på sig om 
det är sorg i familjen . Barn tolkar lätt sin egen andel i den konstiga 
stämningen i familjen fel om de inte får veta vad det är fråga om . 
Föräldrarna känner sitt barn bäst och vet när och hur det är bäst att 
berätta om cancern för det på ett sätt som barnet kan förstå .

Via cancerföreningen är det möjligt att få en utbildad kontaktperson 
att prata med . Kontaktpersonerna har själva haft cancer . De arbetar 
frivilligt och har tystnadsplikt . I Finland finns också det aktiva 
Sköldkörtelförbundet som kan hjälpa dig att komma i kontakt med 
andra som har haft samma sjukdom . 

Bekanta dig också med andra handböcker

Suomen Syöpäpotilaat – Cancerpatienterna i Finland ry har 
publicerat flera olika handböcker som behandlar cancer och hur 
sjukdomen inverkar på de sociala relationerna och hur patienten 
orkar. Handböckerna är gratis för patienter och de kan beställas 
från Cancerpatienternas kontor. Alla handböckerna finns i 
elektronisk form på www.syopapotilaat.fi. Handböcker som finns 
där är

• Handbok i överlevnad

• Till en ung familj med cancer. Så reder vi oss

• Handbok för cancerpatientens anhöriga

Livskvaliteten efter sköldkörtelcancer

Sköldcörtelcancer inverkar i allmänhet inte på patientens liv eller 
livskvalitet efter behandlingarna . Under årens lopp minskar oron för 
återfall och tyroxinbehandlingen blir en del av vardagen . Oron minskas 
också av att de flesta formerna av sköldkörtelcancer är snälla och lätta 
att behandla .

Långtidseffekten av behandlingarna och hur behandlingarna inverkar 
på patientens livskvalitet är av betydelse eftersom majoriteten av alla 
som haft sköldkörtelcancer lever ett långt liv efter behandlingarna . 
De flesta får inga biverkningar av behandlingarna . Det är bra att ta 
upp eventuella symptom eller annat som man konstaterat med den 
behandlande läkaren eller skötarna .

Cancer och människor omkring oss

Folk vet mycket om cancer i dag . Trots det kan den kännas svårt att 
berätta om sjukdomen och känslorna som den väcker . En del berättar 
för alla om sin cancer också länge efter att behandlingarna är slut, 
andra talar hellre om något annat . 

Ibland är det svårt att berätta om 
sjukdomen för de närmaste . Det 
är lätt att hålla den för sig själv . 
Frågorna är många: Vad ska jag säga, 
hur och till vem? När och hur ska jag 
ta upp saken? Ska jag berätta det för 
familjen först och för vännerna efter 
det? Hur ställer sig andra till saken? 
Du kan inte veta hur andra personer 
ställer sig till din sjukdom . Sannolikt 
möter du många olika reaktioner: 
en reagerar normalt, en annan kan 
himla sig och bete sig konstigt, en 
tredje kan börja berätta om någon 
bekants bekant som tillfrisknade 
från samma sjukdom .

De flesta kan dock lyssna . De ger dig 
stöd och förstår dina känslor . Men 
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Nina kom in till behandlingsavdelningen på morgonen och kunde åka hem nästa 
morgon. Babyn föddes senare som beräknat.

Den bortopererade knölen verkade först godartad, men till slut kom flera 
patologer fram till att tumören ändå var elakartad. Det slutliga resultatet fick 
Nina först 2,5 månader efter operationen.

– Läkaren ringde och berättade resultaten per telefon. Han rekommenderade 
att jag skulle fortsätta amma tills barnet var sex månader. Behandlingarna 
skulle sättas in efter det.

Så gjorde hon. Operationen av den andra loben gick också bra och Nina 
återhämtade sig fint. Efter operationen och ett avbrott i tyroxinbehandlingen 
gjordes gammaavbildning med en liten dos radiojod. 

– Vad man glömde berätta för mig var att jag borde ha slutat amma före 
gammaavbildningen, eftersom jodisotopen ackumuleras i bröstmjölken. Jag 
trodde själv att jag skulle kunna mjölka och kasta bort mjölken i ett par dagar. 

Efter undersökningen sa radiologen att det var slut på amningen nu. Nina kom 
hem med brösten fulla av mjölk till en baby som hon hade ammat nästa helt och 
hållet. Trots försöken ville babyn varken ta nappflaska eller napp.

– Situationen var absurd. Jag mjölkade och både babyn och jag själv grät. Jag 
kunde inte ens ta babyn i famnen på grund av radioaktiviteten. Den situationen 
önskar jag ingen annan. 

Efter avbildningen fick Nina välja om hon vill ha radiojodbehandling eller bara 
uppföljning. Som ung mamma kunde hon inte ta beslutet själv, utan frågade en 
äldre manlig läkare om råd. 

– Jag frågade vilket råd han skulle ge mig om jag var hans dotter. Han svarade, 
radiojodbehandling utan vidare. 

Två små barn, oavslutade studier och situationens osäkerhet var en svår 
ekvation. Nina gick i dystra tankar och situationen kändes ohållbar. Efteråt har 
Nina tänkt att patienterna just i ett sådant skede borde erbjudas samtal med 
psykolog för många orkar inte söka hjälp själv. 

– De allra dystraste tankarna är inte lätta att tala med sina närmaste om då 
de kan orsaka ångest hos dem. Patienten blir då den som lugnar sina närmaste 
och det är helt oskäligt. 

Sköldkörtelcancer och graviditet

Sköldkörtelcancer drabbar främst personer i arbetsför ålder . Därför 
är det naturligt att sjukdomen ibland konstateras under graviditeten 
eller att en graviditet börjar efter behandlingarna . Berätta alltid om 
graviditeten för den behandlande läkaren, eftersom den inverkar på 
behandlingarna och uppföljningen . 

Om en gravid kvinna konstateras ha sköldkörtelcancer är behandlingen 
enbart operation . Radiojodbehandling ges inte gravida eller ammande 
kvinnor, eftersom behandlingen kan ha skadlig effekt på barnet . Efter 
radiojodbehandlingen ska graviditet undvikas sex månader . Samma 
skyddsperiod gäller också män . 

En tidigare radiojodbehandling påverkar inte graviditeten och har 
ingen skadlig effekt på det ofödda barnet om det har gått längre än 
sex månader efter behandlingen . 

När en graviditet planeras eller senast i graviditetens början är det 
skäl att kontakta den behandlande enheten för närmare kontroll av 
tyroxinbehandlingen . Behovet av tyroxin ökar vanligtvis redan under 
graviditetens första tredjedel . Tyroxindosen måste vanligen ökas 
betydligt . För liten mängd tyroxin är skadligt för mamman, fostret 
och graviditetens förlopp . Man får inte börja höja dosen själv, eftersom 
den redan kan vara stor . Efter graviditeten sänks tyroxindosen tillbaka 
till nivån före graviditeten .

PATIENTBERÄTTELSE: Operation med baby i magen

29åriga Nina väntade sitt andra barn när en knöl som hon haft på halsen 
blev fastare. Knölen hade följts med redan i fem års tid, men nu togs ultraljud 
och finnålsbiopsi. Utlåtandet från finnålsbiopsin var oklarts, men kirurgen 
rekommenderade att den ena sköldkörtelloben skulle opereras bort trots Ninas 
graviditet.

– Man försäkrade mig om att gravida kvinnor ofta blir opererade och att man 
använder anestesimedel som är ofarliga för fostret. En operation i halsen skulle 
på inget sätt vara till fara för barnet.

Nina opererades i slutet av sin graviditet, i 36 graviditetsveckan. På så sätt 
försäkrade man sig om att babyn skulle må bra om något oväntat skulle hända 
i operationen eller om förlossningen skulle komma igång. Operationen gick bra: 
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Ordlista

Ordlistan grundar sig på cancerterminologin sammanställd av profes
sor Lyly Teppo .

Ablation Se Radiojodablation .

Adenom Godartad körteltumör t .ex . i tarmen, hjärnbihanget, sköld
körteln, bisköldkörteln eller binjuren . Adenom i de inresekretoriska 
körtlarna avsöndrar i allmänhet hormoner .

Adjuvant behandling . Behandling med cancerläkemedel (kemoterapi), 
hormonbehandling, strålbehandling, immunoterapi eller selektiv 
medicinering efter operation och/eller strålbehandling . Syftet är 
att förstöra sådana latenta tumörhärdar, vilkas existens inte kan 
observeras .

Anaplastinen Begrepp som på basis av mikroskopisk undersökning 
befinns beskriva cancervävnadens struktur . Cellerna i en anaplastisk 
cancer varierar i storlek och form, cellerna har förlorat den typiska 
strukturen hos cellerna i sin ursprungsvävnad . Prognosen för en 
anaplastisk cancer är i allmänhet sämre än för en väl differentierad 
cancer . 

Atypi Avvikelse . Celler eller cellkärnor som avviker lindrigt från det 
normala till exempel till följd av infektion eller begynnande tu
mörväxt . 

Avbildningsmetoder Undersökningsmetoder som används i diagnos
tiken av olika sjukdomar och som går ut på att få bilder av  organ 
eller av olika delar av kroppen (på film eller i en dator) . Dessa 
 bilder tolkas av specialister på radiologi . Avbildningsmetoder är 
t .ex . röntgen undersökningar av olika slag, magnetundersökningar, 
isotopkartläggningar och ultraljudsundersökningar .

Benign Se Godartad .

Bequerel (Bq) Aktiviteten i den radioisotop, till exempel radiojod . Ofta 
mega eller gigabequerel . 

Bilateral Ömsesidig . Ordet kan beskriva t .ex . en tumör (bilateral njur
cancer) eller en operation (bilateralt avlägsnande av äggstockarna) .

Biopsi Tagning av provbit . Ordet avser också provbiten .

Cellprovsundersökning (= cytologisk undersökning) . Mikroskopisk 
under sökning av celler som lösgjorts från olika organ (t .ex .  celler 

Nina tycker att läkarnas inställning till sköldkörtelcancer var förringande, 
som om det var fråga om flunsa. Det kändes ibland svårt tyckte hon när hon 
insjuknade.

– Det var som om jag skulle ha fallit ner från mitt lilla rosa grundtrygghetsmoln 
på isig mark och att jag aldrig skulle kunna komma upp igen. Jag tror alla som 
nyligen insjuknat känner likadant. 

Efter radiojodbehandlingen gick Nina på kontroller med tre månaders 
mellanrum. Ett år senare gjordes en ultraljudsundersökning igen och i den 
konstaterades ansamling av sköldkörtelvävnad där sköldkörteln tidigare hade 
varit, och radiojodbehandlingen upprepades. Efter det har man inte kunnat se 
några tecken på sköldkörtelcancer.

Nu lever Nina ett gott liv och hennes sköldkörtelvärden kontrolleras en gång om 
året på företagshälsovården. Det att sköldkörteln är borta stör inte bara hon 
kommer ihåg att ta sitt tyroxin. Barnen är nu friska 14 och 11åringar. 
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Differentieringsgrad Gradus . Avser hur elakartad tumören är (dess 
malignitetsgrad) . Bestäms genom mikroskopisk undersökning . 
Tumörens differentieringsgrad utnyttjas också vid besluten om 
patientens behandling och vid bedömningen av hans/hennes 
prognos .

Dosplanering Planering av strålbehandlingen (vanligen med hjälp av 
dator) för behandlingsområdena (fälten) och engångsdoserna efter 
det att tumörens läge och storlek är exakt fastställda 

Dottersvulst Se Metastas

Dysplasi Vävnadsförändring där cellerna är avvikande och deras 
ordning störd . Kraftig dysplasi är ett förstadium till cancer .

Ekoundersökning Se Ultraljudsundersökning 

Endokrinolog Läkare som är specialiserad på hormonella sjukdomar . 

Fatigue . Trötthet vid cancer . Kraftig trötthet eller kraftlöshet som 
inte avhjälps genom sömn eller vila . Kortvarig, akut trötthet varar 
endast några veckor, men kronisk trötthet tär på krafterna under 
lång tid och inverkar på hela kroppen . Till och med 50–90 procent 
av alla cancerpatienter lider av fatigue . 

Finnålsbiopsi . Metod som går ut på att man med en tunn, ihålig nål och 
en spruta suger celler ur det undersökta organet för mikroskopisk 
undersökning . Det rör sig om en s .k . cytologisk undersökning, som 
används vid misstanke på en tumör bl .a . i bröstet, sköldkörteln, 
prostata och levern (se Grovnålsbiopsi) .

Fryssnittsundersökning Mikroskopisk undersökning av ett snabbt 
nedfruset vävnadsprov, taget under pågående operation . Resul
tatet avgör hur operationen går vidare . Kallas även snabbsnitts
undersökning .

Gammafotografering Avbildningsmetod som bygger på att ett radio
aktivt ämne, som tillförts organismen, sprider sig ojämnt i olika 
 vävnader . Med hjälp av en strålningsdetektor (kartläggare, gamma
kamera) utanför kroppen erhålls en bild av det organ som under
söks . Bildens detaljer ger information bl .a . om den funktionella akti
vitet och om förekomsten av tumörartade bildningar .  Kartläggning 
används t .ex . i sköldkörtelcancerns diagnostik och i letandet efter 
skelettmetastaser . Gammafotografering används vid sköldkörtel
cancer efter radiojodbehandling för att undersöka hur utbredd 
cancern är eller senare för bedömning av behandlingsresultatet . 

i upphostningar och urinen) eller av celler som lösgjorts från 
 patienten (t .ex . vid borstning av magens slemhinna, vid prov tagning 
ur modermunnen eller erhållna genom finnålsbiopsi) . Undersök
ningens främsta syfte är att leta efter cancerceller eller att finna 
cellförändringar som tyder på cancer . T .ex . det s .k . Papaprovet är 
en cellprovsundersökning .

CT-undersökning Se Datortomografi .

Cysta Hålighet eller blåsa klädd av epitelvävnad . En cysta kan vara liten 
(t .ex . i en tandrot) eller stor och innehålla flera liter vätska (t .ex . 
i äggstockarna) . En del av cystorna är godartade tumörer . Även 
elakartade tumörer kan ha cystformationer av olika storlek .

Cytologisk undersökning Se Cellprovsundersökning .

Cytostatikum (pluralis: cytostatika) En stor grupp läkemedel (s .k . 
cellgifter) som används för behandling av cancer och vars önskade 
effekt är att cancercellerna förstörs eller att deras delning förhindras

CT-fotografering Datortomografi DT . En röntgenundersöknings metod, 
där såväl endimensionella som tredimensionella bilder kan produce
ras av tumören och dess omgivning . Datortomografi används fram
för allt vid planering av strålbehandlingen (strålnings dosen) som den 
egentliga strålbehandlingen grundar sig på (jämför Dosplanering) .

Datortomografi CTfotografering, DT . En röntgenundersöknings metod, 
där variationen i röntgenstrålningens genomtränglighet (på grund 
av variation i vävnadernas täthet) med hjälp av en dator omformas 
till en bild (ett tvärsnitt) som påminner om en röntgenbild . Också 
mycket små sjukliga förändringar framträder tydligt . Datortomo
grafi är en viktig avbildningsmetod också i cancer diagnostiken och 
vid planeringen av strålbehandlingen .

Diagnos Sjukdomsbestämning . I Finland anges diagnosen ofta på latin . 
Att försöka komma fram till en diagnos och att utreda arten av 
patientens sjukdom kallas diagnostik .

Differentierad tumör Cancerceller klassificeras i tre grupper enligt 
differentieringsgrad: hög differentieringsgrad (gradus I), relativt 
differentierad (gradus II) och lågt differentierad (gradus III) . 
Differentiering avser cellernas förmåga att specialisera sig på att 
sköta en viss kroppsfunktion . Högt differentierade celler motsvarar 
alltså mest vanliga celler till sina egenskaper . Tumörer med hög 
differentieringsgrad växer långsammare än lågt differentierade .
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inverkar på valet av behandling . Utöver vanliga ljusmikroskop 
är de immunohistokemiska undersökningarna en central del av 
laboratoriediagnostiken .

Infiltration Cancerns utbredning i sin omgivning på ett sådant sätt, att 
tumörvävnaden tränger in i frisk vävnad . Infiltration eller invasion 
är en mycket viktig detalj i den mikroskopiska undersökningen vid 
bedömningen av hur elakartad tumören är .

Inoperabel En tumör är inoperabel om den inte kan avlägsnas på 
grund av att den brett ut sig, att dess läge är besvärligt med tanke 
på operationen eller att den är alltför stor .

Invasion Se Infiltration .

Isotopkartläggning Se Gammafotografering .

Isthmus . Vävnadsbrygga som förbinder sköldkörtelns högra och 
vänstra del . 

Joniserande strålning Strålning producerad av radioaktiva ämnen samt 
av strålbehandlings och röntgenapparatur .

Kartläggning Se Gammafotografering . 

Karcinogen Kemisk, fysikalisk, biologisk eller annan faktor som orsakar 
cancer .

Karcinom Den vanligaste formen av cancer som uppkommit ur epitel
celler . Cancer i lungorna, magsäcken, tarmarna, urinblåsan och 
 huden är oftast karcinom . En tumör kan konstateras vara karcinom 
i en mikroskopisk undersökning . Ibland används ordet karcinom 
fel aktigt som allmän benämning för cancer . Karcinom delas in 
i flera undertyper, såsom t .ex . adenokarcinom, basalcellkarcinom, 
skivepitelkarcinom, papillärt karcinom, musinöst karcinom och 
urotelialt karcinom .

Kemostrålbehandling Allt vanligare cancerbehandlingsmetod där 
strålbehandling och läkemedelsbehandling ges samtidigt .

Kemoterapi Cytostatika och hormonbehandling .

Kurativ vård Botande vård . En operation eller en strålbehandling är 
kurativ om det är sannolikt att all tumörvävnad kunnat avlägsnas 
eller förstöras . Parallellbegreppet är palliativ vård d .v .s . behandling 
enligt symtomen Palliativ vård) . 

Godartad Benign . Begrepp som beskriver en tumörs benägenhet att 
sprida sig och återkomma . Motsatsen är elakartad d .v .s . malign .

Gradus Se Differentieringsgrad .

Grovnålsbiopsi Tagande av vävnadsprov med en ihålig nål för 
mikroskopisk undersökning (nålbiopsi) . Grovnålsbiopsi används t .ex . 
vid provtagning ur prostata för konstaterande av prostatacancer (se 
Finnålsbiopsi) .

Histologisk undersökning Mikroskopisk undersökning av finstrukturen 
hos ett vävnadsprov . Syftet är att kartlägga den sjukliga organ
förändringens natur . I cancerdiagnostiken är en histologisk 
undersökning av en provbit ur tumören av väsentlig betydelse . 
Som resultat erhålls en patologiskanatomisk diagnos, PAD . Den 
histologiska undersökningen görs av en specialläkare på området 
d .v .s . en patolog .

Hospicevård Terminalvård . Symtomenlig vård före döden, en vård som 
förbättrar livskvaliteten i ett läge då möjligheter till en botande 
behandling inte längre finns . Ordet avser speciellt den vård som 
ges i s .k . hospicehem .

Hypertyreos Överfunktion i sköldkörteln . Ett tillstånd där kroppen 
har för mycket sköldkörtelhormon, dvs . tyroxin . Symptom är bland 
annat svettning, viktminskning, hjärtklappning, diarré, trötthet, 
försämrad kondition och ögonsymptom .

Hypotyreos Underfunktion i sköldkörteln . Ett tillstånd där kroppen har 
för lite sköldkörtelhormon, dvs . tyroxin . Symptom är bland annat 
trötthet, frusenhet, viktökning, förstoppning, lägre hjärtfrekvens, 
torr hy och svullnad .

ICD International Classification of Diseases . Internationell sjukdoms
klassifikation som publiceras av Världshälsoorganisationen WHO, 
enligt vilken patientens diagnos ges en kod . För tumörsjukdomar 
finns en separat, mycket detaljeras Onkologisk ICD (ICDO) . Enligt 
diagnoskoderna i ICD först bl .a . statistik om förekomsten av olika 
sjukdomar .

Immunohistokemisk undersökning Ett vävnadssnitt av tumören 
undersöks mikroskopiskt för förekomsten av vissa proteinmolekyler 
i tumörcellerna med hjälp av antikropar som tagit fram mot 
dessa molekyler . Syftet är att specificera tumörtypen, vilken 
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Syftet är att få tumören att minska och att därigenom förbättra 
resultatet av operationen eller strålbehandlingen .

Nålbiopsi Grovnålsbiopsi . Tagande av vävnadsprovbit för mikroskopisk 
undersökning med en ihålig nål, t .ex . ur levern, njuren eller prostata 
(se Finnålsbiopsi) .

Onkolog Specialist på cancersjukdomar .

PAD Patologiskanatomisk diagnos . På basis av en mikroskopisk 
under sökning av ett vävnadsprov sammanfattar patologen sina 
iakttagelser i form av en kortfattad histologisk diagnos, PAD . I 
Finland brukar PAD uttryckas på latin .

Palliativ vård Behandling som lindrar symtomen och ges enligt symtomen 
(men som inte botar) . Cancerbehandling genom operation eller 
strålterapi är palliativa vårdformer, om tumörvävnaden inte kan helt 
avlägsnas eller förstöras . T .ex . olika slags kirurgiska omledningar 
(”bypass”) för att göra det lättare för tarminnehållet att passera, 
smärtlindrande vård samt, ofta, strålbehandling av metastaser hör 
till de palliativa vårdformerna när det gäller cancer . 

Papillärt karcinom Karcinomtyp som förekommer i många organ . Ett 
typiskt drag är förekomsten av tofsliknande strukturer, som kan ses 
vid mikroskopisk undersökning (se Karcinom) .

Postoperativ Efter operationen (behandling, smärta, medicinering 
osv .) .

Premalign Precanceros . Ett precancerost tillstånd är ett förstadium till 
cancer d .v .s . en vävnadsförändring, som har en benägenhet att bli 
elakartad, men ännu inte är det . 

Preoperativ Före operationen (behandling, medicinering, undersökning 
osv .) .

Primärtumör Den av patientens tumörer som uppkom först och som 
senare kan vara upphov till metastaser (sekundärtumörer) i andra 
organ . Hos patienten kan förekomma två eller flera av varandra 
helt oberoende primärtumörer (t .ex . bröstcancer och hudcancer) .

Prognos Bedömning av sjukdomsförloppet hos en cancerpatient och 
sannolikheten för tillfrisknande . En cancersjukdom med dålig 
prognos innebär att de flesta patienterna dör, är prognosen god 
innebär det att de flesta blir botade .

Magnetundersökning MRI . Avbildningsmetod som kan jämföras med 
röntgenundersökning . Med hjälp av en dator utformas en bild av 
det undersökta organet på basis av förändringarna i magnetfälten .

Malign Elakartad . Begreppet hänför sig till tumörens benägenhet att 
sprida sig och förnya sig (cancer = en elakartad tumör) . Motsatsen 
är benign dvs . godartad .

Malignitetsgrad Differentieringsgrad, gradus . Patologens uppfattning 
av tumörvävnadens differentieringsgrad, grundad på mikroskopisk 
undersökning . Tumörens malignitetsgrad är en av de faktorer som 
är bestämmande för besluten om vården och bedömningarna av 
patientens prognos . Prognosen vid lågt differentierade tumörer är 
sämre än genomsnittet, medan prognosen vid högt differentierade 
tumörer är bättre än genomsnittet .

Medullärt sköldkörtelkarcinom Sällsynt form av elakartad tumör i 
sköldkörteln, kan vara ärftlig eller ingå i ärftliga syndrom .

Metastas Dottersvulst . Förekomsten av en tumör, som fått sin början i 
ett bestämt organ, i någon annan del av organismen . Metastaserna 
utvecklas ofta först i de närliggande lymfknutarna (t .ex . i armhålan 
om det rör sig om bröstcancer) eller i levern (t .ex . vid magcancer) 
senare i andra organ .

Milliqurie (mCi) Se Bequerel . Äldre enhet som fortfarande används för 
aktivt radiojod som administreras till patienten 

MRI Magnetic resonance imaging . Se Magnetundersökning .

Multifokal En tumör är multifokal om den förekommer i ett visst organ 
i form av många separata härdar och inte – vilket är det vanliga – 
som en enda, växande och allt större bildning .

Mutation Strukturförändring i cellens arvsmassa (DNA, genen) . Kan 
leda till cellens död . Om den förändrade genen dock överförs 
till dottercellerna vid celldelningen uppkommer en vävnad med 
förändringar i cellstrukturen eller cellens funktion, förorsakade 
av den förändrade genen . Cancer anses uppkomma till följd av 
mutationer som uppstått av olika orsaker .

Nekros Död vävnad till följd av lokal celldöd . Cancervävnad innehåller 
ofta nekroser, speciellt på grund av strål och läkemedelsterapi .

Neoadjuvant behandling Läkemedelsbehandling som ges före den 
lokala behandlingen (operation eller strålterapi) av en cancertumör . 
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Skiktröntgen Tomografi . En röntgenundersökningsmetod som ger en 
bild av kroppen ett skikt åt gången (jämför Datortomografi) .

Sköldkörtelhormon De jodhaltiga hormonerna tyroxin (T4) och trijod
tyronin (T3) som utsöndras av sköldkörteln . 

Snabbsnittsundersökning Fryssnittsundersökning . Mikroskopisk under
sökning av ett snabbt nedfruset vävnadsprov, taget under pågående 
operation för att avgöra hur operationen ska fortsättas .

Selektiva läkemedel Mediciner som verkar exakt på önskat sätt på 
cancer vävnaden, till exempel så att en specifik enzymfunktion 
hindras .  Behandling med sådana mediciner kallas selektiv be
handling . 

Sparande operation En operation där man försöker spara så mycket 
normal vävnad som möjligt . Begreppet avser numera oftast en 
bröstcanceroperation där endast en del av bröstet opereras bort 
tillsammans med tumören .

Stage Se Utbredningsgrad .

Strålkänslig Egenskap hos tumören: Strålbehandling har bra effekt på 
strålkänsliga tumörer . Motsatsen är radioresistenta tumörer som 
strålbehandling har dålig effekt på .

Strålbehandling Central form av cancerbehandling där joniserande 
strålning riktas mot tumören . Ibland ges strålbehandling också som 
smärtlindring . 

T3v Fritt trijodityronin . Den hormonellt aktiva del av blodets trijodi
tyronin som inte är bunden till protein och som mäts vid uppföljning 
efter sköldkörtelcancer . 

T4v Fritt tyroxin . Den hormonellt aktiva del av blodets tyroxin som inte 
är bunden till protein och som mäts vid uppföljning efter sköld
körtelcancer . 

Terminalvård Se Hospicevård .

TNM-klassificering Internationellt system för klassificering av cancerns 
utbredningsgrad . Systemet bygger på tumörens storlek (T = 
tumour), bedömning av förekomsten av metastaser i de regionala 
lymfknutarna (N = node) och bedömning av förekomsten av 
metastaser i andra organ (M = metastasis) .TNMklassifideringen 
grundar sig bl .a . på klinisk undersökning av patienten, resultat från 
avbildnings och titthålsundersökningar och cellprover . Tumörens 

Prognosfaktorer De egenskaper hos tumören, sjukdomen eller patien
ten, som påverkar sannolikheten att tillfriskna . Tecken på en god 
prognos kan vara t .ex . att tumörens utbredning är liten (tumören 
har påträffats i ett tidigt skede), att den är liten och att dess diffe
rentieringsgrad visat sig vara god vid mikroskopisk undersökning . 
För många tumörer gäller att patientens ålder är en prognosfaktor: 
för unga personer är prognosen bättre än för gamla .

Provbit En liten vävnadsbit, vanligen 1–20 mm i tvärsnitt, som tas i 
samband med operationen (t .ex . från huden eller bröstet), vid 
 endoskopi (t .ex . ur magsäcken eller tarmen) eller med nål ur djupt 
liggande organ (t .ex . ur levern eller njuren) . Syftet med den mikro
skopiska undersökningen av provbiten är att utreda om där finns 
sjukliga förändringar, t .ex . cancervävnad . I de allra flesta provbitar 
påträffas ingenting som tyder på cancer .

Radikal Begrepp som beskriver behandlingen . En operation eller en 
strålbehandling är radikal, om tumören avlägsnas eller förstörs 
helt (kurativ dvs . botande behandling) . Ordet kan betyda också en 
operation som är mer omfattande än vanligt . Dessutom betecknar 
ordet en operation som utförs på ett bestämt sätt (”operatio 
radicalis”) .

Radiojodablation Förstörande av sköldkörtelvävnad med radiojod .

Radiojodbehandling Typ av strålbehandling som används vid be
handling av sköldkörtelcancer, där patienten sväljer en kapsel som 
innehåller radioakivt jod som söker sig till sköldkörteln och förstör 
tumörvävnaden . 

Radioresistent Egenskap hos tumören . Strålbehandling har dålig effekt 
på en radioresistent tumör . Motsatsen är en strålkänslig tumör .

Regionärt lymfkörtelområde Körtlarna nära cancerhärden .

Relaps Sjukdomsåterfall .

Residiv Återfall (av tumör) efter en framgångsrik inledande behandling .

Respons på behandling Förändring i tumören som fåtts till stånd 
genom cancerbehandling . Förändringen kan vara delvis (tumören 
minskar, partial response, PR) eller total (tumören försvinner helt, 
complete response, CR) . 

rhTSH-preparat Preparat som innehåller TSHhormon (Thyrogen®) och 
ersätter tyroxinavbrottet vid radiojodbehandling .
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utbredningsgrad (TNMklass) utreds alltid innan behandlingen 
inleds . Vilken TNMklass patientens tumör hör till inverkar på valet 
av behandlingsform och kan hjälpa att förutse patientens prognos .

TSH Thyroid stimulating hormone . Se Tyreotropin .

TSH-stimulering Metod för att öka mängden TSHhormon i kroppen 
för att utreda om sköldkörtel eller sköldkörtelcancerceller finns 
kvar i kroppen . TSHstimulering får man till stånd antingen genom 
ett fyra veckor långt uppehåll i tyroxinbehandlingen eller genom 
TSHinjektioner (rhTSH, Thyrogen®) . Båda stimuleringsmetoderna 
är lika bra vid ablationsbehandling, men patienter som använder 
rhTSHpreparat undgår hypotyreossymptomen som orsakas av 
uppehållet i tyroxinbehandlingen . 

Tumör Allmän benämning på en vävnadsförändring, som framträder 
i form av en knöl, en växtaktig bildning som kan kännas med 
fingrarna . I princip kan vilken utväxt som helst (en infektion, en blåsa 
osv .) vara en tumör, men i praktiken betyder ordet tumör en svulst 
(som kan vara god eller elakartad) .

Tyreoidea Sköldkörteln .

Tyreoidektomi Avlägsnande av sköldkörteln .

Tyreoglobulin Lager av sköldkörtelhormon och startämne . Om tyreo
globulinhalten i serumet kan mätas vet man att patienten antingen 
har sköldkörtelvävnad eller sköldkörtelcancervävnad kvar, eftersom 
endast sköldkörtelceller producerar tyreoglobulin .

Tyreotropin TSH . Hormon som utsöndas ur hypofysen och som stimu
lerar sköldkörtelns tillväxt och funktion . 

Ultraljudsundersökning Undersökning med hjälp av ultraljud . Av
bildnings metod som går ut på att ljudvågor styrs in i organismen, 
varvid man med stöd av de ekon som återspeglas från vävnadernas 
gränsytor kan bilda sig en uppfattning av organens struktur . 
Används bl .a . i cancerdiagnostiken .

Utbredningsgrad Stage . Bedömning av hur mycket cancern spritt sig . 
Bedömningen grundas på uppgifterna om tumörens storlek och i 
vilken mån den trängt in i de närliggande organen samt på före
komsten av metastaser . Utbredningsgraden är av stor vikt för be
sluten om behandlingen och bedömningen av sannolikheten för 
patientens tillfrisknande dvs . prognosen (se TNMklassificering) . 
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