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Omfattning
Denna rutin omfattar all vårdpersonal i norra sjukvårdsregionen som medverkar i regionala multidisciplinära konferenser för patienter med tyreoideacancer.

Kriterier för patienter som ska tas upp på konferensen
Färdigutredda patienter samt en tydlig frågeställning är krav för att ett fall ska tas upp på konferensen.

Tid och plats
Tid: Torsdagar kl 15:10 – 15:30

Plats: Rondrum 1, 2 trp, By 3A, Röntgen, NUS.

Deltagare
Vid konferensen deltar företrädare för kirurgi, onkologi, patologi och vid behov radiologi. Företrädare
för annan disciplin medverkar vid behov. Kontaktsköterska från onkologi och kirurgi ska närvara.

Anmälan till MDK
Stopptid för anmälan är måndag kl 11:00
Fall från Kirurgcentrum NUS anmäls via bevakning i NCS till rondsamordnare kirurgen NUS.
Fall från Cancercentrum NUS anmäls via bevakning i NCS till rondsamordnare onkologen NUS.
Fall från region JH anmäls till rondsamordnare i Östersund.
Fall från LVN anmäls till rondsamordnare i Sundsvall.
Fall från NLL anmäls till rondsamordnare i Sunderbyn.
Kontaktuppgifter till rondsamordnare framgår i dokumentet ”Kontaktpersoner för MDK tyreoidea”

Remisser
Patologi: På fall från regionen skrivs eftergranskningsremiss för PAD av ansvarig läkare och faxas till
patologen NUS på 090-13 98 53.
I remissen ska konferensdatum anges, liksom relevanta kliniska uppgifter inkl frågeställning, biopsi-/
op-datum samt PAD-nummer. Respektive sjukhus utanför Region Västerbotten ansvarar för att
relevanta preparat skickas och anländer till patologen NUS i tid.
Stopptid för patologremiss till patologen Umeå är måndag kl 11. Preparat bör finnas på plats på
patologen i Umeå under tisdagen. Skicka preparaten när remissen/listan faxas men senast
måndag så hinner de fram till patologen Umeå i tid.
Patologi: På fall från Region Västerbotten behövs ingen patologremiss.
Röntgen: Röntgenremiss för skyltning av fall från Region Västerbotten skrivs av ansvarig läkare och
skickas som elektronisk remiss till röntgen NUS. Fall från övriga regionen faxas till röntgen NUS på
090-10 99 14.
I remissen ska skyltning på MDK tyreoidea och konferensdatum anges, liksom vilken
undersökning som ska skyltas, frågeställning samt relevanta kliniska uppgifter.
Stopptid för röntgenremiss är måndag kl 11.

Rutin för MDK tyreoidea
Rondlista
Rondsamordnare onkologen NUS upprättar besöksförberedelselista (rondlista) i NCS.
Rondsamordnare kirurgen NUS för in kirurgiska patienter från Region Västerbotten på listan.
Rondsamordnare i Sundsvall, Östersund och Sunderbyn faxar senast måndag kl 11 lista på sina
resp. patientfall till rondsamordnare onkologen NUS på fax nr 090-77 48 17.
I listan anges att det gäller MDK tyreoidea, patienternas personnummer, namn, vilket PAD och
radiologisk undersökning som ska skyltas och ansvarig läkare.
Patientfall där det finns röntgenbilder att demonstrera/eftergranska tas upp först. Därefter fall från den
region som har minst antal fall anmälda och sist den som har flest anmälda utifrån det sjukhus de
tillhör, även om det är anmält från NUS (meddelas till hemsjukhus av den klinik som anmält).

Stopptid för rondlistan i NCS är tisdag kl 11 och rondlistan är klar för utskrift kl 13.

Genomförande av konferensen
Uppkoppling till konferensen sker mot röntgenkonferens/regionrond 1247002
Utsedd rondordförande (läkare kirurgkliniken) leder ronden och bestämmer presentationsordning.
I händelse av fall med önskemål om demonstration/eftergranskning av radiologi presenteras dessa
först.
Därefter får den region som har minst antal fall anmälda, presenteras.
Anmälande läkare, eller dennes delegat som blivit insatt i patientfallet, ansvarar för att presentera
sina respektive patientfall.
Patolog presenterar PAD-fynd och pTNM enligt senaste klassifikationen.
Radiolog presenterar radiologiska fynd.

Dokumentation
Föredragande läkare för respektive patientfall ansvarar för sammanfattande dokumentation av
överväganden och behandlingsrekommendation i sitt journalsystem samt för utfärdandet av beslutade
remisser till andra enheter.
Patolog ansvarar för att besvara eftergranskningsremiss. Vid nyupptäckta fall görs anmälan till
Cancerregistret och på operationspreparat registreras PAD-fynden i INCA.
Radiolog ansvarar för att besvara skyltningsremiss.

Återkoppling till patienten
Patienten informeras om konferensbeslut av ansvarig läkare vid klinik som utfärdat rondremissen om
inte annat beslutas vid konferensen.

Kontaktuppgifter
Se bilaga 1.

Utarbetat av
Företrädare för:
Cancercentrum NUS
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för MDK tyreoidea
Rutin
för MDK tyreoidea
Rondsamordnare

Kontaktperson

Tel nummer

Fax nummer

NUS/ Kirurgen

Liv-Helen Bergman

090-785 09 37

090-13 57 94

NUS/ Onkologen

Kristina Hedman

090-785 0507

090-77 48 17

alt Frida Edelbro Jakobsson

090-785 05 14

090-77 48 17

Nuklearmedicin

090-785 16 04

090-10 99 14

090- 785 28 00

090-13 98 53

0920-28 00 89

0920-28 33 20

Towe Engström

060-18 14 19/

060-18 14 39

/towe.engstrom@rvn.se

060-18 22 96

Marie Byström

070/191 87 72

060-18 22 34

063-15 33 34

063-15 44 03

NUS/ Röntgen

Carolina Flygare
NUS/ Patologen

Synnöve Gustavsson
Carina Nilsson

Sunderbyn/kirurgen

Linda Rutqvist
Linda.rutqvist@norrbotten.se

Sundsvall/kirurgen

Sundsvall/ onkologen

Marie.bystrom@rvn.se
Östersund/ kirurgen

Lisa Löfskog
elisabeth.lofskog@regionjh.se

