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1. Kursbeskrivning 

Delkursen i endokrinkirurgi syftar till att förmedla kunskap om endokrinkirurgiska sjukdomar 

med särskild tonvikt på thyreoidea/parathyreoidea. Den fokuserar på följande områden: 

 Repetition av grundläggande begrepp inom anatomi, fysiologi och patofysiologi 

 Endokrinkirurgiskt sjukdomspanorama 

 Symptomatologi vid endokrinkirurgiska sjukdomar 

 Utrednings- och behandlingsprinciper inom endokrinkirurgi, med fokus på tyreoidea 

och paratyreoidea 

 Undersökningsteknik av tyreoidea 

 Basal operationsstrategi och teknik 

2. Lärandemål 

Efter avslutad kurs förväntas du kunna 

 Demonstrera hur man undersöker och palperar tyreoidea och regionala lymfkörtlar 

 Redogöra för symptombild och utredningsgång vid sjukdomar i 

tyreoidea/paratyreoidea 

 Redogöra för anatomi, fysiologi och patofysiologi i tyreoidea, parathyreoidea, 

binjurar, endokrina delen av pankreas och GI-kanalen 

 Beskriva och förklara symptom vid endokrina buktumörer i binjurar, pankreas och GI- 

kanalen 

 Diskutera kirurgiska principer vid sjukdomar i thyreoidea/parathyreoidea 

 Redogöra för typfall av postoperativa komplikationer vid tyreoidea- / 

paratyreoideakirurgi och grundläggande handläggning av dem 

 Ge exempel på utredning och behandlingsalternativ vid endokrina buktumörer i 

binjurar, pankreas och GI-kanalen 

3. Arbetsformer 

Kursen innehåller följande delar: 

 KIUP-föreläsning om anatomi, fysiologi och tumörsjukdomar i 

thyreoidea/parathyreoidea samt neuroendokrina buktumörer 

 Två dagars endokrinkirurgisk placering som innehåller: 

o Genomgång av undersökningsteknik och utredningsprinciper av 

thyreoidea/parathyreoidea 

o Kandidatmottagning med handläggning av utvalda remissfall 

o Deltagande i endokrinkirurgisk operation 

o Fall-baserat seminarium 



 

Obligatoriska moment och hur de examineras 

 

4. Former för bedömning och kriterier för godkänt 

Bedömning och kunskapskontroll sker kontinuerligt under placeringen samt i samband med 

diskussion på seminariet. Aktivt deltagande under hela delkursen krävs för godkänt. 

Godkänd placering är obligatorisk för att erhålla godkänd kurs och därmed få lov att tentera. 

Examination sker både skriftligt och vid simuleringstentamen i samband med övrig 

examination. 

 

5. Litteratur 

Utgörs av kapitlen om ”Endokrina sjukdomar” respektive ”Endokrina organ” i anvisad 

kurslitteratur, lägg särskild vikt vid thyreoidea och parathyreoidea. Dessutom rekommenderas 

att läsa igenom vårdprogrammet för tyreoideacancer, hittas via hemsida för RCC väst. 
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