
Endokrinkirurgisk placering – information och schema   

Introduktion   

Endokrinkirurgin är i VGR koncentrarad till SU/Sahlgrenska och NÄL. Det innebär att 
studenter som gör sin VFU på SU går sin endokrinkirurgiska delkurs på SS och de som gör 
VFU på NÄL går delkursen på NÄL. Studenter som gör sin VFU på SKAS kommer under 
HT -21 att göra sin endokrinkirurgi på SU. Inom verksamheten utreder och opererar vi 
tumörer i tyreoidea/paratyreoidea samt samt sjukdomar som ger överfunktion i dessa organ. 
På Sahlgrenska opererar vi dessutom tumörer i binjure, neuroendokrina tumörer i pankreas 
och gastrointestinalkanalen, samt mjukdelstumörer (sarkom) i buken och retroperitonealt.  

Under delkursen ska du få kunskap om undersökningsteknik, utredningsstrategier och 
behandlingsprinciper för de vanligaste endokrinkirurgiska sjukdomarna, samt veta på vilken 
vårdnivå handläggning bör ske. Du ska också få god kännedom om symptom som bör föra 
tankarna till hormonproducerande tumörsjukdomar och översiktlig information om 
utredningsprinciper för dessa. Praktiskt ska du ha deltagit i mottagningsverksamhet, operation 
samt i fallseminarium. P.g.a. rådande pandemiläge kan tyvärr undervisningen påverkas (färre 
operationer och mottagningsbesök). Det finns då extramaterial under delkurs endokrinkirurgi 
(ljudsatt fil om utredning av resistens i tyreoidea).  

Inför placeringen vill vi att du tittar igenom materialet från föreläsningarna Endokrinkirurgi 
hals resp. buk från KIUP-veckan. Dessutom bör du ha läst igenom kapitlet om endokrina 
sjukdomar/organ i läroboken (med särskild vikt vid tyreoidea/paratyreoidea). I mappen 
delkurser/endokrinkirurgi hittar du patientfall som du ska ha arbetat med till fallseminariet. 
Det finns också en video om undersökningsteknik för tyreoidea i filmarkivet på CANVAS.  

Schema för SU:  

Måndag 8.30  Samling på kirurgmottagningen (plan 2, ovanför huvudentrén).  

8.30 – 11.30  Hälften av studenterna deltar på operation. Andra hälften har patientmottagning, 
som inleds med genomgång av halspalpation och utredningsprinciper baserat på dagens 
patienter.  

12.30 – ca16  Efter lunch växlar vi, så att alla studenter har möjlighet att delta i operation och 
mottagning under dagen.   

Tisdag ca 8.30 – 16  Samling på mottagningen enligt överenskommelse med handledare. 
Mottagning av patienter inför operation samt utskrivningsmottagning. Möjlighet att delta i 
operation. Denna dags utseende varierar beroende på antal operationer och mottagningar. 
Efter lunch har vi fallseminarium (genomgång av patientfallen) med avslutande diskussion 
och utvärdering.  

Information om placeringen på NÄL hittar du under mappen Kirurgi, NÄL  

Samling sker i mötesrummet på kirurgmottagningen (till höger om huvudkorridoren från 
huvudentrén) kl 07.45, där du möter lärare Manuel Felices Montes eller Francisca Jorna.  


