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Om Sköldkörtelförbundet
Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom, det är
Sköldkörtelförbundets motto. Som Sveriges största organisation för personer med
sköldkörtelsjukdom och deras anhöriga, arbetar vi för bästa möjliga hälsa hos
sköldkörtelpatienter och för rätten till en individanpassad vård i enlighet med Sveriges
patientlag (2014:821). Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017
Sköldkörtelförbundet. Sköldkörtelförbundet hade i slutet av 2020 närmare 6000 medlemmar
och verksamhet i tio länsföreningar runt om i landet.
Sköldkörtelförbundet verkar för förbättrad diagnostik, vård och behandling av
sköldkörtelsjukdomar. Vi sprider kunskap, erbjuder stöd, gör undersökningar, skriver
pressmeddelanden, debattartiklar samt anordnar föreläsningar. Genom kontakter och
möten med politiker, myndigheter, vårdgivare, läkemedelsbolag och intresseorganisationer,
i och utanför Sverige, arbetar vi för att skapa ett organiserat samarbete på bred front och
därmed påverka vården till det bättre. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla
såväl diagnostik som behandling av sköldkörtelsjukdom.

Förbundsordföranden har ordet

Anna Bergkvist, förbundsordförande

Tack för ett fantastiskt 2020!
Sköldkörtelförbundet fortsätter att växa och fick under året ytterligare två tillskott till den
regionala verksamheten runt om i landet – varmt välkomna Kalmar och Jämtlands
länsföreningar! Våra länsföreningar gör ett viktigt arbete genom att finnas nära våra
medlemmar, driva lokala aktiviteter som kaféträffar och studiecirklar, samt verka regionalt
genom dialog och opinionsarbete. Tillsammans gör vi nu förbundets röst ännu starkare!
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Vi har under året fortsatt att arbeta strukturerat för att rusta förbundet inför vår första
ansökan om statsbidrag. Planen är att ansöka i september 2021 med förhoppningen om ett
positivt besked från Socialstyrelsen i början av 2022. I dagsläget bygger förbundets intäkter i
princip enbart på medlemsavgifter och engagerade eldsjälar lägger ner många timmar på
helt ideellt arbete. Med ytterligare resurser i förbundet kan vi nå längre med att påverka
vården för närmare en halv miljon svenskar som lever med sköldkörtelsjukdom. Högt på
önskelistan står ett kansli med administrativ personal, som kan avlasta de förtroendevalda i
deras arbete och som kan ge ännu bättre support till våra medlemmar och andra
intressenter som vänder sig till oss på Sköldkörtelförbundet. Vi håller tummarna och hoppas
att detta kan vara verklighet när vi skriver nästa verksamhetsberättelse i början av 2022.
Än en gång, varmt tack för det gångna året!
Förbundsstyrelsen,
genom Anna Bergkvist, förbundsordförande

Organisation
Medlemmar
Sköldkörtelförbundet hade 5 664 medlemmar den 31 december 2020. Antalet medlemmar
ett år tidigare var 5893, vilket innebär en minskning med 229 medlemmar under året. Vi vet
att denna siffra inte helt rättvisande då vi under året bytt medlemsregister och det visat sig
att vi haft cirka 500 dubbelregistreringar då förra registret inte förbjöd någon med samma
personnummer att bli medlem en gång till. Dessa rensades bort i övergången mellan
registerna och de som betalat dubbelt är antingen förlängda med ytterligare ett år eller har
fått pengarna tillbaka och de som var felregistrerade på andra sätt är raderade. Med det sagt
har vi så ändå vuxit i medlemsantal under året!
Medlemsantal senaste åren

Antal medlemmar
Ökning/minskning från
året innan i antal
Ökning/minskning från
året innan i procent

2016
3 494

2017
4 609
1 115

2018
5 656
1 047

2019
5 893
237

24%

18,5% 4%

2020
5 664
229
3,9%¯
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Historiskt sett har förbundet vuxit rejält under 2017 – 2018 för att sedan ha stannat av i
medlemstillväxt. Förbundet gick då från att ha varit en förening för boende i
Stockholmsområdet till att rikta sig till hela landet. Det är en prioriterad fråga för
förbundsstyrelsen att kontinuerligt verka för fortsatt tillväxt, både geografiskt i antal
länsföreningar samt i faktiskt medlemsantal. Vi behöver vässa medlemserbjudandet och hela
tiden bevaka vad medlemmarna vill få ut av sitt medlemskap. Det är också en fråga om
synlighet som förbund och för våra frågor i media, en fråga vi inte helt äger på egen hand
men som vi kan påverka med ett aktivt opinionsarbete.
Läs mer om årets framgångar i media längre fram i verksamhetsberättelsen.
Vi vet också att utmaningen är att få medlemmar att stanna kvar – detta är en ännu mer
prioriterad fråga för förbundsstyrelsen och en faktor som vägde tungt vid byte av
medlemsregister. Den nya leverantören, ArcMember, ger medlemmarna ett bättre verktyg
för att enklare administrering av sina uppgifter och förnya sitt medlemskap. Samtidigt som
förbundet får fler verktyg för att kunna analysera medlemmarnas lojalitet och agerande
kring sitt medlemskap. Att få nya medlemmar är förbundet duktiga på – men om lojaliteten
ökar så växer förbundet ännu mer. Här är våra länsföreningar också en viktig pusselbit. Att
påminna de medlemmar som inte förnyar genom en mer personlig kontakt via samtal, mail
eller sms ger tydliga resultat.

Förbundsmöte
Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ och sammanträder vartannat år
(nästa ordinarie förbundsmöte är i april 2022). På förbundsmöten deltar förbundsstyrelsens
ledamöter och suppleanter, ombud från länsföreningarna samt intresserade medlemmar.
Under 2020 hölls det ordinarie förbundsmötet på grund av den rådande pandemin helt
digitalt de 29 april via verktygen Zoom och VoteIT. Den 9 december hölls ett extra
förbundsmöte, även detta digitalt, där förbundet på initiativ av valberedningen valde ny
auktoriserad revisor. Detta gjordes bland annat för att kunna möta de krav som
Socialstyrelsen ställer på organisationer som söker statsbidrag. Den nyvalda revisorn har
gedigen erfarenhet av ideell sektor och hoppas kunna bidra till att stärka kompetensen inom
organisationen för att nå målet om att bli beviljade statliga medel. Styrelsen passade också
på att lyfta budget 2021 som enligt det ordinarie förbundsmötet skulle tas på förbundsrådet
2021 (förbundsrådet sammanträder de år då förbundsmötet inte sammanträder, närmast i
april 2021). Mötets deltagare hade också en dialog kring förbundets stadgar på nationell
och länsnivå, denna process kommer fortgå.
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Föreningar
Två nya länsföreningar har startat upp under 2020, i Kalmar och Jämtlands län. Sedan
tidigare finns föreningar i:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stockholms län
Värmlands län
Västerbottens län
Örebro län
Östergötlands län
Hallands län
Gotlands län (vilande)
Gävleborgs län
Skåne län

Föreningen i Gotlands län är sedan augusti 2019 vilande. Med jämna mellanrum skickar
förbundet mejl till medlemmarna i länet med erbjudande om att göra föreningen aktiv igen,
detta har under 2020 tyvärr inte burit frukt.
I länsföreningarna träffas människor med liknande erfarenheter i en mängd olika aktiviteter,
till exempel kaféträffar, studiecirklar och föreläsningar. Det är viktigt för förbundet att
finnas regionalt och lokalt – det är först då medlemmar kan träffas och byta erfarenheter
och hjälpa varandra på ett mer personligt plan. En viktig del är också att vara en
representant för dem som lever med sköldkörtelsjukdom i respektive region. Många av
länsföreningarna är, eller håller på att bli, medlemmar i Funktionsrätt regionalt för att också
på ett mer systematiskt sätt kunna påverka att patientperspektivet tas till vara på bred front
i regionerna.
Totalt finns nu 11 länsföreningar, varav en är vilande.

Stöd till länsföreningarna
Alla länsföreningar inom förbundet får stöd både ekonomiskt och organisatoriskt. På
förbundsmötet 2020 beslutades att länsföreningar får följande stöd från förbundet:
•
•

En ny förening får 10 000 kr i startbidrag
Grundbidraget är årligen 8000 kr + 30 kr/medlem, max 25 000 kr/förening/år
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•
•
•
•
•

Varje förening får ett marknadsföringsstöd på 8000 kr/förening som engångssumma
att nyttja för inköp av marknadsföringsmaterial efter eget tycke.
Den förening som gör ett event på Sköldkörteldagen kan kvittera ut 2000 kr i bidrag
för detta.
Förbundet står för webbutbildning i medlemsregistret och hemsidan för den som är
ansvarig för detta inom föreningen.
Förbundet ska också löpande ta fram relevanta mallar och checklistor för att
underlätta föreningsadministrationen.
Förbundet stöttar också föreningarna löpande kring marknadsföring och layout efter
behov hos den enskilda föreningen.

Under året har också en process inletts kring hur vi kan stärka länsföreningarna med
kompetenshöjande insatser. Under året har tre utbildningar genomförts för aktiva i
länsföreningarna, givetvis digitalt ett år som 2020 :
Medlemsrekrytering – med Angeli S Hederberg från Medlemsutveckling.

På utbildningen gick vi igenom Angelis modell ”Medlemsmodellen” om att rekrytera,
aktivera och behålla medlemmar.
På utbildningen fick deltagarna göra följande utvärdering som vi tar med oss i vårt fortsatta
arbete:
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Digitala styrelsemöten – med Sofia Karlsson från Facere lab

Sofia Karlsson gick igenom sina bästa tips för bra styrelsemöten, så väl fysiska som digitala.
Om hur viktig dagordningen är och mötets syfte och vad som behöver finnas på plats inför
ett styrelsemöte och under själva mötet. Förbundet har under året köpt in ytterligare
licenser på det digitala mötesverktyget Zoom för att underlätta för föreningarna när de vill
hålla möten eller föreläsningar digitalt.
Medlemsregister med Maria Hallsten, medlemsregister-volontär och ArcMember
Utbildningen anordnades för de som är ansvariga för registret och finns också inspelad att se
i efterhand. Det är viktigt att förbundet säkerställer att alla som är ansvariga för
medlemsuppgifterna också är införstådda i såväl tekniken bakom som juridiken och GDPRlagstiftning när de hanterar medlemmarnas uppgifter.
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Webbredigering med Anna Cederwall Uhnbom, webmaster-volontär
Under året har alla förtroendevalda i länsföreningarna som vill fått gå utbildning en och en i
verktyget som vår webbplats redigeras i via vår webbmaster. Ett önskemål som kom upp
inför förbundsmötet och som sattes ingång redan innan mötet ägde rum.
Kommande utbildning: Valberedningens roll och uppdrag med Anna Bergkvist
I början på 2021 kommer förbundsordförande Anna Bergkvist (till vardags
valberedningsutbildare) att hålla en utbildning för alla valberedare inom förbundet.

Verksamhet i länsföreningarna under 2020

Här kommer några nedslag från året som gått från våra länsföreningar.
Gemensamt för alla:
• Ställt om till olika digitala verktyg för styrelsemöte och medlemsträffar och signering
av protokoll, en anpassning till den ”nya” verkligheten under covid-19 pandemin.
• Fysiska medlemsmöten, kaféträffar och föreläsningar i början på året.
• Flera är nu medlemmar i Funktionsrätt och har under året deltagit på flera möten
och utbildningar.
• Alla föreningar har genomfört årsmöten, förutom Gotland som är vilande. En del
hann innan covid-19 ses fysiskt, andra sågs digitalt.
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Ett axplock:
• Skåne har inlett en dialog med Thyrolytics, ett forskningsföretag inom
laboratorieanalys.
• Värmland har arrangerat två samtalsträffar varav en med endokrinologen Evangelos
Lolis som kom och berättade om den nya praktik han öppnat och
sköldkörtelproblematik i allmänhet.
• Halland har haft en föreläsning med Pia Ulvenblad som berättade om sin forskning,
”Knowledge communication and communication risks in healthcare - professional
amateur patients with thyroid dicease show the way”.
• Västerbotten har anordnat fysiska föreläsningar om sköldkörtelsjukdomar i Norsjö,
Nordmaling och Bjurholm och haft en fysisk föreläsning med läkare Helena Rooth
Svensson i Umeå̊, samt digital sändning till flera platser i Västerbotten.
• Skåne genomförde en digital föreläsning med läkare Gunilla Saupe.
• Stockholm genomförde fysiska medlemsträffar med fokus på erfarenhetsutbyte i
början på året.
• Västerbotten har ansökt om regionbidrag för funktionshinder-organisationer i
Västerbottens län.
• Gävleborg har medverkat i ett avsnitt av Ninjapodden, som återkommande tar upp
sköldkörtelproblematik.
• Skåne har ansökt om bidrag till två projekt hos Region Skåne – för kafégrupper och
en större föreläsning.
• Gävleborg har haft en föreläsning med Birgitta Klemo samt två föreläsningar om
hormoner och lymfsystemet med Linda Höglund i Gävle och Hudiksvall.

Ann Cedvén, Sköldkörtelförbundet Örebro på Studieförbundet Vuxenskolans digitala hälsovecka v. 36
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•

•
•
•
•

•

Östergötland har haft styrelsemöten i kombination med studiecirkel kring en bok om
funktionsmedicin för att också testa materialet för att sedan kunna erbjuda det på
flera orter i länet.
Gävleborg har haft 4 studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan på
studiematerialet/boken ”Få livet tillbaka” skriven av Helle Sydendal.
Västerbotten har haft möte med Region Västerbotten rörande långsiktig dialog om
vård av personer med sköldkörtelsjukdom.
Gävleborg har medverkat på Studieförbundet Vuxenskolans livesändning som gäst.
Västerbotten har också arrangerat en digital föreläsning för personer med
sköldkörtelsjukdom i grannlänet Norrbotten i syfte att ge inspiration till att starta en
förening och gå med i förbundet.
Gävleborg har haft en föreläsning med Helena Rooth Svensson, specialist i
allmänmedicin, som lockade hela 200 personer.

Ny verksamhetsledare på plats

Katarina Nydahl är doktor i farmaceutisk biovetenskap och Sköldkörtelförbundets nya verksamhetsledare

I september tog förbundet ett stort steg då vi anställde Katarina Nydahl som vår första
verksamhetsledare på deltid. Katarinas engagemang i förbundet sträcker sig över flera år,
senast som ledamot i förbundsstyrelsen. Hon kommer i sin nya roll som verksamhetsledare
ha stor nytta av sin tidigare erfarenhet som både som medicinsk forskare och som utredare
på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården.
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Intervju med Katarina Nydahl från vår hemsida i september 2020:
Hur vill du arbeta för att få upp sköldkörtelfrågorna på agendan inom politiken och
vården?
Tanken är att jag ska vara förbundets kontaktperson utåt för alla som på något sätt har
inflytande över sköldkörtelvården. Ambitionen att ta med patientperspektivet i fler aspekter
av vården ser vi mycket positivt på och vi vill gärna vara patientens röst när det kommer till
sköldkörtelns sjukdomar. Vi vill vara en resurs och ett stöd när beslut fattas och vårdprogram
utformas. Det finns otroligt mycket kunskap och erfarenhet hos patientgruppen som vården
kan dra nytta av.
Många med sköldkörtelsjukdom mår dåligt trots behandling, hur ska vi komma till rätta
med det?
Med tålamod och envetet arbete. Förändring tar tid. Ny svensk forskning visar att var fjärde
patient mår dåligt åtta år efter behandling för Graves hypertyreos och cancer i sköldkörteln
är en av de snabbast växande cancerformerna i världen. Endast var tredje patient som
behandlas för underfunktion i sköldkörteln är helt symptomfri, enligt en
patientundersökning som SIFO gjort för Sköldkörtelförbundet. Det varierar stort beroende
på var du bor i landet om du har tillgång till individanpassad vård eller inte. Ett viktigt mål är
att det ska finnas nationella kvalitetsregister och vårdprogram för alla sköldkörteldiagnoser.
Med ökad kunskap kan behandlingen bli bättre. Vi tycker också det är viktigt att lyfta fram
till beslutsfattare att det här inte bara handlar om onödigt lidande hos patienter utan
dessutom är en viktig samhällsekonomisk fråga. Sköldkörtelsjukdom är en av våra största
folksjukdomar med över en halv miljon personer som är drabbade. När så många av en så
stor grupp patienter mår dåligt blir det en stor kostnad för samhället.
Du är apotekare och forskare i grunden och har vidareutbildat dig inom funktionsmedicin,
som är en modell för individanpassad vård. Vad har det gett dig för perspektiv på
sköldkörtelvård?
Sköldkörtelsjukdomar är komplexa. När vi inte mår bra, trots standardbehandlingen för
sköldkörteln bör man titta på orsakerna till det. Det kan handla om att prova andra
behandlingar för sköldkörteln, som tillägg av T3 till behandlingen. Men det kan också vara
att titta bredare på vad som kan orsaka symtom. Att gräva djupare och hitta de verkliga
orsakerna till sköldkörtelbesvären. Det kan till exempel handla om näringsobalanser och
livsstilsfaktorer som stress och brist på återhämtning. Ofta kan vi må bättre med genom att
få hjälp och stöd att anpassa livsstilen.
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Du representerade förbundet när det bland 3000 föreningar blev utvalt som tredje bästa
Patientföreträdare 2019. Hur kändes det?
Bland det första jag fick göra som verksamhetsledare var att tillsammans med
förbundsordförande Anna Bergkvist åka och ta emot det här priset, jätteroligt! Vi är ett ungt
förbund som har vuxit snabbt och priset är ett av flera kvitton på att vi redan besitter
trovärdighet och trots begränsade resurser effektivt kan nå ut med vårt budskap. Just nu har
vi inga statsbidrag och knep en pallplats i konkurrens med föreningar med mycket större
ekonomi, som vinnaren Astma och allergiförbundet. Vår ambition är att fortsätta bygga upp
vår organisation och förhoppningsvis relativt snart uppfylla kriterierna för att kunna få
statsbidrag.
Varför är det som sköldkörtelsjuk viktigt att bli medlem i Sköldkörtelförbundet?
Tillsammans kan vi visa att de här frågorna är viktiga och ju fler vi är desto större påverkan
får vi. I somras läste många om hur sköldkörteldiagnoser kryper ner i åldrarna och den
rapporten låg Sköldkörtelförbundet bakom. Med fler resurser kan vi fortsätta ta fram
material som skapar opinion för en bättre sköldkörtelvård. Gå med i förbundet och gör din
röst hörd!

Kommunikation och marknadsföring
Hemsida
Under ”Nyheter & Media” har Sköldkörtelförbundet publicerat 53 artiklar under året (att
jämföra med 46, 2019). Under 2020 hade hemsidan 622 940 unika besökare (att jämföra
med 658 576 under 2019). Större delen av besökarna, 84 %, hittar till hemsidan via
sökmotorer. Oftast genom att man sökt information kring olika sköldkörteldiagnoser eller
om Sköldkörtelförbundet. 7,5 % av trafiken kommer från sociala medier (att jämföra med
5 % 2019). 71 % av de som besöker sidan är kvinnor, detta är statistik vi tidigare inte följt
upp men i och med att förbundet nu också medvetet riktat uppmärksamhet åt alla de män
som också är drabbade så kan det skett en ökning av manliga besökare. En besökare stannar
i snitt på hemsidan i 2 min och 7 sek. 50 % av de som besöker hemsidan är 55 år eller äldre
och 75 % använder mobilen. De vanligaste orden som tar besökaren till oss är: hypotyreos,
sköldkörtel, hypertyreos och sköldkörtelproblem.
Nedgången i trafik skulle delvis kunna förklaras av ett stort allmänfokus på covid-19 under
2020. Vi har under året publicerat fler artiklar med en tyngdpunkt på medlemsnära innehåll.
Detta har varit ett medvetet fokus från styrelsen. Erik Almén Design är fortsatt kontrakterad
webbutvecklare för hemsidan och kringliggande tjänster.
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Hemsidan är navet i vår kommunikation gentemot medlemmar och beslutsfattare. På
hemsidan ska man kunna hitta evidensbaserad kunskap när man precis fått sin sjukdom men
också när man haft sin diagnos ett tag – det ska finnas kunskap för alla att hämta. En ny flik
som samlar inlägg med fokus på aktuell forskning om sköldkörtelsjukdomar har tillkommit
på hemsidan under året.
Katarina Fornander har under året skrivit många uppskattade artiklar med utbildande
innehåll.
Här kommer några axplock:
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Informationsfolder
Sköldkörtelförbundets informationsfolder riktar sig till patienter och allmänhet. Foldern är
framför allt framtagen med syftet att finnas på landets vård- och hälsocentraler, men har
även delats ut på t ex hälsodagar, hälsomässor och på sjukhusens hälsotorg. Se förbundets
hemsida för mer information om informationsfoldern (sök på ”Broschyr”). Informationsfoldern finns även att hitta under ”Patientbroschyrer” på www.internetmedicin.se.

Medlemsbrev
Sköldkörtelförbundet sänder regelbundet ut informationsbrev per e-post till alla
medlemmar. Under 2020 skickades 7 medlemsbrev ut. Ansvariga för medlemsbrevet har
varit Anna Bergkvist och Katarina Nydahl. En nyhet i år är månadens fråga som vi plockar
upp löpande i kontakten med medlemmar. Här är ett exempel:
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Medlemsförmåner
Medlemmar har genom medlemskapet en rad förmåner, bland annat rabatt på förbundets
och föreningarnas event och föreläsningar samt inköp av vissa varor och tjänster.
Under året har ett utvecklingsarbete inletts kring hur förbundet på bästa sätt stöttar
enskilda medlemmar med kunskap och svar på sina frågor. Ett koncept för webbinarier är
framtaget och lanseras i januari 2021, först ut ett webbinarium om ”Sköldkörtelhälsa och
kost” med Anna Sundin, kostrådgivare på Medicheck och sedan länge volontär i förbundet.

Sociala medier
Förbundet har en officiell Facebooksida som följs av ca 13 500 personer. Förbundet har även
ett Instagramkonto med ca 2700 följare. Under året har ett stort utvecklingsarbete inletts
kring hur vi bättre når ut med ny forskning till medlemmarna, där sociala medier är ett
viktigt verktyg för att nå ut till många. Sociala medier är också den kanal vi främst använder
för medlemsrekrytering. I sociala medier sprider vi även det mediagenomslag som förbundet
får men också andra relevanta artiklar, TV-program, poddar, forskning med mera.

Exempel på annons från Facebook
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Förbundets medlemsgrupp på Facebook
En av medlemsförmånerna i förbundet är vår slutna Facebookgrupp där medlemmar kan
dela med sig av sina utmaningar men också sina lösningar på hur de får livet att fungera. I
gruppen har en viktig diskussion detta år så klart varit tillgången till vård i och med den
pågående pandemin samt hur de med sköldkörtelsjukdom kan resonera kring vaccin. Frågan
om covid-19 har förbundet följt lite extra detta år och regelbundet delat med sig av aktuell
och forskningsbaserad information från myndigheter och professionsföreningar, som
Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och American Thyroid Association.

Intressepolitik, opinionsbildning och media
Arbetsgrupp för opinionsbildning

Längst bak från vänster: Karin Malmström, Anna Bergkvist, Emese Gerentsér och Katarina Nydahl
Längst fram från vänster: Katarina Lunner och Anna-Maria Watz (Johanna Look saknas på bilden)

Förbundet har en arbetsgrupp som fokuserar på opinionsbildning och i år har denna fått en
nystart i och med ny kompetens från nuvarande styrelse som kompletterar kunskapen hos
tidigare medlemmar. Gruppen arbetar självständigt och vid behov tar styrelsen beslut om
inriktning eller strategiska val. Gruppen har under året tagit fram en strategisk plan för hur vi
driver opinionen framåt med utgångspunkten i det intressepolitiska programmet (se nedan).

Intressepolitiskt program
Sköldkörtelförbundet har ett intressepolitiskt program, som delas ut i tryckt format till
myndigheter, politiker och andra beslutsfattare och som har mötts med mycket fin
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respons. Det intressepolitiska programmet kan även laddas ner från förbundets hemsida
(”Förbundet”- intressepolitiskt program).
Programmet beskriver de förändringar förbundet vill se, varav de viktigaste kraven är:
• Att sköldkörtelvården ska bygga på aktuell kunskap.
• Att personer med sköldkörtelsjukdom ska ha rätt till en individanpassad behandling.
• Att personer med sköldkörtelsjukdom ska ha möjlighet till specialistvård (träffa en
endokrinolog specialiserad på sköldkörtelsjukdom).
• Etablerande av kliniska forsknings- och kompetenscentra med specialistmottagning
(sköldkörtelkliniker) för sköldkörtelrelaterade besvär.
• Ökad forskning på sköldkörtelområdet.
• Framtagande av nationella riktlinjer eller nationella vårdprogram samt ett
kvalitetsregister för sköldkörtelsjukdom.
Programmet ger förbundet en riktning i vilka frågor som ska drivas och vilka resultat vi vill se.
Under senare år har ett antal privata vårdaktörer etablerats med särskild inriktning mot vård
vid sköldkörtelsjukdom. Sköldkörtelförbundet ser positivt på utvecklingen, samtidigt som det
finns en risk att vården blir ojämlik när ekonomiska förutsättningar hos den som är drabbad
begränsar möjligheten att få vård.

Sköldkörteldagen 2020
Internationella sköldkörteldagen, World Thyroid Day, har som syfte att uppmärksamma och
sprida kunskap om sköldkörtelsjukdom. Årsdagen startades ursprungligen av American
Thyroid Association (ATA) och görs i samarbete med European Thyroid Association (ETA)
samt systerorganisationer runt om i världen som på ett eller annat sätt arbetar med
sköldkörtelhälsa.
I år uppmärksammade förbundet den internationella sköldkörteldagen den 25 maj, som
också är början på World Thyroid Week, med en rad insatser att nå ut med kärnan i vårt
intressepolitiska program och att värva fler medlemmar. Vi presenterade tre konkreta
förslag för att åtgärda den ojämlika vården:
1. Socialstyrelsen bör ta fram nationella riktlinjer för att fastställa kriterier för diagnos
och val av behandling som minskar skillnaderna mellan olika regioner. Särskilt fokus
bör riktas mot patientgruppen som inte mår bra trots behandling.
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2. SKR – Sveriges Kommuner och Regioner bör införa ett nationellt kvalitetsregister och
följa upp behandlingsresultat, patienternas övriga sjukdomar och livskvalitet.
3. I höstens forskningsproposition bör regeringen slå fast att forskning om sjukdomar
som främst drabbar kvinnor ska prioriteras. Det finns ett stort behov av ökad
kunskap om varför sköldkörtelsjukdomar ökar så mycket och är svårbehandlade för
många.
Sköldkörtelförbundets debattartikel Nationella riktlinjer kan hjälpa sköldkörtelsjuka i
samband med Sköldkörteldagen fick 31 publiceringar i lokalmedia runt om i landet under
maj och juni månad.

Medieutspel om ökning av sköldkörtelsjukdom hos unga kvinnor
I början av juli 2020 sammanställde Sköldkörtelförbundet statistik från Socialstyrelsens
läkemedelsregister som visar på en dramatisk ökning av andelen kvinnor som behandlas för
sköldkörtelsjukdom. Mellan 2016 och 2019 har andelen kvinnor som behandlas med
sköldkörtelhormon ökat med 91 procent, från 2,3 procent till 4,5 procent av alla kvinnor
mellan 20–39 år. I pressmeddelandet fördes även Sköldkörtelförbundets budskap om
behovet av ett nationellt vårdprogram och uppföljning av patientgruppens mående.
Nyheten uppmärksammades av TT som gjorde en artikel som gick ut brett i landet.
Sköldkörtelförbundet skickade ut ett rikspressmeddelande med de nationella siffrorna samt
21 länspressmeddelanden som visade hur ökningen i respektive län ser ut. Förskrivningen av
läkemedel varierar kraftigt över landet.
Frågan togs upp i lokala P4-sändningar i nio län runt om i landet, och Sköldkörtelförbundets
ordförande intervjuades i flera av dessa sändningar. Nyheten uppmärksammades både i P4:s
nyhetssändningar vid flera tillfällen under dagen samt med fördjupade inslag. I flera fall
kompletterades också förbundets budskap med att enskilda patienter gavs en röst för att
berätta om sin situation.
Förbundet kommenterade ökningen av behandling av hypotyreos i Nyheterna på TV4. Trots
behandling mår många personer med sköldkörtelsjukdom dåligt. För att fler ska må bra bör
regionerna införa vårdprogram och kvalitetsregister som ökar kunskapen om hur vården
fungerar och kan förbättras.
Läkaren Viveka Gyberg höll med om att det är en stor folksjukdom och tycker det är
glädjande att den lyfts upp. Gyberg menar att den ökar för att den fått mer uppmärksamhet
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och mödravården screenar gravida. Hon fortsätter och säger att vården också sätter in
behandling tidigare idag och behandlar även vid mildare tillstånd. Gyberg håller även med
förbundet om att mer kunskap och forskning behövs.

Anna Bergkvist medverkade via länk i TV4:s nyhetssändning

Nyheten fick enligt analys i medieanalysverktyget Retriever sammanlagt 130 publiceringar
över landet med ett uppskattat annonsvärde på närmare 3 miljoner kronor med närmare 6,5
miljoner potentiella läsare.

Medieutspel om regionala skillnader
Sköldkörtelförbundet uppmärksammade i ett pressmeddelande de stora regionala
skillnaderna i förskrivning av läkemedel med sköldkörtelhormon.
Andelen behandlade i Gävleborgs län 2019 var hela 59 procent högre jämfört med
Jönköpings län som har lägst andel personer under behandling. Den stora majoriteten av
patienterna behandlas i primärvården. Regionerna har olika rekommendationer om kriterier
för diagnos och behandling. I dag görs heller ingen uppföljning av patienterna på gruppnivå,
vilket gör att det saknas tillräcklig kunskap om orsaker, behandlingsresultat och
samsjuklighet.
Utspelet fick ett mindre genomslag och uppmärksammades i Karlskoga tidning och
Karlskoga-Kuriren samt i P4-sändningar i Halland, Jönköping och Sörmland.
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Press och TV
Under 2020 fokuserade vi på bred opinionsbildning för att skapa en medvetenhet om hur
många som är drabbade och skapa ett tryck på både vård och politiker att uppmärksamma
frågan.
Satsningarna och medieutspelen gav utdelning i ett kraftigt ökat antal publiceringar i media.

Under året har vi uttalat oss i nationell såväl som lokal media kring förekomsten av
sköldkörtelsjukdom och vad som skulle behövas för att vården skulle bli bättre och mer
individanpassad.
Ett urval av dessa artiklar, radioinslag och TV-inslag finns länkade på hemsidan (”Nyheter
och media” – ”Pressklipp”).

Årets riksdagsmotioner
Stort tack från Sköldkörtelförbundet till Ingela Nylund Watz och Azadeh Rojhan Gustafsson
(båda S) som skrivit ”Utveckla och förbättra vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar”
och till Edward Riedl (M) som skrivit ”Inför en nationell sköldkörtelstrategi i Sverige”.
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Vi följer givetvis den politiska debatten kring sköldkörtelvården och ser framemot fortsatt
konstruktiv dialog kring ämnet. Sveriges kommuner och regioner behöver skyndsamt införa
ett nationellt vårdprogram och kvalitetsregister för att följa upp personer med
sköldkörtelsjukdom. Vi vet att det skiljer sig markant hur regioner både diagnostiserar,
behandlar och följer upp patienterna. Vi är tacksamma för att politiken lyfter frågan kring
utveckling av vården för personer med sköldkörtelsjukdom.

Utmärkelsen Årets patientföreträdare, FOKUS Patient

â

Förbundet kom på delad tredjeplats när utmärkelsen Årets patientföreträdare delas ut för
första gången. Förbundet hyllas för sitt arbete med att företräda en halv miljon patienter
med sköldkörtelsjukdom i Sverige. Priset delas ut av FOKUS PatientÒ.

Förbundet representerades av Anna Bergkvist, ordförande och Katarina Nydahl, verksamhetsledare

– Vi är så glada för denna utmärkelse! Det är ett viktigt erkännande av vårt arbete för att
öka kunskapen om sköldkörtelsjukdom, lidandet och de stora kostnader sjukdomen medför
för samhället, säger Anna Bergkvist, ordförande för Sköldkörtelförbundet.
Motiveringen löd: ”Sköldkörtelförbundet arbetar med ett område som berör fler personer
än vi förmodligen tror. Att därför kunna jobba aktivt med aktiviteter för att synas och höras i
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media är en viktig del av arbetet för en patientorganisation för att få gehör för sina
medlemmars behov. Genom uppmaning och att ge underlag för kunskap, har medlemmarna
fått verktyg att kunna göra sina egna röster hörda i mötet med vården.”
Om priset: Det är en ständig kamp för att synas i media för alla idag, samtidigt finns fler
möjligheter att synas för olika grupper på olika slags plattformar. FOKUS PatientÒ vill se vilka
föreningar och organisationer som är särskilt duktiga på att synas och föra fram sina
budskap, och att vi hjälps åt att sprida de goda exempel som finns.
Patientföreningar har två syften: att vara en social mötesplats för patienter och närstående
med samma diagnos, men även att vara opinionsbildare utifrån de behov som patienterna
har.
För första gången delas nu ett pris ut till patientförening/organisation som under föregående
år 2019, genomfört en eller flera aktiviteter som gett publicitet lokalt, regionalt eller
nationellt, fler medlemmar eller opinionsbildande som bidragit till vidtagna åtgärder i
vården. Nytänkande samarbeten med andra än patientföreningar och innovativa sätt att
kommunicera kommer också att räknas med i bedömningen.
Juryn utgjordes av:
Ing-Marie Wieselgren, överläkare & Nationell Psykiatrisamordnare, SKR
Jessica Lundström, Market Access Lead, Bristol-Myers Squibb
Jonas Edström, Public Policy Manager, Roche
Ulrika Nyberg, Policy & Governmental Affairs, MSD
Katarina Johansson, tidigare ordförande i, och grundare av Nätverket mot Cancer

Kontakter med myndigheter och vårdorganisationer
Socialstyrelsen
Sköldkörtelförbundet har en etablerad dialog med ansvariga för kunskapsstyrningen inom
hälso- och sjukvården på Socialstyrelsen. Ett avstämningsmöte hölls på Socialstyrelsen i
början av mars. Från Sköldkörtelförbundet deltog Anna Bergkvist, Katarina Lunner och
Katarina Nydahl. I sin rapport ”Kvinnor med sköldkörtelproblematik” som publicerades 2018
konstaterade Socialstyrelsen att det finns ett behov av kunskapsstöd inom området
hypotyreos, men sedan rapporten kom har ingenting skett i frågan.
Jämställdhetsmyndigheten konstaterar samtidigt i sin rapport ”Styrning ger resultat” om
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jämställdhetspolitiska åtgärder 2019:
” Mot bakgrund av att förskrivning av läkemedel mot hypotyreos varierar kraftigt mellan
olika regioner samt att det pågår diskussioner om kriterier för diagnos och val av behandling
bedömer Socialstyrelsen att det är värdefullt med ett utvecklingsarbete inom området för
framtagande av kunskapsstöd. Om och hur detta arbete fortskrider är svårbedömt.”
Under mötet med Socialstyrelsen lämnade förbundet en lägesrapport med fokus på
patientperspektivet. En upprepad återkoppling gavs av resultatet av den undersökning som
SIFO utfört på uppdrag av Sköldkörtelförbundet och som visar att många patienter med
sköldkörtelsjukdom mår dåligt trots behandling. Dessutom presenterades en
sammanställning av ny forskning som kommit under senare år, som styrker behovet av
uppdaterade behandlingsriktlinjer som ger möjligheter till en individanpassad behandling.
Beskedet från Socialstyrelsen under mötet var att man har förståelse för utmaningarna inom
sköldkörtelvården, men att det för närvarande inte finns några planer att ta fram nationella
riktlinjer för sköldkörtelsjukdom. Eftersom Sköldkörtelförbundet har en dialog med flera
aktörer som tar fram olika kunskapsstöd för hälso- och sjukvården, föreslogs ett gemensamt
möte mellan Socialstyrelsen, SKR, Läkemedelsverket och patientföreträdare för att diskutera
vägen framåt. På grund av covid-19 pandemin har det ännu inte funnits möjlighet att
genomföra ett sådant möte.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd, SKR
Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma rekommendationer för
utredning, behandling och uppföljning för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården.
Hittills består innehållet av rekommendationer och tillägg anpassade för primärvården, men
målet är att det ska utvecklas till att hantera kunskapsstöd för hela vårdkedjan.
Sköldkörtelförbundet välkomnar kunskapsstödet och har under hösten, efter inbjudan från
redaktionen, lämnat synpunkter på dokumenten för både hyper- och hypertyreos.

Nationellt programområde för endokrina sjukdomar (NPO), SKR
Det blir alltmer viktigt att utveckla en jämlik och patientcentrerad vård. För att uppnå det
krävs att politiker, regionsföreträdare och myndigheter samarbetar. Sveriges regioner
samverkar i ett nationellt system för kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården. Ett flertal
nationella programområden (NPO) har bildats. Hypotyreos och hypertyreos hör till det
Nationella programområdet för endokrina sjukdomar. Ett nationellt programområde består
av experter med bred kompetens inom det aktuella fältet och med representanter från
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samtliga sjukvårdsregioner. Målsättningen med kunskapsstyrningen är att utveckla, sprida
och använda bästa kunskap. Den bästa kunskapen ska användas i varje patientmöte.
I november 2019 startade NPO endokrina sjukdomar en nationell arbetsgrupp för
hypertyreos med uppdraget att ta fram ett nationellt vårdprogram (se nedan). Nationella
kunskapsstöd saknas även för hypotyreos och för närvarande diskuteras insatser för att ta
fram en nationell riktlinje för läkemedelsbehandling av hypotyreos. Sköldkörtelförbundet
följer utvecklingen och har sedan våren 2019 en regelbunden kontakt med NPO endokrina
sjukdomar.

Nationell arbetsgrupp hypertyreos (NAG), SKR
Arbetsgruppens uppdrag är att:
• genomföra en fördjupad kartläggning av området
• ta fram ett nationellt vårdprogram
• ta fram indikatorer och målnivåer för uppföljning och utveckling av behandling, som
om möjligt kan länkas till utveckling av ett nationellt kvalitetregister
Arbetet startade i november 2019 och förväntas vara klart för remissgenomgång i början av
2022. Gruppen har en multiprofessionell sammansättning med representation från både
primärvård och specialistvård. Det ingår även representanter för kvalitetsregister och
vårdprogram samt patientföreträdare. Helena Filipsson Nyström är ordförande för
arbetsgruppen NAG hypertyreos. Från Sköldkörtelförbundet deltar Katarina Lunner som
tillträder som patientrepresentant i början av 2021.

Läkemedelsverket och läkemedelsbolagen
Under året har vi vidarebefordrat de larm som kommit om hamstring av läkemedel från
Läkemedelsverket i början av covid-19 pandemin, samt restnoteringar och indragningar av
läkemedel som är relevanta för våra medlemmar. Förbundet fyller en viktig funktion för
informationsspridning kring läkemedelstillgången för våra medlemmar. En nyhet är att man,
förutom på Läkemedelsverkets hemsida, numera även kan läsa notiser om aktuella
restnoteringar under respektive läkemedelspreparat på Fass.se. På Fass.se kan man även
söka efter aktuellt lagerstatus på landets alla apotek, något som underlättar för patienterna i
perioder av låg lagerstatus på grund av restnoteringssituationer.
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Inlägg från vår medlemsgrupp på Facebook från i mars 2020

Stärka dialogen med professionen och läkemedelsbolag
Förbundet arbetar ständigt med att stärka dialogen med professionen och vårdgivare. Under
året har flera kontakter med enskilda läkare pågått i olika former, så väl inom privat som
offentlig vård och primär- och specialistläkare. Arbetet håller på att hitta mer formella
former men i dagsläget är dialogerna informella och i form av samtal och mejlkontakt.
Förbundet har också en regelbunden dialog med relevanta läkemedelsbolag. Dialogen är i
form av kunskapsutbyte och gemensam omvärldsbevakning.
För förbundet är det viktigt att följa relevanta framsteg även i läkemedelsbranschen. En
sådan dialog är exempelvis kring precisionsmedicin med Bayer som inletts under året. Bayer
arrangerade under året en seminarieserie om precisionsmedicin i samarbete med Karolinska
Institutet Innovations AB och Roche. Sedan en tid har Bayer och Sköldkörtelförbundet en
dialog om hur vi kan nå ut med mer kunskap kring precisionsmedicin, en metod som kan
användas vid bland annat sköldkörtelcancer.
Under året har Takeda sålt delar av sin verksamhet till Orifarm Group, däribland
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läkemedelspreparaten Levaxin och Liothyronin, inklusive produktionsanläggningen i Polen
där läkemedlen tillverkas. Transaktionen kommer att ske den 31 mars 2021. Förbundet har
haft regelbunden kontakt med Takeda under övergångsperioden och kommer att träffa
ansvariga på Orifarm under våren 2021.
Förbundet har i början av 2020 inlett en dialog med Merck AB som tillverkar Euthyrox. Vi
samarbetade kring den information de tillgängliggjorde för patienter och läkare i samband
med övergången till en ny formulering av Euthyrox i april. Den nya formuleringen är fri från
laktos. Istället har mannitol och citronsyra lagts till i syfte att förbättra stabiliteten.
Anledningen är skärpta krav på förbättrad stabilitet av levotyroxin till 95-105% under hela
hållbarhetstiden (tidigare krav 90-110%). Det innebär att koncentrationen av levotyroxin blir
mer exakt under produktens hela hållbarhetstid och mellan olika tillverkningsomgångar
(batcher).
Förbundet och Merck AB hjälptes åt att bevaka de frågor som medlemmar ställde till oss och
de och hade en dialog kring hur vi bäst tillgängliggöra information med patienten i fokus.
Informationen var ett komplement till den information som fanns att läsa på
Läkemedelsverkets hemsida.

Kultur
De regionala föreningarna har under året anordnat olika kulturella aktiviteter inom ramen
för sin verksamhet, t ex. uppskattade kaféträffar där personer med sköldkörtelsjukdom och
deras anhöriga träffats för samvaro, stöd och utbyte av erfarenheter. Öppna föreläsningar
och studiecirklar har anordnats i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan med
subventionerade inträden och avgifter för Sköldkörtelförbundets medlemmar (se ovan).

Arbetsmarknad
Förbundet har initierat ett arbete kring att stötta våra medlemmar i rollen som arbetstagare.
En arbetsgrupp är bildad i början av 2021 som består av medlemmar som arbetar i olika HRfunktioner och en medlem som är arbetsterapeut. Arbetet syftar till att skapa ett material
som kan användas i dialog med ansvarig chef om faktorer i arbetsmiljön som kan vara
utmanande för dem som lever med sköldkörtelsjukdom.
Materialet kommer presenteras på vår hemsida och förbundet kommer också informera de
stora aktörerna inom företagshälsovård i syfte att stötta med vår kompetens.
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Arbetsgruppen kommer också initiera en dialog med Socialstyrelsen och Försäkringskassan
om de försäkringsmedicinska beslutsstöden för sköldkörtelsjukdomar.

Forskning och utbildning
Medlemmarnas bidrag till forskning
Undersökning om hjärndimma vid hypotyreos
Förbundet har i september 2020 uppmuntrat medlemmarna att delta i en patientenkät om
hjärndimma vid hypotyreos. Undersökningen är en del av ett forskningsprojekt vid
Universitetet i Chicago som leds av Dr Antonio Bianco, världsledande forskare inom området
och tidigare ordförande för American Thyroid Association, ATA. Många patienter som
behandlas för hypotyreos har problem med ”hjärndimma” – ett symtom som kan vara svårt
att förstå och utvärdera. Svaren kommer göra det möjligt för forskare och läkare att få en
bättre förståelse för vad ”hjärndimma” är för att bättre kunna följa och behandla symtomen
vid hypotyreos.
Undersökning om yoga som rehabiliteringsmetod vid hypotyreos
I oktober 2020 uppmuntrade förbundet våra medlemmar i vår Facebookgrupp att ingå i Ylva
Anderssons studie om yoga som rehabiliteringsmetod vid hypotyreos/Hashimotos. Studien
var en examensstudie för att bli My Spirit yogalärare, om yogans effekt på vår hälsa. Syftet
med studien är att undersöka effekten av My Spirit Yoga (MSY) på Hypotyreos/Hashimotos
och i synnerhet på stressade kvinnor. Studien är en fortsättning av tidigare pilotstudier, som
visat att MSY verkar vara effektiv vid stress, utbrändhet och affektiv problematik.

Översiktsartikel om omvårdnad av patienter med hypertyreos
Under våren 2020 påbörjades arbetet med att skriva en översiktsartikel med syftet är att
beskriva kunskapsläget och identifiera kunskapsluckor kring omvårdnaden av patienter med
överfunktion i sköldkörteln, hypertyreos. Initiativtagare till artikeln är Helena Filipsson
Nyström, läkare och forskare vid Göteborgs universitet. Helen Abrahamsson som är
processledare för NPO Endokrina sjukdomar och NAG hypertyreos är medförfattare. Andra
medlemmar i gruppen och medförfattare är läkare, sjuksköterskor och en neuropsykolog.
Samtliga arbetar kliniskt och de flesta har forskarbakgrund. Det har varit viktigt för Helena
Filipsson Nyström att inkludera patientrepresentanter i arbetet. Svenska
Sköldkörtelföreningen har två representanter, Peter Lakwijk och Christin Lundberg och
Sköldkörtelförbundet har en patientrepresentant, Katarina Lunner. Sköldkörtelförbundets
representant anslöt till gruppen, efter inbjudan från Svenska Sköldkörtelföreningens
ordförande Peter Lakwijk, en tid efter att artikelarbetet hade påbörjats.
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Forskningsgranskning och textförfattande fortlöper under 2021.
Artikeln fokuserar på patienter med Graves sjukdom och speciellt de som har fått
ögonkomplikationer, så kallad tyreoidea-associerad oftalmopati (TAO). Graves sjukdom är en
autoimmun sjukdom som leder till att sköldkörteln frisätter större mängder av
sköldkörtelhormonerna trijodtyronin (T3) och tyroxin (T4). Överproduktion av T3 och T4 ger
ökad ämnesomsättning i alla celler. Patienter med Graves sjukdom erfar många olika typer
av symtom, men samtliga symtom är uttryck för att kroppen går på högvarv, såsom
svettning, hjärtklappning, hög puls, lös avföring, viktnedgång, irritation, ilska, ångest,
sömnproblem och menstruationsrubbningar. De flesta som insjuknar är i 20–40 års åldern.
Sjukdomen behandlas med läkemedel, radiojod (en slags strålbehandling) eller kirurgi. TAO
kan vara mycket handikappande och påverka vardagen och livet i stor utsträckning. Man har
ingen klar bild av varför TAO utvecklas, men forskning tyder på att det delvis beror på att det
finns receptorantikroppar mot tyreoideastimulerande hormon (TSH) på ögongloberna.
Patienterna får ofta ökad ögonmuskelvolym och ökad mängd fettväv i ögongloben. De
förstorade vävnaderna kan leda till att ögonen blir så pass påverkade att utseendet
förändras. Signifikanta symptom är gruskänsla och irritation i ögonen, tryckkänsla bakom
ögonen, ökat tårflöde, varierande synskärpa, stelhet vid ögonrörelser och dubbelseende.
Kartläggningen av kunskapsläget i den kommande artikeln belyser främst hur patienterna
uppfattar vården, hur patienterna skattar sin hälsorelaterade livskvalitet, vad som oroar och
skrämmer patienterna, vilka behov patienterna har och hur vården tillgodoser dessa behov.
Det är även intressant att studera befintlig forskning kring hur patienternas psykiska hälsa,
kroppsuppfattning och självkänsla står i relation till symtom och behandling. Dessutom kan
det bli en genomgång av hur patienterna bemöts i vården.
Det finns en uttalad intention om att det ska ske ett utbyte av förvärvad kunskap och
utveckling mellan de båda arbetsgrupperna, NAG hypertyreos (se ovan) och
författargruppen. Översiktsartikeln blir förhoppningsvis ett viktigt bidrag för att stimulera till
nya intressanta frågeställningar och forskningsstudier av patientcentrerad vård och
omvårdnad vid olika sjukdomar i sköldkörteln.

Förbundets spridning av aktuell svensk forskning – ett axplock
Frida Hosseini-Akram, överläkare och medicine doktor gynekologi och obstetrik vid
Danderyds sjukhus: Sköldkörtelrubbning kan förklara ofrivillig barnlöshet
Sköldkörtelhormoner hos mamman spelar en viktigare roll för fertilitet, graviditet och
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embryots utveckling än vad man tidigare trott. Genom att kontrollera och justera
hormonvärdena hos alla sköldkörtelsjuka kvinnor som har svårt att bli gravida skulle
troligtvis färre behöva behandlas för fertilitetsproblem.
Sköldkörtelsjukdom är en av Sveriges största kvinnliga folksjukdomar. En studie på
Danderyds sjukhus visar att sköldkörtelhormonerna kan inverka på fertilitet, graviditet och
embryoutveckling, men att brist på hormonet inte alltid behandlas.
Sedan 2017 kontrolleras sköldkörtelhormoner rutinmässigt hos alla gravida kvinnor vid
inskrivning på mödravårdscentralen. Men det räcker inte att kontrollera värdena, de måste
också justeras i tid. För låga hormonnivåer kan öka risken för graviditetskomplikationer
såsom missfall, ökad blödningsrisk vid förlossning, låg födelsevikt och negativ påverkan på
barnets normalutveckling. – Hälften av de sköldkörtelsjuka kvinnorna som undersöktes i
studien var medicinskt underbehandlade under de 13 första graviditetsveckorna. Vi vet att
även marginellt avvikande hormonnivåer kan ha betydelse, säger Frida Hosseini-Akram,
överläkare och medicin doktor gynekologi och obstetrik vid Danderyds sjukhus.
Fostret är helt beroende av mammans hormonnivåer eftersom att det producerar egna
sköldkörtelhormoner först vid vecka 18–20. I hälften av laboratoriets tester tillsattes
sköldkörtelhormoner så att hormonkoncentrationen var densamma som hos friska kvinnor.
– Vi såg att utvecklingen blev bättre i de tester som hade tillskott av sköldkörtelhormoner
jämfört med testerna med standardlösningen, säger Frida Hosseini-Akram.
Tre missfall i rad drabbar 1–3 procent av alla gravida kvinnor och orsaken hos hälften av dem
är okänd. I studien har forskarna studerat sköldkörtelreceptorer i äggledare och sett att de
förekommer i olika delar av äggledaren. Hormonerna ser ut att kunna påverka äggledarna
och livmoderslemhinnan vid embryots implantation. – När vi jämförde kvinnor med
upprepade missfall och fertila kvinnor såg man skillnader i livmoderslemhinnan som var
sköldkörtelhormonsrelaterade, förklarar Frida Hosseini- Akram.
Kvinnliga diabetespatienter har sedan länge förbehandlats innan graviditet och följts
rutinmässigt inom mödravården. – Sköldkörtelsjuka kvinnor ska informeras och kontrolleras
innan graviditet precis som diabetespatienter. Det är viktigt att sköldkörtelsjuka kvinnor gör
det viktiga blodprovet direkt efter konstaterad graviditet och att de omgående justerar
medicindosen. Hos friska kvinnor ökar sköldkörtelproduktionen med upp till 50 procent
under graviditet, säger Kerstin Brismar, professor och specialistläkare i diabetologi och
endokrinologi.
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Charlotte Nelin: ”Which neuromusculoskeletal pain syndromes are associated with hyperand hypothyroidism?”
Charlotte Nelin skrev under våren sin kandidatuppsats i osteopati om vilka vilka nerv-,
muskel-, led- och skelettrelaterade smärttillstånd som kan uppstå i association till hyper-och
hypotyreos, både innan diagnos och under behandling. Både från ett kliniskt och ett
osteopatiskt perspektiv är det viktigt att vara varse om dessa, så att patienterna kan få bästa
möjliga kombinerade vård.
Nelin skriver följande om uppsatsen:
”Fokus i uppsatsen var att se vilka symptom och diagnoser relaterade till antingen nerver,
muskler eller skelett som kan uppstå innan eller i samband med en diagnos för
sköldkörteldysfunktion, eller som är kvarvarande symptom för patienter under behandling.
Resultaten i studien visar att neurologiska, muskulära eller skeletala symptom kunde vara
enda tecken på en sköldkörteldysfunktion (dvs inga andra symptom som vanligtvis beskrivs
för respektive sjukdom uppvisades), att majoriteten av patienter med hyper-eller hypotyreos
hade neuromuskulära symptom, samt att många led av klinisk svaghet och nervsmärtor. De
mest vanligt förekommande associerade diagnoserna var karpaltunnelsyndrom, frusen
skuldra och Dupuytrens kontraktur. För patienter med hypertyreos var det relevant med
osteoporos, osteopenia, tremor (darrningar) och hyperreflexi (onormalt starka reflexer). För
dem med hypotyreos var diagnoserna hypotyreoid myopati och hypotyreoid artropati samt
flertalet olika tecken på skelett och leder noterbara. Resultaten visade också på att en stor
patientgrupp led av kvarvarande symptom relaterade till nerver, muskler och leder när de
var under behandling, och upp till sex år efter att de blivit eutyreoida (biokemiskt
kompenserade med hjälp av medicin).
Medvetenheten och kunskapen kring att symptom och tecken från muskler, nerver, leder
eller skelett antingen kan vara de första tecknen på en sköldkörteldysfunktion eller att de är
associerade symptom, är viktiga för att patienten ska kunna få både snabb och rätt vård. Det
behövs fortsatt forskning gällande optimala behandlingsmetoder i syfte att kunna minska de
kvarvarande symptom som idag alltför många patienter, särskilt de med hypotyreos, lider
av.”
Mats Holmberg: Ny avhandling – Outcome of Graves’ disease
I februari 2020 försvarade endokrinolog Mats Holmberg sin avhandling vid Sahlgrenska
akademin. Huvudhandledare: Helena Filipsson Nyström. I betygsnämnden bl. a. Stefan
Sjöberg. Hans huvudsyfte var att studera effekterna av giftstruma med speciellt fokus på
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hjärnan. Fyrtio procent av de som fick konventionell tablettbehandling fick bibehållen
sköldkörtelfunktion, utan att behöva fortsatt läkemedelsbehandling, 6-10 år senare. En
betydande minoritet av samtliga patienter (25 %) hade kvarstående mental trötthet.

Förbundet fick en personlig inbjudan av Mats Holmberg. Katarina Lunner representerade oss vid disputationen
och gratulerade honom till en välförtjänt akademisk doktorstitel med en vacker orange blombukett.

Mats Holmbergs slutsatser är att Graves har en tydlig påverkan på hjärnan och behöver
följas upp långsiktigt, gärna årligen. Det är oerhört glädjande att svenska endokrinologer
bedriver forskning och breddar kunskapen kring sköldkörtelsjukdom. Uppmärksamheten
kring giftstruma är lovande och kan förhoppningsvis hjälpa en stor grupp av
sköldkörtelpatienter. Framgångsrik behandling av Graves med radioaktivt jod eller kirurgi
leder ofta till underfunktion (hypotyreos) och livslång behandling med Levaxin. Idag är det
framför allt allmänläkarna som möter dessa patienter. Endokrinologerna behandlar
patienterna huvudsakligen när de är nyinsjuknande eller drabbats av återfall i Graves.

Patientutbildning
Ett koncept för webbinarier är framtaget och lanseras i januari 2021 som en ny form för
förbundet att stötta sina medlemmar med aktuell kunskap inom viktiga områden som rör
sköldkörtelhälsa. Webbinarierna tillsammans med en bättre FAQ (frågor och svar) på
hemsidan kommer ersätta den supportadress som funnits där enskilda medlemmar ställt
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sina frågor. Sedan tidigare finns flera förinspelade föreläsningar på olika teman som rör
sköldkörteln och som Sköldkörtelförbundet arrangerat i samband med den årliga
Sköldkörteldagen. Några exempel på webbinarium och föreläsningar:
Webbinarium om kost och sköldkörtelhälsa med Anna Sundin
Varför är kosten så viktig för den som har en sköldkörtelsjukdom?
- Kroppen kan liknas vid en motor, och en motor behöver bränsle av hög kvalitet för att
fungera bra. Sköldkörtelhormonerna och ämnesomsättningen är viktiga delar i kroppens
motor. När vi är sköldkörtelsjuka och vår ämnesomsättning är nedsatt är även vårt
matsmältningssystem försvagat. Då är valet av näringsrik och lättsmält kost otroligt viktigt
för oss med sköldkörtelsjukdom, berättar Anna Sundin. I detta webbinarium delar Anna med
sig av sina bästa tips.
Svensk sköldkörtelforskning, med Stefan Sjöberg
Stefan Sjöberg, docent och specialist i endokrinologi, och hans kollegor presenterar en första
analys i den studie av 25 obehandlade patienter med mild hypotyreos, som jämförts med 25
åldersmatchade, friska kontroller. Analysen visar att de obehandlade patienter med mild
hypotyreos som har högre andel fritt T4 i ryggmärgsvätskan jämfört med blodet, har en
bättre rapporterad allmän hälsa (enligt frågeformulär och mått på QoL, livskvalitet). Enligt
studien finns alltså en statistiskt signifikant korrelation mellan hälsan och T4-värdet i
ryggmärgsvätskan – en korrelation som inte finns blodet. Stefan kommer att berätta om
dessa spännande fynd och vad de kan vara tecken på, samt vad forskargruppen håller på att
titta på just nu och i framtiden.
Funktionsmedicinskt perspektiv på sköldkörtelsjukdom, med Peter Martin
Läkaren Peter Martin kommer att berätta hur man inom funktionsmedicin strävar efter att
hitta de underliggande orsakerna till autoimmunitet och hur man kan få patientens biokemi,
tarmflora och immunsystem i balans igen. Inom funktionsmedicin fokuserar man inte på att
dämpa sjukdomssymtom, utan istället på att hitta de underliggande orsakerna till sjukdom
och ohälsa. Man utgår från att kroppen har en stor självläkande förmåga om den bara ges
rätt förutsättningar, och det får den, förenklat, genom att man hos patienten ”tar bort dåliga
saker” som hindrar läkning och istället ”tillför bra saker”. Funktionsmedicin är inte
”alternativmedicin” utan en vetenskapsbaserad utveckling av skolmedicinen där man bättre
kan hantera komplexa kroniska sjukdomar och symptom. Man intresserar sig för det faktum
att varje individ är genetiskt och biokemiskt unik.
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Stress och sköldkörteln, med Anders Lönedal
Anders Lönedal arbetar med tillämpad psykofysiologi och har andningens påverkan på olika
funktioner i kroppen samt vår välmående, som specialitet. Med BioFeedback – ett
instrument som bland annat mäter andningsfrekvens, andningsbeteende och koldioxidhalt i
kroppen – och andningsträning hjälper han människor att andas mer medvetet och har
noterat hur alltifrån migrän och astma till fibromyalgi och psoriasis har lindrats genom
andningsträningen. ”Du mår som du andas”, är Anders ledord. Anders kommer också att
prata om stress och sköldkörtelsjukdom, hur olika hormonaxlar påverkar sköldkörteln och
vad man kan göra för att återfå lugnet i kroppen.
Föreläsning med Lars Omdal från Balderklinikken, Oslo
Lars Omdal är läkare vid Balderklinikken i Oslo, som tar emot många svenska
sköldkörtelpatienter som inte upplever att de får en adekvat vård i Sverige. Nu har
Sköldkörtelförbundet låtit översätta och texta dr Lars Omdals populära föredrag som han
höll i Stockholm 25 augusti 2017. Under föredraget berättar han bland annat om
bakgrunden till den myt som uppstod under 1970-talet och som envist lever kvar inom
dagens medicin. Nämligen att behandling med Levaxin så att blodvärdet TSH normaliseras,
alltid ger en sköldkörtelfrisk patient. För en del av de 98% som får standardmedicinen kan
det vara så enkelt som myten säger – men inte för andra. Och vad gör man då? I Sverige görs
ofta inget alls. Dr Lars Omdal, som är specialist i allmänmedicin, funktionsmedicin och miljöoch näringsmedicin, föreläser här om underfunktion i sköldkörteln, hypotyreos, och hur
vården kan angripa problemet om inte standardmedicineringen Levaxin ger tillräcklig
symtomlindring.

Konsekvenser av covid-19
2020 blev ett speciellt år där covid-19 pandemin slog hårt mot hela världen. Under året har
förbundet på olika sätt bevakat hur pandemin drabbar den med sköldkörtelsjukdom. Här är
ett axplock:
Om påverkan på den med sköldkörtelsjukdom och på oss som organisation
Under våren gjorde vi ett inlägg på vår hemsida om covid-19 med hänvisning till aktuell
information från Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och 1177.se. Personer med
sköldkörtelsjukdom har baserat på den kunskap som funnits inte klassats som riskgrupp för
insjuknande i allvarlig covid-19. Inlägget innehöll också information om hur vi ställt om vår
verksamhet i föreningarna och nationellt, samt hur vi som förbund bevakar hur pandemin
slår mot vår medlemsgrupp (exempelvis läkemedelstillgången).
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Läkemedelstillgången
Under våren rådde det under en period stor brist på Levaxin från Takeda, vilket är det
preparat som majoriteten av patienter med hypotyreos behandlas med. Den uppkomna
bristen orsakades av en kombination av ökad försäljning som inte kunde täckas upp av
lagerhållningen på apotek och läkemedelsgrossister. Läkemedelsverket gick samtidigt ut
med en allmän rekommendation att inte hämta ut mer läkemedel än absoluta behovet för
att undvika hamstring. Förbundet informerade löpande om den rådande situationen både på
hemsidan, i medlemsbrev och i sociala medier, med hänvisning till information från
Läkemedelsverket och Takeda. Sköldkörtelförbundet hade regelbunden kontakt med både
Takeda (Levaxin och Liothyronin) och Merck (Euthyrox) gällande läkemedelstillgången under
bristperioden.

Förtroendevalda, anställda och volontärer
Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är högsta beslutande organ mellan förbundsmötena och leder
organisationen utifrån stadgar och förbundsmötesbeslut. Ny styrelse valdes på
förbundsmötet 29 april.
Ordförande
Anna Bergkvist (omval)
Ekonomiansvarig
Marie Karlsson (omval)
Ledamöter
Christina Fernerud-Björklund (omval)
Rosalie Carlén (nyval fr.o.m. 2020-04-29)
Elisabeth Källman Sundvall (nyval fr.o.m. 2020-04-29)
Pernilla Tofft (nyval fr.o.m. 2020-04-29)
Katarina Lunner (t.o.m. 2020-04-29)
Katarina Nydahl (t.o.m. 2020-04-29)
Suppleanter
Carina Bryntesson (ordinarie t.o.m. 2020-04-29, suppleant fr.o.m. 2020-04-29)
Karin Malmström (nyval fr.o.m. 2020-04-29)
Styrelsemöten
Förbundsstyrelsen har under 2020 haft fler och kortare möten än vanligt. Covid-19 har
förhindrat oss från att ses i helgrupp då många har lång resväg var vi än ses.
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Revisorer
Lekmannarevisor
Anette Runsjö Moegelin (t.o.m. 2020-04-29)
Jenna Häivälä (nyval fr.o.m. 2020-04-29)
Suppleanter
Anneth Ståhl (t.o.m. 2020-04-29)
Ghalia Saidavi (nyval fr.o.m. 2020-04-29)
Auktoriserad revisor
Henrik Olsson, BDO Göteborg (t.om. 2020-12-09)
Micaela Karlström, Allegretto Revision (nyval fr.o.m. 2020-12-09, vald för att revidera
verksamhetsåret 2020 i sin helhet)
Anders Karlén, Allegretto Revision, ersättare för Micaela Karlström (nyval fr.o.m. 2020-1209)

Valberedning
Sofie Ivarsson (omval, sammankallande)
Anna Sundin (omval)
Berith Wiklund (omval)
Linda Ludvigsson, suppleant (nyval fr.o.m. 2020-04-29)
Behiya Baykal (t.o.m. 2020-04-29)

Verksamhetsledare
Katarina Nydahl (fr.o.m 2020-08-01)

Volontärer
Till styrelsens hjälp har ett flertal olika volontärer gjort punktinsatser eller haft mer varaktiga
uppdrag under året:
Maria Hallsten, medlemsregisteransvarig (ideell)
Anna Cederwall Uhnbom, webmaster (ideell & konsult)
Katarina Fornander, skribent webb och sociala medier (ideell & konsult)
Camilla Bondesson, ansvarig för instagram (ideell)

Arbetsgrupper
Opinionsbildning
Karin Malmström (förbundsstyrelsen), Anna Bergkvist (förbundsstyrelsen), Emese Gerentsér,
Katarina Nydahl, Katarina Lunner, Johanna Look och Anna-Maria Watz (förbundsstyrelsen)
Forskning, översättning av artiklar
Elisabeth Felling, Pia Ulvenblad, Maria Mera, Katarina Fornander, Petra Lagerkvist, Katarina
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Lunner, Pernilla Tofft (förbundsstyrelsen)
Facebook-gruppen
Administratörer: Linda Berndtsson och Veronica Jacobsson Stjernfeldt, Anna Bergkvist
(förbundsstyrelsen), Carina Bryntesson (förbundsstyrelsen)

Administration
Arkivering av fysiska dokument sköts av arkivansvarig i styrelsen. Styrelsen använder sig av
molntjänster på internet för att underlätta arbetet. Under 2020 har arbetet med att lämna
Basecamp som är styrelsens huvudsakliga arbetsverktyg och digitala dokumentarkiv för en
övergång till Dropbox.

Inkommande post
Via e-post nås förbundet med frågor och förfrågningar, information, förslag och önskan om
stöd. Se förbundets hemsida för mer information om kontaktvägar (under ”Förbundet” –
Kontakt).

Medlemsregister
Förbundet har under året upphandlat nytt medlemsregister och under året har avtal
tecknats med ArcMember. Ansvarig för medlemsregistret i styrelsen har varit Christina
Fernerud Björklund tillsammans med volontären Maria Hallsten.

Försäkring
Sköldkörtelförbundet har en föreningsförsäkring/allriskförsäkring hos försäkringsbolaget
Svedea.

Ekonomi
I styrelsen är Marie Karlsson kassör och förbundet har under året bytt redovisningsbyrå till
Digital Ekonomi och Anders Bergheden.

Verksamhetsberättelse för valberedningen
Valberedningen har arbetat intensivt under året. Parallellt med en omfattande valprocess
färdigställdes det stora arbetet med att ta fram en arbetsordning för valberedningen under
vårterminen. Efter Förbundsmötet i april ägnades tid åt att utvärdera det egna arbetet samt
introduktion och överlämning inom valberedningen. Under höstterminen genomfördes
ytterligare en valprocess i och med upphandling av auktoriserad revisor.
Valberedningen har sammanträtt digitalt ett 20-tal gånger, två gånger fysiskt under 2020
samt haft digitala arbetsträffar mellan mötena.
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Arbetsordning för valberedningen
Valberedningen slutförde under början av året arbetet med att skapa en arbetsordning,
vilket påbörjats 2019. Denna arbetsordning beskriver bl. a. valberedningens arbetsprocess
och har fungerat som ett stöd i valprocessen redan under skapandet. Arbetsordningen för
valberedningen antogs av Förbundsmötet i april 2020. Inför Förbundsmötet inkom en
motion gällande arbetsordning för valberedningen, vilken behandlades av valberedningen.

Valprocessen inför förbundsmöte april 2020
Valberedningen genomförde en invärlds- och omvärldsanalys för att bedöma förbundets
kommande behov. Detta gjordes bl.a. genom att ta del av förbundets verksamhet, interna
diskussioner, intervjuer med förbundsstyrelsen samt aktivt medverkade på ett av styrelsens
helginternat. Utifrån behovsanalysen utformades kompetensprofiler som beskrev vad som
krävdes för att klara av olika förtroendeuppdrag. Interna diskussioner genomfördes samt en
workshop med styrelsen för att få ytterligare inspel till profilerna.
De valbara förtroendeuppdragen marknadsfördes under en nomineringsperiod till
medlemmarna och potentiella kandidater genom Sköldkörtelförbundets medlemsbrev,
mailutskick till samtliga medlemmar samt på Facebook och på sammankomster. Under
rekryteringsprocessen agerade valberedningen även aktivt och självständigt för att hitta ett
brett urval av kandidater.
Valberedningen skapade en strukturerad nomineringsprocess för att alla kandidater skulle
behandlas likvärdigt. När en kandidat nominerats bestod processen av skriftliga frågor, semistrukturerad intervju samt referenstagning. Efter nomineringsprocessen bedömdes
kandidaterna både individuellt och som grupp för att se hur de uppfyllde störst del av
kompetensprofilerna. Valberedningens mål var att förbundet ska ha en förbundsstyrelse
som är hållbar både i närtid och över tid med individer som tillsammans kompletterar
varandra för att kunna uppnå organisationens mål.
Förslag till förtroendeposter skickades ut i möteshandlingarna samt i ett efterföljande
valhäfte med en presentation av de föreslagna kandidaterna. Valberedningen föreslog en
fortsatt deltidsarvoderad förbundsordförande samt en summa för övriga i styrelsen att
fördela inom sig för mandatperioden april 2020 - april 2022. Denna summa ska enligt
förbundsmötesbeslut fördelas enligt en ny princip: en styrelsemedlems ansvar, engagemang
och arbetsinsats. Valberedningen deltog även på Förbundsmötet för att beskriva
arbetsprocessen och presentera sitt förslag.
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Valprocessen inför extra förbundsmöte december 2020
Valberedningen fick under sommaren 2020, uppdraget att genomföra en upphandling
gällande ny auktoriserad revisor. Planeringsarbetet påbörjades i augusti varpå en
behovsbedömning, vad gällde auktoriserad revisor genomfördes. Bedömningen visade
behov av en tydlig och förtroendeingivande revisor med bl a erfarenhet av ideella
organisationer på riksnivå, då även med statliga bidrag, samt intresse av att följa
organisationen i ett långvarigt samarbete. En kartläggning och sammanställning av vilka
auktoriserade revisorer som några patientföreningar valt samt rekommendationer från
andra inom ideell sektor gjordes och analyserades.
Valberedningen tog fram ett väl genomarbetat förfrågningsunderlag som skickades till
revisionsbyråer som uppfyllde våra kriterier utifrån gjord behovsbedömning och
omvärldsbevakning. En utförlig genomgång gjordes av inkomna offerter, en bedömning av
hur väl de uppfyllde kraven i förfrågningsunderlaget samt en bedömning av vilken offert som
bäst uppfyllde förbundets behov. Förslaget till auktoriserad revisor presenterades skriftligt i
handlingarna till det Extra förbundsmötet samt muntligt på mötet.

Utvärdering och överlämning
En sammanställning av intervjuer med förbundsstyrelsen genomfördes i början av året för
att utvärdera styrelsens arbete i förhållande till den nya styrelsekonstellationen.
I anslutning till Förbundsmötet i april 2020 gjordes en utvärdering av valberedningens
tidigare genomförda arbete samt en introduktion och överlämning inom valberedningen.
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