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ABSTRACT

Purpose: To research how it is to live with hypothyroid disease, and find out if there was a

need for a specialized nurse, who could be supportive and being understanding to this patient

group.

Design: A qualitative study, of ten individuals who has the diagnose hypothyroid disease.

Method: The study is inspired of the method Grounded Theory. The interviews were

analyzed and coded, out of three steps, open coding, axial coding and selective coding. The

authors could see a developing pattern and finally a new model appeared.

Results: The new model that came out of the materials, was a dynamic participation model.

Most of the informants expressed that it is necessary to get support, and all of them needs a

lot of understanding. It takes a long time to diagnose, and it takes time to get well. It is a

chronic disease that needs treatment for the rest of life.

Conclusion: The authors have find out, that it is necessary for this patientgroup to have one

person who has the ability to see all dimensions of the patient.

Keywords: Grounded Theory, Hypothyroid disease, need of nursing, participation, support
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ORDFÖRKLARINGAR

anemi blodbrist

bradycardi långsam hjärtverksamhet, det vill säga mindre än 60 slag per minut

dermatologi läran om huden och hudsjukdomar

euthyroid normal eller god sköldkörtelfunktion

finnålsbiopsi undersökning av delar tagna från levande vävnad

follikelceller liten säck

gastrointestinala hör till mag- och tarmkanalen

hematologi läran om blodet och dess sjukdomar

hypothalamus mellanhjärnans nedersta del

karpaltunnelsyndrom besvär av typ kittlingar, ilningar, fumlighet och värk i handleden

kolloid limliknande substans

malabsorption bristfälligt uppsugande av födan i mag-tarmkanalen

oftalmopathi ögonsjukdom

parestesier utan yttre anledning uppträdande subjektiva känslor av myrkrypningar,

stickningar etcetera

thyroidectomi borttagande av sköldkörteln

TPO thyreoperoxidas (thyreiodeavävnad)

(Lindskog, 1999).
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INLEDNING
Författarna har som blivande sjuksköterskor valt att skriva om upplevelser av sjukdomen

hypothyreos. Under praktikperioderna som innefattades av geriatrik, medicin, kirurgi och

psykiatri påträffades patienter med diagnosen hypothyreos. Intresse uppstod i samband med

hörsägen av att sjukdomen har en tendens att öka, samt att den vandrar ner i åldrarna. Den

kallas enligt Professor Nyström, på thyreoideaenheten, Sahlgrenska sjukhuset vår tids

kvinnliga folksjukdom, och de människor som insjuknar, känner sig ofta åsidosatta och att

inte bli tagna på allvar. Vid sökning efter litteratur inom det aktuella området fann författarna

att endast ringa medicinsk litteratur fanns att tillgå, och omvårdnaden var ett bortglömt

kapitel. Forskningsintresset för sjukdomen har varit lågt och den forskning som finns är oftast

gjord på äldre patienter. Orsaken kan vara att det är en kvinnlig sjukdom, eftersom den till

största delen drabbar kvinnor. Funderingar uppstod ifall det fanns behov av en

expertsjuksköterska inom området, för att möta den här patientgruppen.

Kristoffersen (1998) skriver att få en allvarlig kronisk sjukdom diagnostiserad kommer att

beröra hela individens tillvaro och liv. Olika diagnoser kan få olika mening och betydelse.

Symtomen uppfattas på olika sätt, värk och trötthet är vanliga symtom. Smärtupplevelsen är

individuell. En kronisk sjukdom kan lätt komma att dominera tillvaron, och den sjuke kan så

småningom börja definiera sig själv som en person utifrån sjukdomen. I en sådan process

erfordras professionell hjälp. Sjuksköterskan är då viktig för patienten och dennes anhöriga.

BAKGRUND

Hypothyreos
Hypothyreos innebär brist på thyreoideahormoner, vilket medför bristande energiproduktion i

vävnaderna eftersom cellernas upptag av syre minskas. Symtombilden karaktäriseras av att all

förbränning sker på sparlåga, vilket medför att hela kroppen fungerar långsamt (Nyström,

Berg, Jansson, Lindstedt, Törring & Valdemarsson, 1994).

Eftersom hela organismen lider av thyroxinbrist, kan symtombilden vara mycket skiftande

och sjukdomen svår att känna igen. I de flesta fall söker patienten hjälp inom primärvården

och symtomens mångfald gör att patienten kan söka många gånger och även hos specialister

för sina besvär, innan läkaren förstår vilken sjukdom det rör sig om (Nyström m.fl. 1994).
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Hos äldre patienter kan symtombilden vara atypisk och förväxlas med ”normalt åldrande” och

även demensbilder kan förekomma. Sjukdomstillståndet hypothyreos beror på att sköldkörteln

på grund av permanent eller övergående vävnadsskada saknar förmåga att insöndra en

tillräcklig mängd med thyreoideahormon (Apoteksbolaget, 1999/2000).

Sköldkörtelns follikelceller sammanställer trijodthyronin (T3) och thyroxin (T4). Under

sammanställningen tillförs jod till hormonerna så kallad jodering. Thyreoideas celler bildar

klotrunda folliklar, som omger ett hålrum, där de syntetiserade hormonerna lagras.

Hålrummet innehåller en seg, proteinhaltig vätska, så kallad kolloid. Därifrån frisätts

hormoner till blodet. Frisättning av T3 och T4 stimuleras av hypofyshormonet TSH

(thyreoidea stimulerande hormon). Genom feed-backmekanismer ökas TSH-sekretionen när

blodets T3 och T4 – halt är låg. Vid höga halter av T3 och T4 minskas i stället hypofysens

TSH-sekretion. TSH kontrolleras också av hypothalamus som genom frisläppning av

thyrotropin releasing hormon (TRH) stimulerar hypofysen till ökad frisättning av TSH

(Ericson & Ericson, 1996).

Prevalens
Nyström m.fl. (1994) skriver att autoimmuna thyreoideasjukdomar är vanligast främst hos

kvinnor. Fem procent av alla kvinnor insjuknar i både hyper- eller hypothyreos, och det är

fem till tio gånger vanligare att kvinnor insjuknar än män. Sundbäck (1991) och Petersen

(1991) skriver att underfunktion av thyreoidea är vanligt, främst hos kvinnor. Det kan påvisas

i 15–20% av en kvinnlig population. Hallengren (1998) skriver att hypothyreos förekommer i

alla åldrar, men är cirka fyra gånger vanligare hos kvinnor än hos män.

Symtom
De tidiga symtomen vid låg ämnesomsättning är mycket ospecifika och det kan ta allt från

månader till år innan klassiska symtom på hypothyreos hunnit utvecklas. Praktiskt taget alla

organsystem påverkas vid brist på thyreoideahormon och patienten kan därför söka för en

lång rad olika symtom. Framför allt i tidiga skeden av sjukdomen kan symtomen vara

ospecifika och lindriga. Klassiska symtom är:

Neurologiska parestesier, perifer nervkompression med exempelvis karpaltunnelsyndrom,

hörselnedsättning

Psykiska Håglöshet, försämrad minnesförmåga, koncentrationssvårigheter, depression
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Gastrointestinala förstorad tunga, förstoppning, malabsorption

Muskulo – skelettala förlångsammade senreflexer

Dermatologiska torr, blek, sval hud, torrt hår, håravfall. svullnad – ödem i ansiktet, ögonlock,

över handryggar med flera ställen

Öron – näsa – halssymtom mörkare och hesare röstläge

Hjärta – kärl bradycardi, low-voltage EKG, AV – överledningsrubbning

Hematologiska anemi (Nyström m.fl. 1994).

Nyström m.fl. (1994) skriver att efterhand som sjukdomen utvecklas så blir symtomen mer

läroboksmässiga. En allmän känsla av att något är fel är inte ovanligt. Nedsatt minne,

koncentrationssvårigheter och sämre intellektuell kapacitet är också tecken på att det inte står

rätt till.

Diagnos
Bedömning av thyreoidea funktionen görs med hjälp av biokemiska undersökningar. I dag

analyseras i första hand hypofyshormonet TSH, ett högt värde bekräftar misstanken om

hypothyreos. I primärvården är det sannolikt tillräckligt att utföra denna analys i första steget.

Analysen kan kompletteras med analys av thyroxin eller den ”aktiva” fria, icke

proteinbundna, fraktionen av thyroxin, fritt T4 i serum. Medan TSH ger information om

diagnosen, ger analysen av thyroxin en uppfattning om sjukdomens svårighetsgrad. Klinisk

undersökning av sköldkörteln görs med palpation av thyreoidea och är en viktig del i

diagnostiken. Resistenser bör alltid undersökas med finnålsbiopsi (Nyström, 2000).

Behandling
Sjukdomen är kronisk och kräver i regel livslång behandling. Thyroxin (Levaxin ®) insättes:

� När patienten har hypotyreos med kliniska symtom och karakteristiska laboratoriefynd

� Om TSH-koncentrationen hos en tidigare thyreoideafrisk individ vid upprepade analyser

är över 10–15 mU/L, hänförbart till autoimmun thyreoideasjukdom, även om

karakteristiska symtom saknas

� Efter thyroidectomi på grund av tumör

� Vid endokrin oftalmopathi efter behandling på grund av hyperthyreos, samt annars efter

behandling för hyperthyreos efter lokala terapirekomendationer (Nyström m.fl. 1994).
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Thyroxinbehandling överväges även vid mindre uttalad TSH – ökning:

� Om koncentrationen av anti – TPO (thyreoperoxidas) är hög

� Om patienten har symtom som misstänks kunna bero på thyreoideaunderfunktion, och

thyroxin kan då ges försöksvis under sex månader

� Om patienten har ”symtomgivande” thyreoideaförstoring

� Efter thyreoidearesektion om den kvarvarande thyreoideavävnaden inte orkar att

producera tillräckligt med hormon för att hålla patienten euthyroid (Nyström m.fl. 1994).

Det är angeläget att thyroxinbehandlingen påbörjas långsamt, och med stor försiktighet om

patienten har en hjärtsjukdom. Behandlingen inleds med låg thyroxindos under några veckor,

och dosen ökas sedan sakta. Viktigt är att komma ihåg, det tar minst sex till åtta veckor efter

en dosjustering innan ett nytt TSH – värde hunnit ställa in sig och bli en tillförlitlig markör för

effekten av den nya doseringen (Nyström m.fl. 1994).

Några speciella tillstånd erfordrar särskild uppmärksamhet. Detta gäller:

� Patienter med hjärtproblem

� Gravida kvinnor

� Patienter som tar andra mediciner som exempelvis järnpreparat, sukralfat,

kolesterolsänkande jonbrytare som cholestyramin och aluminiumantacida. Dessa

läkemedel påverkar absorptionen av thyroxin, och det är därför viktigt att följa upp

behandlingen med tätare TSH – prover (Nyström m.fl. 1994).

Törring (1994) har tillsammans med Berg, Jansson, Lindsten Nyström & Waldemarsson

beskrivit i videofilmen ”Hypothyreos” att det finns fall, där patienter av oklar anledning

behöver högre dos av thyroxin än vad som är brukligt. Det vill säga att en del patienter

behöver högre dos av Levaxin® än vad gränsvärdet anger för att må bra i sin sjukdom.

Sammanfattningsvis kan sägas att hypothyreos i tidigt skede kan vara svår att identifiera.

Detta kan leda till att många patienter får gå onödigt länge innan sjukdomen diagnostiseras

och behandling inleds. Hypothyreos är svår att känna igen, men lätt att diagnostisera

biokemiskt. Behandlingen är enkel och ger oftast bra effekt. Det kan ta lång tid innan

patienten har återhämtat sig fullständigt (Nyström m.fl. 1994).
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Sjuksköterskans yrkesroll
SFS (1998: 531) beskriver de allmänna skyldigheter som personal inom hälso- och sjukvården

har. I det enskilda fallet bör patienten få de upplysningar om sitt hälsotillstånd och de

behandlingsmetoder som finns. Den som har ansvaret för vården bör ge patienten individuellt

anpassad information om sitt hälsotillstånd och de metoder för undersökning, vård och

behandling som finns.

I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:24) finns kvalitetssystem

beskrivna, vilka bland annat skall säkerställa patientens värdighet, integritet, delaktighet och

säkerhet. Kvalitetssystemet innehåller rutiner för samverkan och samarbete kring vård och

omhändertagande av patient, och rutiner för hur lämpliga metoder för diagnostik och vård

skall tillämpas. Föreskrifterna riktar sig till all hälso– och sjukvårdspersonal.

Carnevali (1996) säger att sjuksköterskans arbete utgår från patientens tillstånd, hon arbetar

för patientens hälsa och välbefinnande. För att kunna uppnå detta krav som ställs på

sjuksköterskan bör hon fungera såväl inom det medicinska området som inom

omvårdnadsområdet. Sjuksköterskan bör kunna skilja på de båda områdena. Hon bör därför

tillägna sig kunskaper och färdigheter inom dessa båda områden på ett effektivt och säkert

sätt. Vid tillfällen då sjuksköterskan möter patienter bör hon kunna avgöra om patienten har

behov av medicinsk vård och/eller specifik omvårdnad. Den specifika omvårdnaden fokuseras

på de problem som patienten och deras familjer kan uppleva i mötet med hälsorelaterat

dagligt liv, upplevelser och omgivning. Att få uppleva hälsa är alla patienters rättighet, här

syftas inte till huruvida patienten är frisk eller sjuk, utan att det finns en förekomst av en

balans som bidrar till välbefinnande och livskvalité oavsett hälsotillstånd. Sjuksköterskans

uppgift är att hjälpa patienter och deras familjer så att de klarar av en balansering av de krav

och resurser som finns i det dagliga livet.

Sjuksköterskan bör hjälpa patienten så att hon kan utnyttja sina egna resurser på bästa möjliga

sätt. Genom att patientens egenvårdsaktiviteter efterfrågas och stöds kan den som är patient

känna sig bekräftad. Patienten kan uppleva sig ha fortsatt god kontroll över sin livssituation

och därmed uppleva en helt naturlig delaktighet i vad som sker i vårdandet. Sjuksköterskan

bör se patienten som en specialist med unika kunskaper när det gäller den egna hälsan och

vården. Patientens delaktighet i det egna vårdandet borde på samma sätt som professionella
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ställningstaganden ligga till grund för ett gemensamt beslut om omvårdnad och behandling

(Björvell, 2001).

Hendersons omvårdnadsteori
Hendersons (1897–1996) intresse för omvårdnad väcktes under första världskriget när hon

som ung flicka tog hand om sjuka och sårade soldater. Henderson var en av de första

sjuksköterskor som försökte beskriva sjuksköterskans unika funktion. Hendersons definition

av och grundprinciper för omvårdnad har haft stort inflytande. Henderson formulerade sin

definition av omvårdnad för att kompensera de svagheter och brister hon hade funnit när hon

genomgick sin grundutbildning (Kristofersen, 1998).

Henderson (1966) beskriver 14 punkter som är knutna till grundläggande mänskliga behov.

Dessa utgör de mest centrala uppgifterna för omvårdnaden. Sjuksköterskan kan antingen

hjälpa patienterna med funktioner eller alternativt tillrättalägga förhållandena så att patienten

själv kan utföra dem. Nedan beskrivs Hendersons 14 punkter:

1. Upprätthålla normal andning.

2. Adekvat närings och vätsketillförsel.

3. Elimination av kroppens avfallsprodukter.

4. Upprätthålla lämplig kroppsställning när patienten ligger, sitter, går och står, samt hjälp

vid byte av ställning.

5. Vila och sömn.

6. Välja lämpliga kläder och skor, samt hjälp med av och påklädning.

7. Upprätthålla normal kroppstemperatur oberoende av klimat, genom att anpassa klädsel

och temperaturförhållanden i omgivningen.

8. Upprätthålla god kroppshygien och ett välvårdat yttre samt att skydda huden.

9. Undvika faror i omgivningen och undgå att skada andra människor.

10. Skapa kontakt med andra människor och uttrycka sina behov och känslor.

11. Utöva sin religion och handla så som han själv upplever vara rätt.

12. Ägna sig åt något som ger henne upplevelsen av att vara till nytta (meningsfull).

13. Finna förströelse och fritidsaktiviteter.

14. Lära sig något som främjar god hälsa och normal utveckling.
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Hendersons (1966) omvårdnadstänkande antyder en stegvis, logisk strategi för att lösa

patientens problem. Sjuksköterskan kan hjälpa den sjuke med sådana åtgärder som stödjer

patienten och innebär hälsa för denne. Hon framhåller att den enskilda patienten har rätt till

individualiserad omvårdnad och omsorg.

Henderson (1960) beskriver i sin definition av omvårdnad vilka förutsättningar som bör

finnas för att individen själv kan ha omsorg om sin hälsa:

”Sjuksköterskans säregna funktion är att hjälpa individen, sjuk som frisk, i utförandet av de

göromål som bidrar till god hälsa eller bot (eller till en fridfull död), något som hon skulle ha

gjort utan hjälp om hon hade haft tillräckligt med kraft, kunskap och vilja, och att göra detta

på ett sådant sätt att individen återvinner oberoendet så fort som möjligt” (Henderson, 1960, s.

22, fritt översatt).

Vidare beskriver Henderson (1960) följande orsaker till hälsoavvikelse som fordrar

omvårdnad: försvagade krafter, otillräckliga kunskaper och brist på vilja. Omvårdnaden sker

med respekt för patientens integritet, och utförs som en relation mellan sjuksköterska och

patient. Henderson beskriver också olika omständigheter som påverkar grundbehoven

exempelvis ålder, temperament, sinnestillstånd eller sinnesstämning, social eller kulturell

ställning, fysisk konstitution och intellektuell kapacitet.

SYFTEN
Syftet med denna empiriska studie var att undersöka människors subjektiva upplevelser av att

leva med sjukdomen hypothyreos. Syftet var också att undersöka behovet av information och

stöd i omvårdnadsarbetet.

METOD
I den här studien har kvalitativ metod använts. Datainsamlingen i studien har utgjorts av

öppna intervjuer, vilka har analyserats med en metod inspirerad av Grounded Theory.

Huvudfrågeställningen var: Hur är det att leva med sjukdomen hypothyreos? Utifrån svaren

ställdes följdfrågor.
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Grounded Theory
Grounded Theory, som har sitt ursprung i Chicagoskolan har inga i förväg formulerade

hypoteser eller teorier, utan bygger upp modeller och teorier utifrån empiriska data (Axelsson,

2000). Glaser & Strauss (1967) avsikt var att generera en modell, alternativt en teori från

empirisk data. I detta examensarbete har resultaten framkommit genom en ständig

växelverkan mellan insamling, bearbetning och analys av data. Forskningsfrågorna bör vara

så öppna som möjligt och forskningsproblemet bör formuleras på ett öppet och allmänt sätt.

Problempreciseringen fastställes i slutfasen av arbetet i stället för i inledningsskedet och ett

framväxande helhetsperspektiv kan ses.

Grounded Theory är en induktiv metod där teorin uppstår ur det empiriskt insamlade

datamaterialet, där finns även deduktiva moment. Det är en konst att kunna balansera mellan

dessa båda faser. Grounded Theory poängterar att den inledande fasen bör vara rent induktiv

och förutsättningslös, forskningsfrågorna uppstår först efter det teoretiska urvalet, där det ur

framväxande begrepp går att härleda jämförelser och gruppurval (Hartman, 2001).

Urval
Genom strategiskt urval av informanterna har tio personer med diagnosen hypothyreos

intervjuats. Av informanterna är två män och åtta kvinnor i åldrarna 30-64 år. Informanterna

har haft sjukdomen diagnostiserad under minst ett års tid. Storleken på undersökningsgruppen

i kvalitativa studier består oftast av få deltagare och är vanligen inte fastställt från början av

forskningsprocessen (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1998). Författarna tog

kontakt med informanterna för att informera om studien och bestämde sedan tidpunkt och

plats som var lämpligast för informanterna. Informanterna står inte i någon beroendeställning

till intervjuarna. Ingen av de tillfrågade har nekat till att ställa upp som informant.

Urvalsproblematiken är extra komplicerad i Grounded Theory, eftersom nya urval görs

fortlöpande. Urvalet bör vara ändamålsenligt, menar Glaser och Strauss (1967) men vad som

styr urvalet bör inte vara förutsatta idéer om vad som är angeläget, utan idéer som genererats

ur insamlad data. Detta kallas ett teoretiskt urval (Hartman, 2001).

Kvalitativ intervju
Insamlingen av data har skett genom intervjuer, där även själva intervjusituationen utgjorde

en social handling (interaktion) där både samtalet och den utskrivna intervjun utgör en social



10

konstruktion. När författarna bearbetar det egna insamlade materialet, möter de inte bara

informanten utan intervjun blir ett möte med författarna och informanterna. Syftet med

insamling av data i Grounded Theory är att se verkligheten utifrån informantens perspektiv

(Guvå & Hylander, 1998).

Intervjuerna har skett i en lugn miljö utan störande moment. För att uppnå en avspänd miljö

och för att få ett samspel mellan författarna och informanterna har ett föresamtal ägt rum. En

öppen fråga ställdes vid första telefonkontakten. Författarna ansåg att informanterna var i

behov av tid för att kunna reflektera över frågan som ställdes i intervjun. Detta torde leda till

en mer djupgående och avspänd intervju. Samma fråga ställdes därefter i början av intervjun

och senare under intervjun ställdes följdfrågor för att förtydliga begrepp. I den öppna

intervjun är det informanten som är i fokus. Det är informanten som definierar fenomenet och

som bestämmer hur det förstås (Lantz, 1993). Intervjuerna varade i 20-50 minuter.

Intervjuerna har bandats och sedan skrivits ut ordagrant med markeringar för uppehåll, skratt

etcetera. Transkriberingarna har sammanlagt uppgått till 76 A-4 sidor.

Analys
Abstraktionsnivå

Hög                                                                                    (Teori)

                                                                                           Modell

                                                    

             Selektiv kodning            Teoretiska koder            Huvudkategori

             Kontinuerlig                   Substantiva                     Kategori
             Komparation                  koder

             Öppen kodning                                                      Begrepp

Låg

        Först Sedan

Figur 1.Grounded Theory – dataanalysens faser och abstraktionsnivåer såsom författaren gått

tillväga (Axelsson, 2000, s. 34).

Intervju-
data

Fenomen och
förhållanden Mönster
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Datainsamling, datautskrift och kodning av intervjudata sker parallellt med fortlöpande

jämförelser av data. I inledningsskedet av datainsamlingen påbörjas arbetet med kodning,

vilket innebär att forskaren analyserar olika fenomen och förhållanden som kan utläsas i data,

vilka ger uppslag till idéer om hur delarna förhåller sig till varandra och till en framväxande

helhet (Axelsson, 2000). I figur ett ligger axial kodning som ytterligare ett moment, för att

generera en ny modell. Axial kodning är ett ytterligare steg mellan öppen kodning och

selektiv kodning enligt Strauss & Corbin (1998).

Kodernas uppgift är att vägleda den fortsatta datainsamlingen och jämförelser görs mellan de

olika intervjuerna. Dessa jämförelser medför att mönster kan utkristalliseras, vilka i sin tur

leder fram till begrepp och kategorier (Starrin, Dahlberg, Larsson & Styrbom, 1996). Hartman

(2001) menar att texten begreppsliggörs genom att arbeta fram koder. Koderna är begrepp för

de relationer som förenar kategorierna. Analysarbetet innebär ett kreativt tänkande kring

koderna, men att koda ger inte i sig en teori. För att komma fram till en teori bör författarna

utveckla teoretiska idéer, som skrivs ner som teoretiska minnesanteckningar vilka i sin tur

sorteras.

Kodningsprocessen innebär en serie aktiviteter. Den analytiska nedbrytningen är en

konstgjord men nödvändig uppgift, för att begreppsliggöra logiken som ligger bakom

analysförfarandet. Kodningen görs i tre steg, öppen-, axial- samt selektiv kodning (Strauss &

Corbin, 1998).

Öppen kodning

I detta inledande steg identifieras koder som bär fakta, det vill säga ord, fraser och meningar

som uttrycker någonting om fenomenet. Utan detta första analytiska steg skulle resterande

analys och den diskussion som sedan framkommer aldrig bli av. Frågor som kan ställas för att

identifiera dessa koder kan exempelvis vara: Vad uttrycker dessa data? Vad är meningen i det

som sägs? Denna öppna kodning är en kreativ process. Citat som kan tänkas vara intressanta

markeras och saker vänds upp och ner på, så kallad "flip flop teknik", för att studera

fenomenet från alla tänkbara vinklar (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1998).

Axial kodning

Axial kodning innebär att kategorierna undersökes närmare och subkategorier tas fram.

Samband mellan kategorier och subkategorier eftersöks genom att forskaren vrider och vänder

på data. Förklaringsförsök om samband prövas i befintliga alternativt nya data. Om ett
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samband ej kan verifieras i data förkastas den. Vid axial kodning letar forskaren efter svar på

frågorna: Varför? När? Var? Hur? Målet är att systematiskt utveckla och sammanföra

kategorier. Forskaren kodar för att erhålla förklaringar, och att få en ökad förståelse av

fenomen. Detta steg i analysen är angeläget eftersom här bildas en modell (teori) enligt

Strauss & Corbin (1998).

Selektiv kodning

Vid selektiv kodning innebär arbetet att en kategori som är central för forskningsfenomenet

försöker urskiljas. Huvudkategorin bör återspegla själva kärnan i frågeställningen. Frågor som

kan vara till hjälp att urskilja denna centrala kategori: Vad är huvudproblemet? Vad handlar

detta om? Kategorin bör vara central i datan och andra kategorier bör lätt kunna relateras till

den. Ett bra och tydligt sätt att redovisa resultaten av forskningen på är med hjälp av modeller

eller diagram (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1998).

Mättnad

Intervjuer och kodning pågår till dess att inget nytt framkommer i intervjuerna, det vill säga

att upprepad datainsamling och analys inte tillför resultatet något nytt (Axelsson, 2000).

Teoretisk mättnad kan inte uppnås genom att studera endast en situation i en grupp. Teoretisk

mättnad innebär att författarna har studerat gruppen i forskningsfältet så många gånger att en

likartad situation, eller samma data eller begrepp dyker upp gång på gång. Med teoretisk

mättnad menas att materialet är genomgånget så många gånger att inga nya data eller begrepp

framkommer i kategorierna (Hartman, 2001). Mättnadsfrågan är förmodligen det svåraste

momentet i Grounded Theory, eftersom det inte helt säkert går att bestämma vad faktisk

mättnad innebär (Axelsson, 2000).

Validitet
Kvale (1997) menar att validering är en bekräftelse. Det är en process där författarna försöker

utveckla mer välgrundade tolkningar av intervjuerna. Detta bör inte bara omfatta

hantverkskicklighet i forskningsarbetet utan även de effekter som den nya kunskapen bidrar

med i ett vidare perspektiv inom samhällsvetenskaplig forskning. Glaser & Srauss (1967)

beskriver att validering av data innebär att författarna använder sig av en kodningsprocedur

för analysering av det insamlade materialet, som tillåter läsarna att förstå hur författarna har

kommit fram till det uppnådda resultatet.
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Trovärdigheten i studien har validerats genom ”the constant comparative method” vilket

innebär att författarna var för sig studerat och kodat intervjumaterialet och sedan jämfört

resultatet. Citaten i resultatet är numrerade för att läsaren bör kunna se att författarna använt

sig av citat från alla informanter som deltagit i intervjuerna. Detta för att få en trovärdighet av

texten. För att ytterligare stärka trovärdigheten av intervjumaterialet har handledaren fungerat

som en utomstående observatör och styrkt att den föreslagna tolkningen av datan är sannolik

och trovärdig utifrån de förutsättningar och det perspektiv som författarna antagit (Glaser &

Strauss, 1967).

Etiska ställningstaganden
Informanterna var informerade om undersökningens generella syfte, om hur undersökningen

var upplagd och har själva givit sitt samtycke till att deltaga i intervjuundersökningen.

Informanterna har också upplysts om att intervjun är frivillig och att de när som helst kunnat

avbryta intervjun. Ingen av informanterna har velat avbryta intervjun. Samtliga informanter

har informerats om att intervjuerna kommer att bandas och skrivas ut och att materialet

behandlas konfidentiellt. Endast författarna och handledaren har haft möjlighet att läsa

materialet. Informanterna har erfarenhet av sin sjukdom, och förväntades därför kunna

fungera väl som informantgrupp inom det aktuella ämnesområdet. Huvudfrågeställningen

samt följdfrågor som ställts har därför inte förväntats ge oro eller skada informanterna (SOU,

1999).

RESULTAT
Delaktighet framkommer tydligt i intervjumaterialet. Huvudkategorin delaktighet står i

relation till de tre kategorierna: upplevelser, copingstrategier, samhällsansvar. Informanterna

uttrycker i intervjuerna sina upplevelser av att leva med sjukdomen hypothyreos. Att det finns

ett stort delaktighetsbehov framkommer tydligt.
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Huvudkategori

Kategorier

Begrepp

Figur 2. En dynamisk modell – Delaktighetsmodellen.

Delaktighet
Huvudkategorin delaktighet kan ses som ett uttryck för informanternas önskningar av att få

förståelse, stöd, uppmuntran och information. Med andra ord vara delaktiga i situationen att

leva med en kronisk sjukdom som erfordrar livslång behandling. Flera informanter känner sig

inte delaktiga i sin behandling och de känner sig åsidosatta.

Hela livet blir annorlunda, inte bara för informanten själv utan hela familjen blir delaktiga i

sjukdomen. En önskan är att komma i kontakt med en läkare eller sjuksköterska som är

engagerad och har förståelse för den enskilde individens behov:

”Det värsta är ju det att bara gå, innan man träffar någon läkare som bryr sej...”(2).

En informant beskriver situationen som att det saknas kontinuitet i uppföljningen:

Delaktighet

Upplevelser Coping -
strategier

Samhälls-
ansvar

Besvikelse
Känslor
Sinnesstämning
Tristess
Trötthet
Tröskel
Utbränd
Värk / Smärta

Informations-
behov
Kunskap
Medicinering
Tar tid

Hälso- och
sjukvård
Kamp
Krav
Stress
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”Det är i alla fall en sjukdom som rör hela kroppen, läkaren har inte tagit kontakt med mig

en enda gång. Det är hela tiden jag som, han har aldrig gett mig en tid… Jag är ledsen över

det” (4).

Upplevelser
Den första kategorin är upplevelser och informanterna berättar om sina upplevelser av

sjukdomen. Kategorin upplevelser står i relation till begreppen: besvikelse, känslor,

sinnesstämning, tristess, trötthet, tröskel, utbränd, värk. Upplevelserna uttrycks i form av

exempelvis ovisshet, en känsla av att inte känna igen sig själv:

”Man vet vad man skall säga och inte, det blir inte vad man har tänkt, Jag tappar ord och

säger meningar som inte blir vad jag hade tänkt mig utan jag kommer på efteråt…” (5).

Att livet förändras i och med sjukdomen framkommer:

”Ibland så vet man inte vilket som är värst, att livet har ändrat sej helt och hållet eller om det

är värk och allt elände” (2).

Sjukdomen har diffusa symtom som kommer smygande. En av informanterna upplever inte

att hon kan erinra sig när sjukdomen debuterade:

”Eftersom det inte finns en sådan tydlig punkt där man kan säja….. att där började det” (5).

Besvikelse

Informanten reagerar själv över sin situation, då antidepressivt läkemedel skrevs ut. En

önskan från informanten var att hitta grundorsaken till sjukdomssymtomen, det är alldeles för

lätt att få diagnosen depression:

”Konstigt att de klassar det som depression. Jätteenkelt för dem alltså att dela ut lite piller i

stället för å försöka gå till botten med det lite bättre. Jag började fundera, detta är inte jag

och jag blir inte deprimerad, detta hör inte hemma i min sfär” (3).

En informant uttryckte sin besvikelse över att läkaren gett ett utlåtande om informantens

sjukdomstillstånd utan att de haft personlig kontakt:

”Min läkare på vårdcentralen får till svar. – Den här personen... Jag hade sett om hon var

dålig.. Så har jag aldrig ens träffat honom då, jag känner liksom… jag hade inget mer att

hämta däruppe…Man får själv ringa och stöta på och fråga vad provsvaren var och vad man

skall göra”  (2).
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Känslor

Känslor har stor betydelse. Flera av informanterna känner sig känslomässigt sköra. Känslorna

är i svallning, hormonerna är inblandade. Informanten får frågan om sjukdomen kommer i

skov, det vill säga att sjukdomen blir sämre för att sedan bli bättre igen:

”Nä det blir nog sämre och sedan har jag höjt dosen och då har jag blivit bättre. Det går inte

tillbaka igen det tycker jag inte. Nu tycker jag att det är tungt, det är ont i musklerna, det är

ont i lederna, det går aldrig över. Man vaknar inte på morgonen och känner ja, idag. Utan

det ligger alltid lite så och trycker någonstans och det är ganska jobbigt” (5).

En av informanterna beskriver en känsla av att inte känna igen sig själv:

”Det är lite farligt alltså … men man är inte sej själv” (4).

Det är av vikt att våga samtala om sina känslor och tankar, en informant uttrycker:

”Du lever i en kropp som du själv känner…. ja du har ju samma känslor och samma viljor

som förut, men kroppen lyder dej inte” (2).

En annan uttrycker:

”Jag kan inte säga på vilket sätt jag inte kände mig bra, men det kändes inte riktigt bra” (7).

Ytterligare en beskrivning:

”Det förstod jag ju själv till slut att något var det ju som inte var rätt” (8).

Sinnesstämning

Det är tillåtet att må dåligt vid sjukdom i sköldkörteln. Flertalet är ordentligt sjuka, även om

det inte alltid syns. Symtomen kan variera, och en del patienter mår så dåligt att de ibland inte

vet om de kan orka leva vidare. En informant uttrycker detta på följande sätt :

”Jag hade helst försvunnit ut i universum om jag hade fått det hade det inte gjort mej ett

dugg” (3).

En annan informant säger att:

”När man blir så trött så man inte kan hålla huvudet uppe..., när man är så trött så är det

inget roligt att leva” (9).



17

Några av informanterna uttryckte att det även fanns dagar som var bra:

”Visst mår man dåligt vissa dagar, men vissa dagar mår jag jättebra också,... ha..ha... Det

beror på hur jag mår med min sjukdom” (2).

”Det som påverkar mig mest när jag känner att jag inte mår bra, alltså…deprimerad. Jag blir

grå, jag ser världen i grått och det finns inget som är roligt, jag kan skratta med munnen men

skrattar liksom inte med hjärtat om man säger så” (10).

Tristess

Tristess innebär glädjelöshet. En informant beskriver detta som:

”Allt är tråkigt eller svårt att få…, det är inte roligt vad man än hittar på, så känner man inte

den glädjen” (5).

Trötthet

Tröttheten är tveklöst det mest påtagliga symtomet, det återkommer ständigt under

intervjuerna. En informant menar att:

”Så har jag ju inte orkat med det riktigt så som jag ville göra för jag har ju helt enkelt fått

vart hemma och sovit” (1).

Tröttheten är ofta svår att beskriva, den bara finns:

”Jag är trött på jobbet men kan inte peka på något speciellt” (3).

En informant uttrycker sin trötthet på detta vis:

”Jag fick kämpa som en idiot för att överhuvudtaget hålla mig vaken, så fort jag satte mig

somnade jag, bara jag stod, gick, höll på med något höll jag mig vaken” (6).

En annan uttrycker:

”Det slutade med att jag var så trött så jag orkade inte hålla huvudet uppe, jag var liksom

bara så genomtrött” (9).

Tröttheten kan även bli en fara:

”Så jag sa till min man, jag lägger mig här i snödrivan och ni kan åka vidare, det gör

ingenting, jag lägger mig här och så kan jag..., så sover jag” (10).
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Tröskel

Att komma igång, att få något gjort upplevs som mycket besvärligt, hindret är som en

oöverstiglig vägg att ta sig över. Detta beskriver en informant som:

”Allting är så svårt man skall göra, det räcker med att man skall ringa ett telefonsamtal, man

vet att man skall göra det här... men man kommer sej inte för att lyfta luren. Även att man vet

vad man vill göra så går det liksom inte att genomföra det” (4).

Ytterligare en informant säger:

”Men för mej så blir det liksom att…phu…städa eller...ett stort hinder innan jag kommer

igång. Och innan jag kommit igång så har det gått halva dagen” (10).

Utbränd

Utbrändhet eller utmattningsdepression, som är det vetenskapligt vedertagna begreppet, är ett

tillstånd av känslomässig utmattning, handlingsförlamning och brist på engagemang

(tomhetskänsla). Orsaken kan vara en övermäktig arbetsbörda under lång tid och upprepade

besvikelser över att ens ansträngningar inte räcker till. En informant uttrycker detta som:

”Det sades bara, gått i väggen, gått i väggen och det är det ju” (3).

En annan uttrycker:

”Det jag inte kan acceptera är att jag är så trött och initiativlös…jag orkar inte…jag vill

inte…det tar mig emot. Det är en tröghet som är svår att leva med för den blir ett handikapp”

(10).

Värk/Smärta

Värk kan variera och är ofta ett viktigt sjukdomstecken. Värk är alltid subjektiv och

individuell samt påverkad av bland annat kulturella och sociala faktorer. För många åtföljs

den av sömnproblem, trötthet, irritabilitet eller depression. Problem med värk uttrycks på

följande sätt:

”Har du brutet handlederna frågade de där borta, nää… jag vet inte vad det är och det

värker i hela kroppen sa jag…och det var som kulor under fötterna” (6).

Tillsammans med trötthet är värk ett frekvent återkommande symtom. Detta fenomen yttrycks

som:
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”Jag får värk när jag har legat eller suttit galet, psykisk stress, fysisk stress,

känsloyttringar…e…ja, tabletter och mediciner tål jag ju inte då. Jag blir sämre när jag har

förkylning och sjukdomar eller något i sig, så blir jag värre och det tar längre tid för mig att

komma tillbaka igen” (2).

Att planera sin dag upplevs som svårt då värken är nyckfull, det uttrycks som:

”Värken är ju det som är det jobbigaste för att jag kan ju… ena dagen kan jag vara ute och

gå kanske en halvmil till en mil… ååå… jag känner ingenting och nästa dag så räcker det ju

att jag hänger upp tvätt så får jag så ont i kroppen” (1).

Att lederna värker kan beskrivas som dessa informanter gör:

”Det gör ju ont hela tiden och det flyttar på sig… ena stunden så är det vänsterbenet… nästa

stund så är det armen och alla de här… gångjärnen som man säger” (1).

Värk och smärta beskrivs också som:

”Jag har ont i fingrarna också, här i fingerlederna. Ibland i handlederna, knäna, ont i

vristerna och sedan ont i musklerna här bak på skinkorna” (5).

Copingstrategier
Copingstrategier är beteckningen på de åtgärder, som en person vidtar för att hantera en svår

situation och kan exempelvis beskrivas som: konfrontation, självkontroll, söka socialt stöd, ta

ansvar, flykt – undvikande, planerad problemlösning och positiv omtolkning. I de flertalet

stressituationer används flera strategier. En informant uttrycker detta som:

”Klarar mej bäst när jag får göra i min egen takt, i lugn och ro och känna efter liksom vad

min kropp klarar av” (2).

Informationsbehov

Ett flertal informanter berättar att när det väl konstaterats att det är hypothyreos som orsakat

deras symtom, då sätts Levaxin® in och sen är det bra. Det finns ingen fortsatt uppföljning

mer än laboratoriemässigt, någon gång ibland. Människan bakom sjukdomen tappas bort och

helhetsperspektivet existerar inte. Detta uttrycks som:

”Inte som jag minns nu, inte ett dugg, jag bara accepterade det eftersom min lillebror har

samma symtom” (3).



20

Flera informanter försöker på egen hand finna information:

”Det är ju inte något som står i böckerna när man har hypothyreos, att man svettas” (4).

”I och med att man är dålig så läser man ju allt man kommer över som stämmer med det som

man har” (2).

”Svårt att hitta någonting å läsa eller få reda på eller, den här läkaren som jag träffade hon

vet ju inte speciellt mycket heller” (5).

Kunskap

Kunskap behövs på två sätt, dels patientens behov av kunskap om sjukdomen, dels läkarens

behov av kunskap om patienten, den enskilda individens upplevelse av sjukdomen. Några

informanter uttryckte:

”Jag tycker inte att de uppfattar det som något allvarligt egentligen, mera rutin på något

sätt” (5).

”Han sa samma sak, men har du inte blivit bra än, det som är en sån underbar sjukdom för

en doktor att behandla” (4).

”Att det är ju att föredra, skall man välja en ämnesomsättningssjukdom så skall man välja

den här. För att den är enkel och..., och medicineringen ger inga biverkningar” (8).

”Och han kunde ju inte förstå att jag mådde dåligt av det, han doktorn där nere. Han trodde

nog att jag inbillade mig det mesta, tror jag” (9).

Medicinering

Här avses medicinering under perioden från diagnos och insättande av behandling till dess att

informanten erhållit terapeutisk dos, och att blodanalyserna håller sig inom referensvärdena.

Detta uttrycker två informanter som:

”Ja, nu när du börjar äta de här medicinerna så kommer du att känna dig så pigg för det gör

alla som börjar äta dem” (9).

”Nu har du kört den här doseringen så länge så du har ju fått din smäll, värre kan det inte

bli..., än det har varit sade han...ett helt år och du skulle inte alls haft den här doseringen”

(6).
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Tar tid

Flertalet informanter upplevde att det tog lång tid att återhämta sig.

En läkare informerade följande:

”Du får vänja dig vid att det kommer att ta tid” (1).

En av informanterna uttryckte att:

”Det är en allmän missuppfattning att man skall bli så fruktansvärt bra så fort…” (4).

En annan sade:

”Det tar tid innan kroppen börjar att arbeta igen, i och med att jag var så nergången… så tar

det tid och komma igång, då gör det ont, det värker. Men då undrar jag ju...  vad lång tid

skall det ta, det är två år nu till sommaren sen sjukdomen konstaterades” (1).

Det kan även uttryckas så här:

”Så tar det på kroppen, så sett att den hämtar sig tydligen väldigt långsamt med detta, och

jag kände ju av detta mer och mer” (6).

Samhällsansvar
Värderingar gällande omsorg och den humanistiska människosynen är inte alltid så självklar i

det dagliga livet som kan göras gällande. Att ha omsorg om en annan människa och om

varandra står på många sätt i kontrast till  rådande värderingar i vårt samhälle, där det går ut

på att klara sig själv och vara oberoende av andra. Vad denna informant uttryckte hade

eventuellt kunnat undvikas om provtagning och medicinering följts upp:

”Hade jag fått ordentlig skötsel där borta från början så hade jag inte behövt känt så mycket

utav det, det är väl det jag har känt hela tiden. Att för varje ny läkare man får så får man ju

berätta om det här surret igen och så går det vidare och vidare och vidare” (6).

Hälso- och sjukvård

Hälso– och sjukvården har ett ansvar för att denna patientgrupp kan uppleva hälsa och få den

behandling som den enskilde individen behöver. En informant uttrycker:

”Vårdcentralen kan lite om mycket och man behöver specialkunskaper, tror jag och

framförallt för att behandla yngre människor med sådana här problem för det är inte samma

som att behandla äldre. Man får inte samma reaktion på medicineringen” (9).
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En annan informant beskriver svårigheten med att komma i kontakt med den behandlande

läkaren:

”Jag upptäckte på  morgonen att min puls var låg och jag borde öka doseringen av

medicinen. Jag försökte att ringa min vanliga doktor som har telefontid mellan åtta och nio.

Det var mycket kämpigt och jag började att ringa redan på måndag och på fredag kom jag

fram” (4).

Kamp

Kamp består av den yttre och den inre kampen. Den yttre kampen är till exempel att kämpa på

jobbet, att vara till lags. Den inre kampen är att kämpa mot sjukdomen, viljan finns, men

kroppen vill inte. Detta uttrycks som:

”Det var som om man föll ner i en djup grop…så kämpa man sej upp, så damp man ner igen,

så höll man på hela tiden” (4).

En annan informant säger:

”Värdena har legat bra tills för ett år sedan ungefär, då kände jag mig…att jag började bli

lite låg igen. Nu har jag åter igen fått höja dosen och då dröjer det ju ett tag innan man

landar igen, som man tycker att det är jobbigt” (10).

Krav

Kraven på människan ökar konstant i vårt samhälle idag, många har svårt att säja nej, och tar

på sig alltför stora bördor. Kraven är höga, familjen ställer krav, samhället ställer krav och

ibland är det svårt att leva upp till de krav som ställs. En informant säger att:

”Jag tror att det är en samverkan av både privatliv och arbete och tankar man har i huvudet

och omsorg om gamla föräldrar och barn och barnbarn och allting. Allt det där samverkar på

något sätt…” (3).

Kraven på att bli frisk, och att det borde bli som vanligt igen skapar skuldkänslor, vilket i sin

tur kan leda till stress. Detta ges uttryck för på följande sätt:

”Hela livet blir annorlunda, det är inte bara jag själv utan hela familjen, alla som blir

drabbade av ens sjukdom, så ibland vet jag inte vad som är värst, att livet ändrat sig helt och

hållet eller om det är värk och allt elände” (2).
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Stress

Det moderna samhällets krav och höga livstempo utlöser ofta reaktionsmönster, och resultatet

blir då en belastning för kroppen. Så länge kraven är i nivå med vad individen klarar kan

stress fungera som en stimulerande kraft, en ’’positiv stress’’. Den skadliga stressen uppstår

när kraven upplevs som övermäktiga eller saknar kontroll och inflytande över den egna

situationen. Följande citat belyser detta faktum:

”Man känner att man inte har kontroll över någonting, vilket ger ännu mer stress. Man kan

liksom inte själv påverka sin situation” (2).

Stress uppfattas av flertalet människor som något psykiskt, men verkligheten är den att stress

är ett komplicerat samspel mellan hjärnan och resten av kroppen. När hjärnan registrerar en

stressor startas spontant en fysiologisk kedjereaktion via nervimpulser och hormonella

processer som först försätter kroppen i beredskap och sedan leder till en känsla, ett beteende

eller en handling. En informant uttalar sig som följer:

”….Någon form av psykisk stress kanske, men att det utvecklar det här, det har jag svårt att

förstå. Det är nog mycket som samverkar” (3).

En annan utrycker sig så här:

”Nu är jag absolut inte stressad, men det var jag ju då, det förstår jag i efterhand. Vi hade det

tufft, min svärfar dog året innan och vi hjälptes åt att sköta honom, och vi har företaget som

man ju är involverad i det mesta. Min väninna då, som gick bort och det tog jag fruktansvärt

hårt. Jag tror att det är sådant här som spelar in” (1).

DISKUSSION

Metod
Författarna började med att göra två provintervjuer för att se om huvudfrågan höll, och det

gjorde den. De båda informanterna informerades att syftet var att granska intervjuns

tillförlitlighet och giltighet. Informanterna tillhörde samma kategori som de informanter som

senare intervjuades (Lantz, 1993).

Den kvalitativa intervjun fungerade som datainsamlingsinstrument. Här framkom

informanternas upplevelser av sin sjukdom. Metoden Grounded Theory valdes efter

jämförelser med andra kvalitativa metoder (Glaser & Strauss, 1967). Intervjustudien
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resulterade i en modell, som författarna gav namnet ”en dynamisk delaktighetsmodell”, vilken

presenterar studiens resultat på ett överskådligt och tydligt sätt. För att läsaren på ett

lättfattligt sätt kan orientera sig i materialet, inleder modellen resultatet (Starrin m fl., 1997).

Modellen skapades med hjälp av begrepp, kategorier och huvudkategori (Strauss & Corbin,

1998) Vid tolkningen av intervjuerna skapades begreppen som beskriver vad informanten

uttrycker. Modellen kan ses som en dynamisk modell, där tolkningen sker, från två håll,

uppifrån där delaktighet läggs in som en ingrediens i kategorierna och begreppen. Kategorin

copingstrategier bör även utläsas nerifrån, då begreppen tar tid och medicinering erfordrar

copingstrategier, det är ett psykiskt och fysiskt svårt steg i sjukdomsprocessen. Några av

begreppen kan ligga ganska nära varandra, men författarna har gjort den tolkningen att dessa

utvalda begrepp är väsentliga, och att varje begrepp i sig har en egen mening. Vid jämförandet

av begrepp, intervjuerna emellan, bildades grupper av begrepp efter ämnesinnehåll.

Hartman (1998) uttrycker att en huvudkategori kännetecknas av att den är central och

relaterad till många kategorier den bör vara central i data och ofta förekommande. Författarna

upptäckte tidigt huvudkategorin i det kodade materialet.

Informanterna uttryckte under intervjuerna sina upplevelser av att leva med sjukdomen

hypothyreos. Några av informanterna hade dagboksanteckningar som stöd för att kunna

tillföra så mycket till materialet som möjligt. Vid oklarheter ställdes följdfrågor för att

förtydliga situationen. Transkriberingen utfördes med pauser, skratt och talspråk (Starrin m

fl., 1997. Informanterna består i denna studie av åtta kvinnor och två män. Den ojämna

könsfördelningen av informanterna beror på att sjukdomen huvudsakligen är en

kvinnosjukdom.

Resultat
Syftet med denna studie var att undersöka människors upplevelse av att leva med sjukdomen

hypothyreos, samt att undersöka behovet av information och stöd i omvårdnadsarbetet. Om

behov fanns att stödja denna patientgrupp har författarna fått svar på genom informanternas

berättelser och önskan om att få mer information och stöd.

Vid sjukdomen hypothyreos söker ofta individerna flera läkare. Det kan ta upp till flera år

innan diagnosen är ställd, trots att den är enkel att ställa med hjälp av blodanalyser. Det
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saknas ofta information från hälso- och sjukvården om denna sjukdom. Alltför många

människor, som insjuknar, får lite eller ingen information alls, vilket skapar rädsla. När väl

diagnosen är ställd och medicinering påbörjas skiljer sig informanternas upplevelser åt, de

yngre informanterna upplever en snabb förbättring, medan flertalet av de som är något äldre,

behöver längre tid för att känna förbättring. Författarna tolkar situationen så att ett flertal

informanter som efter ett par års behandling, ännu inte känt att de är helt återställda.

Sjukdomen för även med sig sjukskrivningar, omskolningar även förtidspensioneringar

förekommer, kanske helt i onödan? Sjukdomen svänger i sin karaktär, från att känna sig på

topp till att sjunka ner i det djupaste hål, kan ske över en natt. En reflektion är att den ringa

forskning som är gjord på patienter med sjukdomen hypothyreos är gjord på patienter som

tillhör gruppen äldre. Författarna har i detta arbete intervjuat yngre personer. De yngre

kvinnliga informanterna upplevde en snabbare återhämtning än de som passerat klimakteriet.

Resultatet hade eventuellt blivit annorlunda om åldersfördelningen varit en annan.

Delaktighet innebär att finna någon som deltager i uppföljningen. Författarna upplevde att

flertalet av informanterna saknade en utomstående person som tillsammans med informanten

hade möjlighet att stödja och ge uppmuntran när informanterna själva mådde dåligt.

Information om sjukdomen och dess verkningar är betydelsefull. Att söka sin egen

information kan vara missvisande och kan ge felaktig kunskap. Information av sjuksköterska

kan ge mindre oro och ängslan och accepterandet av att ha hypothyreos är lättare. Först och

främst bör information ges om själva sjukdomen till patienten och de anhöriga och eventuellt

andra berörda. Efterhand utvecklas strategier för att underlätta det dagliga livet.

Gruppsamvaro ger patientgruppen en möjlighet att träffas och tala om sina problem med

andra patienter som har liknande bekymmer. Författarna menar att det kunde vara av stor

betydelse eftersom gruppsamvaron i sig ger stöd då sjukdomsupplevelsen delas av flera

patienter.

Upplevelsen av sjukdomen är varierande, och individuell. Patienten blir specialist på sin egen

sjukdom och är den som känner av när symtomen kommer smygande. Informanterna kände

sig relativt bra vid intervjuns början och allt efter intervjuns fortskridande kunde författarna

konstatera att ett flertal inte kände sig tillfreds med sin situation. Författarna menar att detta

kunde bero på att informanterna gavs tillfälle att tala med några individer som var villiga att

lyssna och hade förståelse för deras situation och därmed blev intervjusituationen efterhand

mer öppen och spontan.
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Copingstrategier ger patienten möjlighet att hantera sjukdomen, så att den inte blir allt för

dominerande, individen bör inte identifiera sig med sjukdomen, utan bör fortsätta att vara en

individ som insjuknat i en kronisk sjukdom. Informanterna uttrycker att lära sig att leva med

sin sjukdom är viktigt för att kunna känna av signaler tidigt, så symtomen inte behöver bli så

påtagliga. Varje människa har sitt sätt att hantera en jobbig situation men författarna upplevde

att flertalet av informanterna ansåg att de behövde hjälp med att finna sin egen copingstrategi

för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

Författarna menar att samhällsansvar innebär att alla har ett ansvar att fylla mot den som

insjuknat i sjukdomen hypothyreos. Ansvaret vilar i flertalet fall på de anhöriga, men

framförallt borde sjuksköterskan som oftast besitter en större kunskap vad det gäller kroniska

sjukdomar ta sitt ansvar. Familjen och eventuellt andra bör ges möjlighet att deltaga i mötet

med sjuksköterskan, eftersom det vardagliga livet påverkas. I Bohusläningen (2002)

poängterar professor Nyström vikten av att även maken/makan informeras för att förstå de

eventuella konflikter som uppstått i familjen beror på sjukdomen och ingenting annat.

Författarna uppfattar att informanterna i flertalet fall inte fick den hjälp de behövde från

sjukvårdspersonal utan fick föra sin egen kamp mot sjukdomen. Den bitterhet som framträdde

bör kunna minimeras om det fanns en sjuksköterska som var specialistutbildad för att kunna

vägleda.

Samhällsekonomiskt kan det vara av betydelse att patientgruppen hypotyreos har möjlighet att

uppsöka en sjuksköterska som specialiserat sig inom området. Sjuksköterskan som i sin

profession kan se patienten med alla dess dimensioner, kan kontinuerligt följa upp provsvar

och patientens problem på ett professionellt sätt. Distriktsläkarna har en allmänutbildning,

men de har tidsmässigt troligtvis inte möjlighet att fördjupa sig i specifika sjukdomar.

Professor Nyström benämner sjukdomen som en kvinnlig folksjukdom och därför är det

angeläget att denna patientgrupp precis som diabetiker och astmatiker får sin egen rådgivande

sjuksköterska, vilket professor Nyström bekräftar.

Längre sjukskrivningar och förtidspensioneringar kunde eventuellt undvikas vid

arbetsanpassning menar författarna, för att ge möjlighet till arbete i den utsträckning som den

enskilde individen klarar av och orkar med. Information till arbetsgivare och övrig personal

kan underlätta för individen att återgå till arbetet efter eventuell sjukfrånvaro. Rädslan för att
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inte klara av arbetet kan skapa oro, ångest och stress kan minimeras. Med en förstående

arbetsgivare kan individen ta de pauser som behövs för att vila och  tillåtas arbeta i den takt

som kroppen orkar med. Att inte klara av att arbeta kan vara att förlora en del av sin identitet

och att förlora upplevelsen av att vara till nytta och känna sig meningsfull, vilket Henderson

(1966) beskriver som ett grundläggande behov i punkt 12.

Författarna har utläst av resultaten att flertalet av de uppsökta läkarna inte haft möjlighet att

fördjupa sig i informanternas sjukdomsupplevelser. Detta troligen på grund av för lite

kunskap inom det aktuella området, tidsbrist samt personalomsättning inom läkarkåren.

Författarnas mening är inte att kritisera läkarna som yrkesgrupp utan endast beskriva hur

informanterna uttryckt sina upplevelser och behov under intervjuerna. Författarna menar att

sjuksköterskans funktion har stor betydelse i patientens sjukdomssituation. TSH kan ligga

inom gränsvärdet, men detta betyder inte alltid att patienten är återställd och känner sig bra.

Sjuksköterskans uppgift bör vara att fortsätta med information och provtagning när patienten

har fått sin diagnos. Tiden från det att diagnosen ställts till dess att patienten har återhämtat

sig upplevs av de flesta som tuff och påfrestande och behovet av förståelse, stöd och

uppmuntran under denna period är stor. Därför finns behov av en sjuksköterska som ser

patienten i dess olika dimensioner utifrån ett holistiskt synsätt, och att patienten ges möjlighet

att vara delaktig i sjukdomssituationen.

Enligt socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) ingår det i sjuksköterskans yrkesroll

att:

� ansvara för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas på ett

ändamålsenligt sätt samt samordnas med behandling och eventuella andra åtgärder

� se till att omvårdnadsåtgärder genomförs i samverkan med andra personalgrupper

� ansvara för att de omvårdnadsteoretiska och etiska grunderna för omvårdnadsåtgärder

tydliggörs så att det kan ligga till grund för det dagliga arbetet.

Sjuksköterskan har en viktig roll att uppfylla vad det gäller patienter med kroniska sjukdomar.

Hon bör vara patientens ”advokat” genom att tro på henne och representera henne i olika

sammanhang. Sjuksköterskan blir den förmedlade länken till läkaren.

Författarna har uppmärksammat att sjukdomen hypothyreos påverkar flertalet av de

grundläggande behoven som Henderson (1960) beskrivit i sin omvårdnadsdefinition. Där

sjuksköterskan ser omvårdnad utifrån individens allmänmänskliga och personliga behov.
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Sjuksköterskan tillvaratar patientens behov och skapar en god relation, genom aktivt

lyssnande, stöd och planering av omvårdnaden samt information till patienten och anhöriga.

Hendersons teorier är lätt att applicera på sjuksköterskans stödjande funktion. Det är ett bra

instrument att arbeta efter när de grundläggande behoven behöver tillfredställas.

Författarna menar att en specialistsjuksköterska bör finnas till för rådgivning om kost och

motion, då trög mage, förstoppning och viktuppgång är symtom som förekommer i

sjukdomsbilden. I sjuksköterskans specialitet bör även ingå att ge instruktioner i rörelse- och

avslappningsövningar eftersom kroppshållningen påverkas av värk, muskelsvaghet och

stelhet. Sjuksköterskan kan även  fungera som kontaktperson mellan individer med liknande

problem. Individernas behov av delaktighet kan underlättas med hjälp av sjuksköterskans

förmåga att se till helheten. De kan också få hjälp med att utveckla en positiv copingstrategi,

som kan användas för att kunna hantera uppkomna problem.

Fortsatt forskning inom området är angeläget, det finns fortfarande många frågor som behöver

besvaras, exempelvis: Varför slås sköldkörteln ut? Har det som kallas för ”utbrändhet” eller

”att gå i väggen” något med hypothyreos att göra? Varför vandrar sjukdomen ner i åldrarna?

Samhällsekonomiskt borde intresset för att få svar på dessa frågor vara angeläget. Betydelsen

av denna livsviktiga körtel är underskattad, sköldkörteln kan ses som en motor, fungerar inte

motorn, påverkas alla övriga delar och dess funktioner.

SLUTKOMMENTAR
Sammanfattningsvis kan sägas att det samlade intrycket har varit att informanternas

upplevelser av sin sjukdomssituation stämmer väl överens med det som finns att läsa i

litteraturen, diffusa symtom som kommer smygande hos intet ont anande människor.

Symtomen återkommer hos informanterna och tidsaspekten kommer fram hos flertalet

informanter. Det tar tid att återhämta sig är helt klart. Vanor och levnadssätt förändras och

därmed uppkommer oro på grund av att något inte känns rätt. Omvårdnaden av patienter med

sjukdomen hypothyreos upplevs vara otillräcklig och behov av att utveckla

omvårdnadsområdet finns. Sjuksköterskans unika funktion blir då att ge personlig omvårdnad,

anpassad till den enskilda individen. Sjuksköterskans kompetens ger henne möjlighet att

identifiera vad individen med sjukdomen hypothyreos behöver för att uppleva välbefinnande.
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Behovet av att känna delaktighet har visat sig vara av betydelse. En kronisk sjukdom innebär

alltid att många individer blir involverade, både inom och utanför familjen. Sjuksköterskan

kan vara den samordnare som  ser till ett  holistiskt synsätt eftersträvas. Hon bör även vara till

hjälp med att utveckla patientens egen förmåga att vara delaktig, samt att skapa tillit till hälso-

och sjukvården.
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