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Sammendrag  
Innledning: Det finnes generelt lite kunnskap om hypotyreose, for at sykepleiere skal kunne 

ivareta livskvaliteten til denne pasientgruppen må dette temaet bli satt i lys. 

Problemstilling: Hvilke faktorer må være tilstede for at sykepleier skal kunne ivareta 

livskvaliteten til pasienter med hypotyreose. 

Metode: Denne oppgaven er skrevet som en litterær oppgave, hvor hovedkildene er åtte 

forskningsartikler. Data fra andre forskningsartikler, fagbøker og nettsider med informasjon 

om feltet har også blitt tatt i bruk. 

Teori: I oppgaven har det blitt brukt ulike litteraturkilder, både selvvalgt teori samt fag- og 

forskningsartikler funnet etter søk i anerkjente databaser. Travelbee sin tenkning angående 

kommunikasjon og relasjon blir brukt, samt annen faglitteratur som er generelt rettet mot 

kunnskap om hypotyreose. 

Konklusjon: Ved å drøfte funnene fra forskningsartiklene opp imot teori om hypotyreose har 

man har kommet frem til at sykepleiere kan bruke flere ulike metoder og forskning for å utøve 

sykepleie til denne pasientgruppen.  
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Abstract 
Introduction: There is generally little knowledge of hypothyroidism, to enable the nurses to 

help maintain the quality of life for this patient group, this must be focused on.  

Thesis question: Which factors must be present for a nurse to be able to maintain the quality 

of life for a patient with hypothyroidism. 

Method: This text is a literature study where the main sources are eight research articles, data 

from other research articles, books and web pages on the subject has also been used.  

Theory: In this text different literary sources has been used, both self-chosen theory, 

academic articles and research articles after search in renowned databases. Travelbee and 

Dalland`s views on communication and relation is used and academic literature which is 

generally directed towards hypothyroidism 

Conclusion: After evaluating the findings from the research papers up against the theory of 

hypothyroidism, it is demonstrated that nurses can use different methods and research to 

apply nursing to this patient group. 
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1.0 Innledning 

1.1 Begrunnelse for valg av tema 

En stor del av menneskeheten lever med sykdommen hypotyreose, dette er en klinisk tilstand 

som reduserer utskillelsen av tyreoideahormoner fra skjoldbruskkjertelen og videre til blodet 

og alle kroppens celler (Sand, Sjaastad, Haug, & Toverud, 2014, s. 261-269). Forbes og 

Thomsen (2018), nevner at forsking viser til at forekomsten øker raskere enn noen gang. 

Dette er en sykdom som rammer 5% av kvinner og 1% av menn her i Norge. Dersom man ser 

på det globalt kan man gå ut ifra at hele 16.6% kvinner og 5,9% menn av den voksne 

befolkningen har en form for stoffskifteproblematikk (Åsvold, Vatten, & Bjøro, 2013). 

Med en stoffskiftesykdom følger det med symptomer som kan være med på å skape ulike 

utfordringer for denne pasientgruppen, økt tretthet og stor grad av slitenhet kan være med å 

prege pasientens hverdag (Sand et al, 2014). Stress og psykisk helse vil også være punkter 

som nevnes i ulik forskning som det vil bli sett nærmere på (Rakhshan, Ghanbari, Rahimi, & 

Mostafavi, 2017) 

Det er lite fokus på dette temaet i dagens samfunn, men det har allikevel fått mye omtale i 

medier og tidsskrifter, der det rettes skarp kritikk til kunnskapen helsevesenet har om denne 

sykdommen og hvordan de møter denne pasientgruppen (Hegge, 2000). Flere studier viser til 

at pasientene verken blir trodd eller hørt (McMillian, Bradely, Woodcock, Razir og Wearer, 

2004). Å møte helsepersonell med generelt liten kunnskap om denne sykdommen kan føre til 

at pasienten ikke føler seg sett og tatt på alvor. Det vil fort bli vanskeligere for pasientene å ha 

en vanlig hverdag der man fungerer som man skal når man ikke får den hjelpen man har 

behov for (Thyroidea, u.å.a)  

Etter snart tre år som sykepleierstudent har jeg opplevd at det nesten ikke har vært fokus på 

denne sykdommen. Når jeg snakker med andre medstudenter om denne diagnosen har de 

heller aldri hørt om den og stiller spørsmål om hva dette er. For en pasient kan det oppleves 

problematisk at hverken familie, omgangskrets eller helsepersonell har et forhold til denne 

sykdommen, siden det vil være vanskelig for disse å forstå seg på diagnosen, hvordan 

pasienten selv har det og hvilke utfordringer pasienten møter i hverdagen. 
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Hensikten med denne oppgaven er å belyse hvilke faktorer som må være tilstede for at 

sykepleier skal kunne ivareta livskvaliteten til denne pasientgruppen. Hypotyreose er i dag et 

tema som befolkningen har lite kunnskap om. Man kan derfor argumentere for at det er et 

viktig tema å sette seg inn i for både privatpersoner og helsearbeidere.  

1.2 Problemstilling 

Hvilke faktorer må være tilstede for at sykepleier skal kunne ivareta livskvaliteten hos 

personer med hypotyreose? 

 

1.3 Avgrensning av problemstillingen 

I denne oppgaven vil det bli fokusert på pasientgruppen unge voksne, fra alderen 16 år og 

oppover. Barn og eldre er utelatt.  

 

1.4 Begrepsavklaring 

Hypotyreose: Også kalt lavt stoffskifte. Er en sykdom som skyldes for lav mengde 

stoffskiftehormon fra skjoldbruskkjertelen i blodet og alle kroppens celler. Dette fører til at 

kroppen går på sparemodus, det vil påvirke mentale og fysiske funksjoner (Sand, Sjaastad, 

Haug, & Toverud, 2014, s. 261-269). 

Livskvalitet: Betegnelse på velferd eller det å ha et godt liv. Livskvalitet er forstått på den 

måten at vi har både objektive og subjektive aspekter, og begge er viktig for å opprettholde 

hva et godt eller et dårlig liv innebærer (Barstad, 2015). 

 

1.5 Oppgavens oppbygning 

Det blir i kapittel 1 presentert det aktuelle temaet, problemstillingen og hensikten med 

oppgaven, avgrensing og begrepsavklaring. I kapittel 2 presentere valg av metode, 

søkeprosessen og historikk, valg av artikler og egenvalgt pensum. Relevant teori om 
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hypotyreose, behandling og hva som påvirker pasienten, sykepleieteori og teori om 

kommunikasjon og motivasjon utdypes i kapittel 3. Funn og relevant teori drøftes opp mot 

problemstillingen i kapittel 4. I kapittel 5 presenteres konklusjonen. 
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2.0 Metode 

Bruken av metode kan beskrives som et verktøy man bør benytte seg av hvis det er noe man 

ønsker å undersøke nærmere. Spørsmålene som stilles skal belyses på en faglig interessant 

måte og det handler om hvordan man går frem for å etterprøve eller komme frem til ny 

kunnskap (Dalland 2012, s.111-112). 

Dalland (2012) skiller mellom to ulike metoder for datainnsamling: kvantitativ og kvalitativ 

metode. De har to ulike formål, hvor kvantitativ metode presenterer data i form av målbare 

enheter, som tallfestes og som enklere lar seg generalisere. De har i oppgave om å gi spesifikk 

og konkret data (Dalland 2012, s.112) Kvalitativ metode har som formål å gå i dybden i et lite 

utvalg, her kan det hentes subjektive meninger, opplevelser og andre ikke-målbare funn. 

Kvalitativ metode blir brukt når man leter etter beskrivelser av følelser eller ulikt fenomener 

(Dalland 2012, s.112).  

  

2.1 Valg av metode 

I denne oppgaven har det blitt tatt i bruk fagartikler, skriftlige kilder i form av bøker og andre 

faglige nettsider. Metoden som har blitt brukt for å belyse oppgavens problemstilling er 

litterær oppgave. En litterær oppgave er bygd på allerede eksisterende kilder, der man kan 

fordype seg i det valgte temaet ved å søke opp aktuell forskning og litteratur. Dette kan man 

sette opp imot teori. En litterær oppgave har som mål å få en bedre innsikt i temaet og gi 

mulighet til å forbedre egen praksis (Dalland, 2012) 

  

2.2 Søkeprosessen 

I søkeprosessen blir det anvendt forskjellige databaser for å finne relevant forskning til 

oppgaven. Cinahl og Pubmed er to databaser som har brukt og funnet interessante. Cinahl 

(Cumulative index to nursing and Allied Health) og Pubmed inneholder hovedsakelig artikler 

om sykepleie og om andre forskjellige helseyrker. 
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2.2.1. Inklusjons – og eksklusjonskriterier  

For å sette en avgrensing til utvelgelsen av artikler, ble det derfor laget en inklusjons- og 

eksklusjon logg. 

Som inklusjonskriterier ble det valgt 

• Artikler som er publisert etter 2009 

• Artikler som ha en aldersgruppe over 16 år (frem til ung-voksen) 

• Artikler som er fagfellevurdert  

• Artikler på norsk, dansk, svensk og engelsk språk 

•  Artikler som vises i fulltekst 

Under har jeg valg å ekskludere forskning som har følgende kriterier: 

     - Artikkel med barn og eldre 

2.2.2. Søkehistorikk 

Under er det satt opp to skjemaer slik at søkehistorikken presenteres på en oversiktlig måte. 

Tabell 1: søk i Cinahl, dato 27. februar 

Søk (S) Søkeord Antall treff 

1 Hypothyroidism 4871 

2 Quality of life 144291 

3 Nurse 423583 

4 S1 AND S2 142 

5 S1 AND S2 AND S3 3 
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Tabell 2: søk i Pubmed, dato 12. mars 

Søk (S) Søkeord Antall treff 

1 Hypothyroidism 43149 

2 Quality of life 350042 

3 Nurse 360795 

4 S1 AND S2 533 

5 S1 AND S2 AND S3 5 

 

2.3 Oversikt over utvalgte artikler 

Søket i Cinahl og Pubmed ga flere forskingsartikler som handlet om hypotyreose, livskvalitet 

og sykepleie. Det ble til slutt valgt ut fem forskningsartikler fra søket i Pubmed og Cinahl, 

etter gjennomlesing og vurdering. For å kvalitetssjekke forskningsartiklene ble sjekklister fra 

boken «Jobb kunnskapsbasert» (Nortvedt, Jamtvedt, Graverholdt, Nordheim, Reinar, 2012, s. 

90-91) anvendt. De resterende studiene fra søkene ble ikke anvendt, dette begrunnes med at 

de ikke ble sett på som relevante nok for oppgaven. I tillegg ble det tatt i bruk tre 

håndplukkede forskningsartikler. På lik linje som søket fra Cinahl og Pubmed, ble disse 

artiklene vurdert og nøye lest igjennom for videre anvendelse i oppgaven.  

Tabell 3: Oversikt over utvalgte artikler 

Forfatter, årstall, tittel Metode Relevans 

Saridi, Despoidis & 

Bakopoulos, 2015 

«Congential 

Hypothyroidism: A 

variety of Clinical and 

Mental Signs»  

Oversiktsartikkel 

 

Her ser de på ulike kliniske og 

mentale tegn ved sykdommen 

hypotyreose. Dette er relevant for 

oppgaven, grunnet ulik 

informasjon og forskning om 

hypotyreose. De kommer frem til 

at mental helse spiller en rolle for 

denne pasientgruppen.  
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 Rakhshan et al., 2016  

 «A comparison between 

the Quality of life and 

mental health of Patients 

with Hypothyroidism 

and normal – people» 

Originalartikkel, 

deskriptiv-analytisk 

undersøkelse 

De ser på forskjellen mellom 

mental helse og livskvalitet for 

mennesker med og uten 

hypotyreose, noe som er relevant 

for problemstillingen til denne 

oppgaven. 

Wernec et al., 2018 

«Exercise training 

improves quality of life 

in women with 

subclinical 

hypothyroidism»  

 

Originalartikkel, 

tverrsnittsstudie og 

randomisert, kontrollert 

studie (RTC) 

De kommer frem til at trening er 

med på å endre livskvaliteten hos 

pasienter med subklinisk 

hypotyreose.  Dette er relevant for 

min oppgave. 

Djurovic et al., 2018 

«Cognitive functioning 

and Quality of life in 

patients with Hashimoto 

thyroiditis on long-term 

levothyroxine 

replacement» 

 

 Originalartikkel, 

retrospektiv 

tverrsnittsstudie  

Målet med studien var å evaluere 

kognitiv funksjon og livskvalitet 

hos pasienter på langvarig 

levothyroksinerstatning.  

 

Holcomb, 2002. 

 «Thyroid Diseases, a 

primer for the critical 

care nurse» skrevet av 

Susan Simmons  

Artikkel i 

forskningstidsskrift 

 

Her diskuteres de forskjellige 

hypotyreosetypene, symptomer, 

medisinering og sykepleiers 

omsorg til pasienter med denne 

diagnosen. Dette er relevant for 

min oppgave ang sykepleie til 

pasient. Artikkelen er skrevet i 

2002, men grunnet lite forsking vil 

den også bli tatt i bruk. 

 
Åsvold, Vatten og 

Bjorø, 2013.  «Changes 

Populasjonsundersøkelse Studien undersøkte endringer i 

forekomsten av hypotyreose. De 
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in the prevalence of 

Hypothyroidism: the 

HUNT Study in 

Norway»,  

kom frem til at utbredelsen av 

ubehandlet hypotyreose har blitt 

redusert i den undersøkte 

populasjonen. 

 
Peeters, 2017.  

«Subclinical 

hypothyroidism»,  

Kronikk / “Journal 

feature”, i 

forskningstidsskrift  

Artikkelen ble valgt grunnet 

informasjon og kunnskap om 

subklinisk hypotyreose.  

 

Winther et al.,  2016. 

«Disease-Specific as 

Well as Generic Quality 

of life is Widely 

Impacted in 

Autoimmune 

Hypothyroidism and 

Improves during the first 

six months of 

Levothyroxine therapy»  

Prospektiv kohortstudie Studien undersøker effekten av 

behandling av helserelaterte 

livskvalitetsproblemer (HRQL) 

hos pasienter med hypotyreose. 

Dette er relevant for oppgaven.  

 

 

2.4 Kildekritikk  

Når man skal hente ut forskning så er det viktig å forholde seg kritisk til de kildene man 

velger å bruke i oppgaven. Det vil si at det skal komme tydelig fram hvordan man har vurdert 

kildene, slik at leserne av oppgaven får en forståelse av temaet. De som leser skal også sitte 

igjen med en forståelse av at begrunnelsen kommer tydelig frem (Dalland 2012, s.72-73). 

Det har blitt brukt sjekklister fra boken jobb kunnskapsbasert (Nortvedt et al., 2012, s.90-91). 

Sjekklisten nevner at formålet med studien må komme tydelig frem, og at det å være kritisk til 

resultatet er en viktig del av arbeidet. Er oppgaven tilfredsstillende beskrevet, hvordan og 

hvorfor utvalget ble valgt, var datainnsamlingen tilstrekkelig og ga den et helhetlig bilde. Ble 

analysen riktig gjennomført og ble det gjort forsøk på å underbygge data. Resultatet til slutt 
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handler om at hovedfunnene må komme klart frem og om de kan brukes videre i 

undersøkelsen (Nortvedt et al., 2012, s.90-91).  

Av de åtte ulike forskningsartiklene som har blitt tatt i bruk, har det blitt gjort en samlet 

vurdering. I denne prosessen har det blitt valgt å legge mest vekt på endring av livskvalitet, 

dette kan man se ut fra hvilke studier som er benyttet i oppgaven. Flere av de utvalgte 

studiene er av nyere forsking og meget relevant for hva som skjer i dagens samfunn og for 

videre drøfting av problemstilling. Det som kan trekke studiene ned og kan bli sett på som 

mindre relevante er at noen av studiene kommer fra land lengre sør på kontinentet. Dette kan 

ha mye betydning for stoffskiftet, siden klima, kosthold, og levemåter vil være annerledes og 

ikke være direkte overførbare til norske forhold. Noen av studiene er derimot fra Danmark og 

Norge og er derfor mer relevant for videre drøfting av problemstillingen. Det er flere av 

studiene som har få forsøkspersoner men de vil allikevel brukes, siden forskningen er 

relevant. Det har også blitt anvendt ulike nettsider i denne oppgaven, dette begrunnes med at 

thyriodea.no og stoffskifteforbundet.no er to av de største forumene der pasientene kan finne 

informasjon, få hjelp og snakke med andre som tilhører den samme pasientgruppen. Det er 

viktig å påpeke at informasjonen hentet fra disse nettsidene ikke er like pålitelig som de 

utvalgte forskningsartiklene.  

 

2.5 Selvvalgt litteratur 

Jeg har valgt å bruke Travelbee sin bok “Mellommenneskelig forhold i sykepleie” (Travelbee, 

1999) som utgangspunkt for teori når det kommer til kommunikasjon og relasjon i samtale 

med pasienter. I oppgaven handler det om å se og lytte til pasienten, kommunisere godt. Dette 

synes jeg er viktige temaer Travelbee skriver om og trekker frem i sine tekster.  

To andre fagbøker som er tatt i bruk er «Menneskets fysiologi» av Sand et al. og «Thyroid 

Diseases: Pathogenesis, Diagnosis and Treatment av Vitti og Hegedus (Sand et al, 2014; Vitti 

& Hegedus, 2018). Disse ble valgt for å gi en sterk faglig bakgrunn for teoridelen rundt selve 

sykdommen.  

En annen bok som omhandler sykdommen, er «Lei av å være sliten» av Forbes og Thomsen 

har også blitt brukt (Forbes & Thomsen, 2018). En av forfatterne er utdannet Ph.D 

kjemiingeniør, samt naturopat og ernæringsterapeut, men det må nevnes at boken er ikke 
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skrevet med fullstendige kildehenvisninger til alle utsagn. En del gode henvisninger til 

forskingsartikler finnes i boken og jeg har valgt å ta i bruk utsagn med kildehenvisninger i så 

stor grad som mulig. 
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3.0 Teori  

3.1 Hypotyreose  

Forekomsten av stoffskifteproblemer er økende i hele Skandinavia. Det nasjonale 

forskningssenter for arbeidsmiljø i Danmark, har tall som viser at cirka 15% av den voksne 

befolkningen lider av sykdommer i skjoldbruskkjertelen, det vil si høyt eller lavt stoffskifte. 

Man kan regne med at denne prosenten er mye høyere, siden det er flere som går med denne 

diagnosen uoppdaget. Men tallene stiger og dette har blitt en folkesykdom som vokser i 

omfang (Forbes & Thomsen, 2018, s.7). 

Hypotyreose, også kalt for lavt stoffskifte, er en klinisk tilstand som skyldes redusert 

produksjon av tyreoideahormoner. Tilstanden kan være medfødt eller kan oppstå og utvikles 

etter fødsel. Hypotyreose kan deles i tre ulike typer primær, sekundær og tertiær. Primær 

hypotyreose kommer av en primær svikt i follikkelcellens hormonproduksjon. Sekundær 

skyldes redusert produksjon av tyreoideahormonene på grunn av redusert produksjon av TSH 

(thyreoideastimulerende hormon) i hypofyseforlappen. I tertiær hypotyreose skyldes de 

reduserte nivåene av TSH og tyreoideahormoner en redusert produksjon av TRH (TSH-

stimulerende hormon) i hypothalamus. (Sand et al., 2014, s. 261-269). 

Follikkelcellene i skjoldbruskkjertelen produserer to typer hormoner, tyroksin (T4) og 

trijodtyronin (T3), begge disse hormonene har de samme funksjonene, men T3 har omtrent 

fire ganger så høy biologisk aktivitet som T4. For at follikkelcellene skal kunne klare å 

produsere T4 og T3 må det tilføres jod. Jod har kun en fysiologisk funksjon i kroppen og det 

er å inngå i dannelsen av tyreoideahormonene (Sand et al., 2014). Derfor er det viktig for 

pasienter med hypotyreose å få i seg jod. Dette kan være utfordrende siden det finnes flere 

områder på jorden der det generelt finnes lite jod i jordsmonnet (Vitti & Hegedus, 2018). 

Alle kjerneholdige celler i kroppen vår er målceller for tyreoideahormonene, og dette påvirkes 

flere forskjellige fysiologiske prosesser og organsystemer. Noen av de er; varmeproduksjon, 

vekst, sentralnervesystemer, det sympatiske nervesystemet, gonadefunksjonen og 

kolesterolomsetningen (Sand et al., 2014, s.632). Grunnet redusert varmeproduksjon føler 

pasienter seg ofte frossen og kald. Huden kan fort bli grov og tørr, noe som kan føre til akne 

og andre hudirritasjoner. Svetteproduksjonen reduseres fordi varmetapet må begrenses. 

Svekket motorisk kontroll og hukommelse kan også være redusert, og man kan oppleve økt 
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tretthet og en følelse av å være konstant sliten. Det er også flere av kroppens funksjoner som 

hemmes, hjertefrekvensen reduseres, tarmfunksjonen blir langsommere og man kan ha ulike 

problemer med menstruasjonen. Redusert appetitt er også et problem, men man kan allikevel 

legge på seg på grunn av det lave stoffskiftet (Sand et al., 2014). Noen kan også oppleve en 

økt appetitt, hvor søthunger gjerne kan være fremtredende (Thyroidea, u.å.b).  Nivåene av T3 

kan påvirke ca. 30% av hvilende energiforbruk (REE), dette grunnet sin rolle i 

temperaturhomeostasen. Pasienter med mangel på skjoldbruskkjertelhormon, kan fort kjenne 

seg energiløse, siden REE kan synke hele 35-45% under normalen. Dette fører da videre til 

svak nettoøkning i energibalansen, som vil resultere i økt kroppsmasse over tid. Man har sett 

en økning av kroppsfett, vann og salter med et gjennomsnitt på 10% hos pasienter med 

hypotyreose (Vitti & Hegedus, 2018). 

Primær hypotyreose er den vanligste formen av sykdommen, og en økning i TSH-

konsentrasjon er et av de karakteristiske tegnene. Hypofysen skiller ut hormonet TSH, dette er 

med på å stimulere skjoldbruskkjertelen som igjen vil produsere T3 og T4. (Vitti & Hegedus, 

2018). Det er disse nivåene legen vurderer når man sjekker stoffskiftet. Er TSH-nivået lavt og 

T4 høyt i forhold til normalverdiene, har man høyt stoffskifte, er TSH høyt og T4 lavt har 

man lavt stoffskifte (Sand et al., 2014). Det nevnes ofte i litteraturen at området som er satt 

som normalverdier kan være for bredt. Dette siden mange har problemer relatert til stoffskiftet 

selv om de har TSH-verdier som ligger innenfor det vedtatte normalområdet. Den vanligste 

årsaken til primær hypotyreose er en autoimmun betennelse i skjoldbruskkjertelen og kalles 

Hashimotos tyreoiditt (Sand et al., 2014). 

 

3.1.1 Å leve med hypotyreose 

Det å skulle leve med hypotyreose kan oppleves ulikt fra person til person. Noen kan leve 

med hypotyreose og klare å utføre en vanlig hverdag, mens andre som er hardere rammet, kan 

bruke lang tid på å komme seg til hektene. Kronisk sykdom betyr at man har en langvarig 

sykdom over tid, det blir i praksis sett på som sykdommer som har pågått over et halvt år. 

Kronisk er ikke ensbetydende med uhelbredelig. Mange kroniske sykdommer er livsvarige, 

men det finnes også flere som er fullt helbredelige på lang sikt (Kåss, 2018) 

Det er ulike utfordringer man møter i hverdagen med hypotyreose, og selv om man har 

samme diagnose vil det ikke si at alle har like utfordringer. Forbes og Thomsen (2018) skriver 
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at i en travel hverdag er det ofte vanskelig å sette seg ned og trekke pusten. Da er det viktig å 

lære seg å kjenne sitt eget stressmønster og advarsel tegn. Øker man stressnivået betraktelig, 

vil kroppen gå i høygir og man vil kjenne på utmattelse og smerte i kroppen. Det kan også 

være vanskelig å forstå om stress kommer av noen man gjør eller om det er ubalanse i 

kroppen, derfor er det lurt så raskt som mulig å komme tilbake til en tilstand i kroppen der 

man stresser ned og finner en stressfri tilstand. Her kan man bruke diverse hjelpemidler som 

reduserer stresset, som for eksempel meditasjonsøvelser. De skriver også at det er viktig å 

lære seg å si nei. Dette er en vanskelig oppgave, men uhyrlig viktig hvis man skal lette på 

stresset (Forbes & Thomsen, 2018). 

Hummelvoll (2014) har noen viktig tanker rundt helse og mestring, der han skriver at selv om 

man står i en livskrise, sykdomsperiode eller en situasjon med store påkjenninger viser 

mennesket at man har en evne til å tåle stress og klare å tilpasse seg endrede livssituasjoner. 

For å kunne bevare helsen, er denne elastisiteten antagelig en forutsetning man må ta i bruk. 

Livssituasjoner kan være pressende og vanskelige. Kommer man seg igjennom disse og 

makter å holde ut, vil man være bedre rustet til å møte på nye utfordringer og påkjenninger 

(Hummelvoll, 2014, s.37). 

I en studie kom forskerne frem til at flere ulike faktorer kan påvirke pasienter med medfødt 

hypotyreose, slik at livet kan bli vanskeligere og mer utfordrende. Her nevnes det flere ulike 

symptomer som preger pasienten, slik som hukommelsestap, nedsatt mobilitet, problemer 

med sosialisering og lavere selvfølelse (Saridi, Bakopoulos, & Despotidis, 2015).  

 

3.2 Ulike faktorer som påvirker stoffskiftet 

3.2.1 Stress 

Stress kan deles opp i to hovedpunkter, fysiske stressorer og psykiske stressorer. Fysiske 

stressorer er flere av de problemene som får kroppen til å bli stresset, det kan være alt fra 

svingende blodsukker, giftstoffer, matvarer du ikke tåler og kroniske smerter. Psykososiale 

stressorer er alle de sosiale eller psykiske vanskelige situasjonene som får deg til å stresse, 

noe som videre kan påvirke livskvaliteten (Forbes & Thomsen, s. 70). 

Det er mange grunner til at stress har stor betydning for stoffskiftet. Stresshormonet kortisol 

har en negativ effekt på stoffskiftet, der dannelsen av det aktive stoffskiftet hormonet T3 blir 
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hemmet (Thyroidea, u.å.c). Lege Lars Omdal, som er spesialist innenfor 

stoffskifteproblematikk, spesifiserer at kronisk stress kan destabilisere immunsystemet, slik at 

det ikke klarer å skille venn fra fiende. Dette går utover skjoldbruskkjertelen og dermed 

oppstår det betennelse (Wright, 2018). Forbes & Thomsen (2018) nevner at det finnes andre 

steder i kroppen der stressnivået påvirkes, hjernen er med på å regulere stoffskiftet der stress 

vil bidra til å minske dannelsen av signalstoffer fra hypothalamus og hypofysen med fall i 

TSH. Cellene vil også få mindre stoffskiftehormon, siden aktiviteten til proteiner som binder 

stoffskiftehormoner øker (Forbes & Thomsen, s. 72). Stress påvirker også blodsukkeret men 

også omvendt. Et dårlig regulert blodsukker stresser nemlig kroppen (Helsedirektoratet, 

2018). Siden kostholdet har en stor påvirkning på stress, er det viktig å spise en enkel, sunn og 

antiinflammatorisk kost. Dette blir det nevnt mer om senere i underkapitlet «3.2.2» Stresser 

man mye over lang tid, kan man på et tidspunkt kjøre seg over kanten og møte veggen. Når 

dette skjer vil binyrene sakte men sikkert slutte å fungere som de skal og vil ikke danne passe 

mengde kortisol og andre binyrebark-hormoner, dette kan videre føre til kroniske sykdommer. 

Blant annet stoffskiftesykdommer (Thyroidea, (u.å.d). 

 

3.2.2 Kosthold 

Kosthold og vitaminer har en stor betydning for stoffskiftet, her er det viktig å holde en 

stabilitet slik at kroppen fungerer slik den skal (Thyroidea, u.å.e). For å ikke få for rask og 

kraftig blodsukkerstigning er det fordelaktig å innta komplekse karbohydrater fremfor enkle, 

dette er med å stabilisere blodsukkeret (Idium, 2010). Ubalanse i blodsukkeret kan påvirke 

stoffskiftet, og det viser seg at pasienter med lavt stoffskifte har manglende følsomhet for 

insulin (Brenta, 2011). Derfor er det lurt å holde blodsukkeret stabilt ved å spise mindre 

sukker og stivelse. Inntak av for mye sukker kan føre til inflammasjon, og pasienter med 

hypotyreose har også større sjanse for å utvikle type 2 diabetes (Shomon, 2019).  

Pasienter med hypotyreose lider ofte av ubalanse av tarmfloraen, og derfor er inntak av fiber 

viktig. Dette er med på å fremme en sunn tarmflora, noe som er viktig for opptak av næring, 

avgiftning og vitaminsyntesen (Virili et al., 2018). Hormoner, antibiotika og andre giftstoffer 

kan utløse autoimmun og inflammatoriske responser. Desto mer man unngår disse giftene i 

maten, desto mindre stress og problemer vil immun- og endokrine systemer skape. 
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Økologiske, hormonfrie, plantevern frie matvarer og viltkjøttprodukter er noe man bør holde 

seg til hvis man har mulighet, slik at man får i seg mindre giftstoffer. (Shomon, 2019). 

Det er også viktig å innta pleiende matvarer for stoffskiftet. Forbes & Thomsen (2018) nevner 

at innmat fra dyr, som lever, nyre og hjerte er en konsentrert kilde til viktige næringsstoffer. 

Kraft, suppe kokt på kjøtt og bein, er rik på mineraler som kalsium og magnesium. Men også 

gelatin og kollagen som er helende for tarmen. I tillegg kan fermentert matvarer tilføre gode 

bakterier til tarmfloraen (Forbes & Thomsen, s 99). Det finnes også et eksempel der en 

stoffskiftepasient eksperimenterte med å spise seg frisk fra stoffskiftet. Det som er interessant 

er at de ovennevnte komponentene var det som var innholdet i hennes kosthold og gjorde 

henne frisk (Isaksen, 2017). 

Men det finnes også mat som er dårlig for stoffskiftet. Dette er ulikt for hvert individ, noen 

tåler dem i begrensede mengder mens andre ikke. Her nevner Forbes & Thomsen noen 

eksempler; sukker, enkle karbohydrater, tilsetningsstoffer, bearbeidet matvarer, raffinert 

planteoljer, «søppelmat», kaffe og alkohol. De nevner også at det er viktig å finne sine 

matvarer og forske på hva som kan påvirker deg og ikke. Man kan si at jo sykere man er, jo 

mindre tåler man disse matvarene (Forbes & Thomsen, 2018). 

Ulike grønnsaker i korsblomstfamilien som kål, brokkoli og blomkål inneholder 

glukosinolater som vil konkurrere med jod for opptak i skjoldbruskkjertelen. Man kaller de 

for goitrogene. Andre grønnsaker som limabønner, søtpotet og kassava inneholder cyanogene 

glykosider, har den samme virkningen. Soya inneholder flavonoider, som også kan påvirke 

skjoldbruskkjertelens funksjon (Vitti & Hegedus, 2018). 

For å opprettholde et godt stoffskifte er vitaminer og mineraler et godt grunnlag for en mer 

stabil hverdag, mangel på visse vitaminer kan føre til mangel for skjoldbruskkjertelen 

(Thyroidea, u.å.f). Det er viktig å ta blodprøver slik at man ser hvilke stoffer man har mangel 

av, eksempler som er viktig for stoffskiftet kan være; D-vitamin, som hjelper mot svimmelhet 

og slapphet. A-vitamin, med lite A-vitamin, blir evnen til å produsere TSH begrenset. B-

vitaminer er viktig for kroppens energiproduksjon og hjelper kroppen i forbindelse med fysisk 

og psykisk stress (Forbes & Thomsen, 2018). Magnesium, virker avslappende på muskler og 

nervesystem. Selen og sink, er nødvendig for stoffskiftet. Selen er en viktig komponent av 

enzymet som omdanner T4 til T3 i kroppen, uten dette kan T3 ikke bli produsert i riktige 

mengder. Sink, mangel på dette vitaminet kan føre til hypotyreose generelt og spiller en rolle i 

immunsystemet. Sink er også nødvendig for å konvertere T4 til T3 (Thyroidea, u.å.g). 
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3.2.3 Søvn og trening 

Det å huske seg selv i en travel hverdag kan være en prøvelse. Egenomsorg handler om å ta 

vare på seg selv og tilfredsstille sine egne behov (Forbes & Thomsen, 2018, s.140). Helsen er 

en stor del av det å opprettholde en stabil hverdag med stoffskifteproblematikk. Søvn er et av 

de punktene som er viktig å huske på, sover du ikke nok kan det påvirker kroppen din på en 

negativ måte (Holde, 2006). Hormonproduksjon og immunfunksjon kan svekkes, dermed står 

stoffskiftet i faregrensen også. Så en av de viktigste måtene å få kroppen i balanse er å 

prioritere søvn. Og for å få en god søvnrytme kan mosjon være en viktig del å ta tak i (Forbes 

& Thomsen 2018, s.140-42). 

Daglig trening hjelper til med å holde stoffskiftet stabilt. Det er ikke bare godt for kroppen, 

men også hodet. Fysisk mosjon er et av de mest effektive midlene for å redusere 

inflammasjon i kroppen og ses også på som en av de beste antioksidantene, derfor er nettopp 

trening avgjørende for et godt og sunt stoffskifte (Forbes & Thomsen, s.141). 

Werneck et al., (2018) kom frem til at etter seksten uker med aerob trening var det betydelige 

positive endringer i generell helse, emosjonelle aspekter og bedret mental og psykisk helse 

hos damer med hypotyreose (Werneck et al., 2018). 

I en norsk studie var hensikten å undersøke om pasienter, som levde med langvarige og 

kroniske plager, kjente på en bedring etter å ha vært med på et pedagogisk helsetilbud kalt 

«Kroppskunnskapning». Her kom det frem at hele 51% rapporterte om bedring i løpet av 

programmet. Kroppskunnskapning innebærer fysiske øvelser som fokuserer på pust, balanse 

og bevegelse (Heggdal, Oftedal, & Hofoss, 2018). 

 

3.2.4 Medisiner og blodprøver 

Det er viktig å ta riktig type og dose medikamenter og å jevnlig ta blodprøver der man følger 

med på endringer i stoffskiftet; dette blir gjort slik at riktig medisinering skjer (Thyroidea, 

u.å.h). Det finnes flere behandlingsmetoder og ulike typer medisinering enn de tradisjonelle. 

En av disse medikamentene er Armour, dette er en naturmedisin som er laget på grisekjertler 

(NRK, 2017).  
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For å oppdage medfødt hypotyreosen blir det tatt en blodprøve av barnet etter fødsel. En 

uoppdaget diagnose kan påvirke hjernens utvikling og i verste fall utløses i alvorlig sykdom 

(Saridi et al., 2015). Det finnes også flere medikamenter som kan påvirke stoffskiftet negativt 

og lage ubalanse i hormonbalansen, for eksempel p-piller og ulike hormonbehandlinger 

(Forbes & Thomsen, 2018). 

 

3.2.5 Psykisk helse 

Psykisk helse kan defineres som en opplevelse eller en følelse av å ha det bra, der man har 

muligheter til å finne glede i hverdagen. Kjenne at det å gå på arbeid eller å ta en del av 

samfunnet gir en mening. At man kan virkeliggjøre sine talenter og drømmer, men samtidig 

mestre vanlige belastninger som dukker opp i livet. Psykisk helse handler om individets 

opplevelse av trivsel. Et menneskeliv består av en rekke ulike bevegelser gjennom livsløpet, 

der det finnes variasjoner i tid og sted, personer og relasjoner som preger vår psykiske helse 

(Andersen, 2018). 

(Rakhshan et al., 2017) nevner at psykisk helse anses å være en av de viktigste indikatorene 

for helse i samfunnet. Den psykiske helsen til pasienter blir kartlagt av psykologer eller andre 

forskere som jobber innen adferds- og samfunnsvitenskap. Mental helse handler om individets 

evne til å utføre daglige oppgaver, kommunisere med mennesker og sosialisere uten og 

fremtre upassende kulturelt og sosialt. Temaet mental helse er viktig fordi det handler om 

personers individuelle og sosiale ytelse, og det nevnes at forbedret psykisk helse vil gi økt 

effekt innenfor både personlige og sosiale aspekter. (Rakhshan et al., 2017) 

Psyken kan også påvirke deg negativt. T3 hormonet finnes i stor doser i det limbiske systemet 

i hjernen vår, det er dette systemet som gir oss følelser av glede, kjærlighet, panikk, sinne og 

redsel. Dersom T3 nivået blir for lavt, eller at T3-funksjonene bli blokkert på cellenivå, vil det 

oppstå en kaskade av abnormale nervotransmittere som igjen kan føre til 

personlighetsforandringer. Det kan også oppstå problemer med kognitive evner, og føre til at 

evnen til å lagre og huske minner svekkes i både korttid- og langtidshukommelsen 

(Thyriodea, u.å.i). I dag vet man at det er vanlig med nevrologiske og psykologiske 

symptomer når man har hypotyreose, men det er også viktig å få med i denne oppgaven at det 

dessverre er opp til flere pasienter som blir diagnostisert feil, grunnet den mentale helsen. Der 

pasienter blir diagnostisert som bipolar eller med depresjon istedenfor å undersøke om dette 
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kan ha sammenheng med stoffskiftet. Problemet med å da bli behandlet for slike lidelser med 

for eksempel antidepressiva eller angstdempende medisiner, er at disse medisinene kan 

forverre stoffskiftesykdommen. Flere av medisinene kan også være med på å forhindre 

stoffskiftemedisiner med å bli tatt opp i blodet (Thyriodea, 2014). 

Forskning har vist at den mentale helsen til pasienter med hypotyreose er betraktelig lavere 

enn hos friske mennesker, og at det er viktig med ulike støtteprogrammer for denne gruppen 

(Rakhshan et al., 2017). 

 

 

3.3 Livskvalitet  

Livskvalitet er en viktig verdi for oss mennesker. Livskvalitet handler om å oppleve glede og 

mening. Ha en trygghet, føle interesse, bruke sine personlige styrker, mestre ulike oppgaver 

og vise et engasjement og tilhørighet. I tillegg har livskvalitet sammenheng med helserelaterte 

gevinster som bedre fysisk og psykisk helse, sunnere livsstil-valg, sterkere nettverk og sosiale 

støtte. To ting som da hører sammen er livskvalitet og trivsel, disse styrker hverandre i 

motstandskraften i møte med belastninger. Opplevd livskvalitet vil da være viktig for hver 

enkelt person, der den kan bidra til gode familierelasjoner, hvordan man fungere i 

arbeidslivet, oppvekstkår, og til bedre helse i befolkningen. Fokus på livskvalitet er derfor 

viktig i det moderne folkehelsearbeidet (Nes, 2017). 

 

Livskvalitet har både objektive og subjektive aspekter, og begge er nødvendige for å kunne 

forstå hva et liv består av, på godt og vondt. Objektive mål kan for eksempel være kronisk 

sykdom, mens det subjektive er beskrivelsen på om helsetilstanden er god eller dårlig. Man 

kan også bruke uttrykket livskvalitet som en samlebetegnelse på velferdens ikke-økonomiske 

komponenter som; sosiale relasjoner, helse, personlig trygghet, utdanning og tilfredshet med 

livet. «Opplevelsen av å ha et godt liv» blir også brukt som et synonym for dette begrepet. 

Dette synonymet representerer livskvalitet hentet innenfra hos individet, og omhandler 

kvalitet på de indre følelsene og hvordan man tenker i positiv forstand om sitt liv (Barstad, 

2015).  
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Mange studier har vist at livskvaliteten blir påvirket hos pasienter med hypotyreose. Winther 

et al., (2016) viste at livskvaliteten til pasienter med ubehandlet hypotyreose var dårligere enn 

hos den generelle befolkningen, men at den forbedret seg med medisinsk behandling. En 

annen studie fant ut at pasienter også hadde dårligere livskvalitet selv etter langtidsbehandling 

(Djurovic et al., 2018). En oversiktsartikkel fra 2015 fant ut at dårlig livskvalitet er en av de 

vanligste problemene for pasienter med medfødt hypotyreose (Saridi et al,. 2015). I 

motsetning til dette viser Rakshan et al., (2015) at det ikke var noen signifikant forskjell 

mellom livskvaliteten hos pasienter med hypotyreose og den generelle befolkningen, men at 

den mentale helsen var dårligere (Rakshan et al, 2015). 

 

 3.4 Sykepleie til pasienter med hypotyreose  

 3.4.1 Kunnskap og retningslinjer 

Det finnes ulike kilder til kunnskap om hypotyreose som sykepleiere kan benytte seg 

av.  Peeters (2017) og Holcomb (2002) er to relevante artikler som kan hjelpe sykepleiere 

med å få en oversikt over hva denne sykdommen handler om. Disse artiklene handler om 

hvordan hypotyreose oppstår, funksjon, symptomer, metoder for behandling og ulike 

retningslinjer for behandling (Holcomb, 2002; Peeters, 2017).  

I kronikken «Hypothyriodism and nursing care» får man en forståelse av hvordan sykepleiere 

kan forholde seg til pasienter med hypotyreose (Moore, 2018). Det er en kronikk som skal 

være til hjelp for helsepersonell som ikke føler seg trygg på hva denne sykdommen handler 

om. Her blir det fortalt om viktige temaer som sykepleieren har stor nytte for, slik at de kan 

lære det videre til pasienter. Det nevnes hvilke typer hypotyreose denne pasientgruppen kan 

få, hvilke symptomer det er viktig å se etter hos pasienten, slik som vonde muskler, 

vitaminmangel, tørr hud og lite vann i kroppen osv. Det vises også et skjema der man kan 

lære seg å se etter ulike endringer i stoffskiftet, der TSH, T4 og T3 er de verdiene man sjekker 

etter blodprøvetaking. En viktig part er hvordan sykepleiere skal videreføre sin kunnskap. I 

kronikken skrives det at sykepleiere må lære pasienten hvor viktig det er å ta medisinene sine 

til rett tid slik at kroppen får en daglig rutine. Man skal ta de på tom mage med et glass vann, 

en time før spising. Dette er viktig slik at medisinene blir tatt ordentlig opp i blodet. Etter å ha 

startet på levaxin eller annen type stoffskiftemedisin, vil kroppen ta opp medisinen ulikt over 

tid, derfor er det sjans for å måtte endre på dosering, dette kan ta opp til seks uker. Etter disse 
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ukene vil pasienten merke endringer som økt energi, større kognitiv funksjon, tykkere hår og 

andre symptomendringer (Moore, 2018).  

 

3.4.2 Kommunikasjon mellom pasient og sykepleier 

Kommunikasjon er en viktig del av det å kunne forstå andre mennesker. Kommunikasjon er 

en prosess som er nødvendig slik at sykepleieren er i stand til å etablere et menneske-til-

menneske-forhold til den pasienten det handler om (Travelbee 1999, s.135). Man bruker det 

for å bli kjent, forstå og møte pasientens behov, man anvender det som et hjelpemiddel der det 

vil bli lettere å hjelpe pasienten til mestring av sykdom, lidelse og ensomhet (Eide og Eide 

2013:136). 

For at en sykepleier skal kunne klare å forstå behovet til pasienten, er kommunikasjon en 

viktig del for begge parter. Kommunikasjonen kan foregår via ansiktsuttrykk, bevegelser, 

atferd, holdning og manerer. Det er viktig at sykepleiere forstår hva pasienten mener og hva 

som foreligger bak pasientens kommunikasjon, men også være forsiktig med å skulle påvirke 

pasientens tanker negativt. Da er det viktig å lytte på pasienten, være bevisst på hva man sier 

og være kreativ i sine løsninger. Ingen pasienter er like. En annen oppgave som er viktig i 

denne delen av kommunikasjonen er å være støttende når pasienten åpner seg (Travelbee 

1999, s.137-138). 

 

3.4.2.1 Menneske-til-menneske-forhold: 

I Travelbees sykepleietenkning nevner hun at gjennom et menneske-til-menneske-forhold vil 

man oppnå målene som er satt, ved å finne ulike løsninger og utvikle forholdet med pasient 

uten at det endres på en negativ måte. Dette er sykepleierens oppgave og det er viktig at 

sykepleieren er engasjert og gir håp. Når pasient og sykepleier møtes vil det oppstå en kjemi 

ut ifra hvilke opplevelser og erfaringer de deler i møtet med hverandre. Kommunikasjon er i 

følge Travelbee en prosess der sykepleieren får mulighet til å etablere et menneske-til-

menneske-forhold, dette skjer i ulikt tempo og vil bygge på hvilket forhold man har til 

hverandre og hvilke forventinger pasienten har (Travelbee, 1999, s.135). 
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3.5.2.2 Empati, medfølelse og sympati 

Sykepleiere har som viktig oppgave å engasjere seg følelsesmessig for å hjelpe den syke 

(Travelbee 1999, s.200-201). Det å vise empati og medfølelse til pasienter er av viktig 

betydning for relasjonene mellom pasient og sykepleier. Empati er det å kunne sette seg inn i 

andres situasjon, ta del i hva det handler om og forstå den andres tilstand, Travelbee mener 

det er en prosess der man kan sette seg inn i det gitte tidspunkt og tar en del i den andres 

sinnstilstand, men samtidig står utenfor og holder avstand (Travelbee 1999, s.193). Sympati er 

også det å forstå andres situasjon, der man ønsker å være en støtte og avhjelpe situasjonen 

pasienten står i. Kjenner pasienten på fravær av empati, sympati og medfølelse, kan man lett 

trekke seg bort og dermed innvirke vedkommende sin evne til å mestre sin hverdag og 

sykdom (Travelbee 1999, s.200-201). 

 

3.5.2.3 Motivasjon 

Motivasjon kan deles inn i indre eller ytre motivasjon. Indre motivasjon skaper arbeidslyst og 

interesse, noe man kan se på som drivkraft. Dette er en naturlig motivasjon som kommer 

innenfra, og fører til adferd man har lyst til å bedrive. Ytre motivasjon kommer av hva man 

føler på som respons fra andre, eller stammer fra ytre påvirkninger (Hummelvoll 2014, s.318). 

Psykologen Edvard Deci, skriver at de med indre motivasjon presterer bedre og har også det 

vesentlig bedre med seg selv. Derfor er det viktig å huske på den naturlige lærdommen, det at 

vi ikke bør fokusere på å motivere mennesker, vi bør heller prioritere å legge til rett for dem, 

slik at de selv finner en metode å motivere seg selv (Holm, 2015). 

Dalland (2010) skriver at selv om pasienten kjenner seg selv og sin diagnose, betyr det ikke at 

det vil bli lettere å motivere dem til å gjennomføre ulike oppgaver og kjenne på mestring. Det 

er viktig å gå inn med en innstilling der man er positiv og gir tilbakemeldinger som kjennes 

bra. Dette kan være med på å øke selvtilliten og gjør det lettere å komme seg videre. Føler 

pasienten at han/hun møter motgang og negativitet, vil det lettere ende opp med at man mister 

motet. Det er da nødvendig i slike situasjoner at sykepleier vurderer om ambisjonene er for 

høye, om man setter for store krav og om støtten har vært for liten (Dalland 2010, s.90-92).  
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4.0 Drøfting 

I drøftingen av problemstillingen vil det bli sett nærmere på funn fra forskningsartiklene der 

de vil bli veid opp mot teorien. 

4.1 Hvordan leve med hypotyreose, hvilken innvirkning har sykdommen på 

livskvaliteten? 

Det å skulle leve med hypotyreose kan oppleves ulikt fra person til person. Noen kan leve 

med denne sykdommen uten spesiell innvirkning på hverdagen mens andre er hardere rammet 

og vil bruke mer krefter på å utføre vanlige hverdagslige oppgaver. Selv med samme diagnose 

vil det ikke si at alle har like utfordringer. Hvilke innvirkninger denne sykdommen kan ha på 

livskvaliteten vil da være ulik fra person til person. Det finnes flere ulike studier som viser at 

sykdommen har en negativ innvirkning på livskvaliteten (Saridi et al., 2015; Djurovic et al., 

2018; Winther et al., 2016). 

 

Siden livskvalitet defineres som det å ha et godt liv der man opplever glede og trygghet 

(Barstad, 2015) kan det tenkes at mange av symptomene som er typiske for hypotyreose vil 

påvirke dette. De ulike symptomene som kan være med å påvirke livskvaliteten til denne 

pasientgruppen kan blant annet være økt trøtthet og slitenhet (Sand et al. 2014), noe som kan 

være utfordrende når det kommer til sosiale sammenkomster. Man vil kanskje ikke ha energi 

til å utføre hverdagslige utfordringer. Her spiller også den mentale psyken inn, det at man 

ikke orker å forholde seg til så mye på en gang. 

 

Når man ser på hvilke symptomer og utfordringer pasienter med hypotyreose lider av, ser 

man at det ikke bare går ut over det fysiske, men også det psykiske. Når kroppen ikke 

fungerer som den skal, der ulike symptomer preger hverdagen, kan det være vanskeligere å 

tenke positivt. Derfor har den fysiske og psykiske delen stor innvirkning på hverandre. En 

hverdag kan bestå av mange fysiske plager, der man føler seg utslitt, muskler og ledd i 

kroppen kan verke og flere faktorer som lyd og lys kan påvirke en pasient på en negativ måte. 

Med flere ulike plager som man ikke kan gjøre noe med, vil det påvirke den psykiske helsen 

(Thyroidea, u.å.i). Det psykiske kan føre til at man blir mindre sosial og større 

sammenkomster kan føles som en stor utfordring. Flere ulike symptomer som depresjon, 

sosial angst, humørsvingninger og en følelse om å være alene kan påvirke hverdagen 
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(Thyroidea, u.å.i). Har man en slik hverdag der de fysiske og psykiske plagene er med på å 

prege innholdet av dagen vil det være vanskelig å holde seg positiv. Derfor er det viktig å få 

hjelp. Om man da i tillegg ikke blir tatt imot av et forståelsesfullt helsevesen kan man 

argumentere for at dette definitivt vil gjøre noe med livskvaliteten til denne pasientgruppen.  

 

Andre faktorer som påvirker livskvaliteten, er stress. Stress er også noe man har sett at har en 

stor innvirkning på stoffskiftet. Det er flere faktorer som påvirker stresset negativt, der man 

eksempelvis kan nevne en travel hverdag, der man glemmer å spise ordentlig mat, man kaster 

i seg noe på veien og ender opp med store svingninger i blodsukkeret. Som nevnt i 

teorikapittelet er stress med på å påvirke blodsukkeret, men også den andre veien. Et dårlig 

regulert blodsukker vil nemlig gi resultater i at kroppen blir stresset (Helsedirektoratet, 2018). 

En ting som er viktig er altså å finne en rutine der man kan minimere stress i hverdagen. Dette 

er ikke enkelt, men viktig å ta på alvor. Det å lære seg å si nei er ekstremt vanskelig, men kan 

altså være alfa omega for denne pasientgruppen (Forbes & Thomsen, 2018). 

 

Kosthold er også en faktor som kan prege pasientens livskvalitet. I et veldig inspirerende og 

spennende intervju (Isaksen, 2017) skriver de om en stoffskiftepasient som spiser seg frisk fra 

stoffskiftet. Der opptil flere av matvarene hun spiste var matvarer som opp imot teorien 

nevnes som gunstige for skjoldbruskkjertelen. Det at flere deler historiene sine i media, er 

med på å sette fokus på diagnosen. Det at vi lever i et samfunn der det er mye fokus på riktig 

mat og ulike smaker, gjør det lettere å endre på kostholdet. Når flere har interesse for mat og 

smak, og det er større motivasjon til å spise sunt, kan dette være med på å hjelpe pasienter til 

å finne alternativer til en annen type kosthold. 

 

Man har sett at det å trene fremhever livskvaliteten til en med hypotyreose (Werneck et al., 

2018). Det å ta vare på egen helse og opprettholde en stabil hverdag er viktig slik at man kan 

føle seg uthvilt og ha krefter til en ny dag. I og med at hverdagen til en pasient med 

hypotyreose gjerne preges av mye slitsomhet og trøtthet kan man se for seg at det kan være 

ekstra utfordrerne å skulle tenke seg til en tur ut eller en treningsøkt. Dette vil da kunne før til 

en ond spiral uten noen forbedringer i livskvalitet. 
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4.2 Hvorfor er livskvaliteten viktig 

Livskvalitet er noe som er viktig for oss alle, det handler ikke bare om livskvaliteten i den 

vanlige hverdagen, men også når det kommer til sykdombildet. Det er viktig at sykepleier har 

fokus på livskvalitet når det kommer til bedring og mestring av sykdom, og ser at livskvalitet 

kan bli preget både positivt og negativt. 

 

Livskvalitet er et begrep som rommer mange områder i livet. Nes (2017) skriver at 

livskvalitet er en definisjon på hvordan vi mennesker føler, tenker og oppfører oss i 

hverdagen. Livskvalitet er en opplevelse av å ha det godt og oppleve glede, hvordan vi føler 

trygghet, kjenner på mestring og bruker oss selv når det kommer til personlige styrker. Hun 

skriver også at livskvalitet har sammenheng med helserelaterte gevinster som bedre psykisk 

og fysisk helse, sunnere livsvalg, sterkere nettverk og sosiale støtte, der livskvalitet og trivsel 

styrker møte med belastninger (Nes, 2017). Ser man viktigheten av dette vil man se at 

livskvalitet og helse henger sammen. Høy livskvalitet har en sammenheng både med bedre 

fysisk helse og færre psykiske plager og lidelser. Dette skyldes blant annet at noen av 

faktorene som bidrar til livskvalitet vil være med å beskytte mot psykiske vansker som for 

eksempel alvorlig depresjon og angst. Man kan se på høy livskvalitet som en av de viktigste 

beskyttelsesfaktorene mot psykisk sykdom.  

 

Trivsel er også en faktor som også kan ha positive konsekvenser for den fysiske 

helsetilstanden, grunnet mulig positiv effekt på sosiale relasjoner, livsstil, stress, generell 

mestring og virkning på immunforsvaret (Nes, 2017). Livskvalitet er en viktig faktor fordi 

den utgjør mye av pasientens hverdag, og man ser at livskvalitet spiller inn på mange ulike 

måter både positivt, men også negativt. Men det viktigste punktet Nes, (2017) nevner er 

nettopp dette med sammenhengen mellom livskvalitet og helse.  

 

Hverdagen til en pasient med hypotyreose handler mye om sykdom, og tar man da i 

betraktning at livskvaliteten har mye å si i for til helsa til denne pasientgruppa er det større 

sjans for at pasienten blir tatt bedre hånd om. Nettopp fordi man ser hele pasienten, ikke bare 

deler av pasientens sykdom. En viktig del av livskvaliteten handler om at vi alle er ulike, og at 

vi blir påvirket forskjellig av ulike faktorer. Dette kan både være gener og personlighet, sosial 

støtte, positive og negative livshendelser, tilknytningsforhold, kultur og objektive faktorer 
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som økonomi og samfunnsforhold. Det at vi alle er ulike og er påvirket på forskjellige måter, 

har egne opplevelser og tanker er også nyttig å sette i lys når en pasient trenger hjelp. 

 

4.3 Faktorer som må være tilstede for at sykepleier skal kunne ivareta 

livskvaliteten til pasienter med hypotyreose 

Det finnes flere faktorer som sykepleier kan ta i bruk og videreformidle, slik at pasientene kan 

bruke det som hjelpemidler i sin hverdag. For at en pasient med hypotyreose skal kunne ta det 

i bruk er det viktig at sykepleier har god kommunikasjon med pasienten. Der sykepleieren 

bruker ulike metoder for at pasienten skal føle seg trygg. Når det gjelder kommunikasjon 

forutsettes det at sykepleiere har gode ferdigheter innenfor det å kommunisere med 

mennesker og pasienter. Kommunikasjon er en prosess der det søkes etter informasjon og 

kunnskap om den andre parten, der pasienten og pårørende kan uttrykke sine behov og får den 

hjelpen man trenger.  De mellommenneskelige relasjonene synliggjøres også gjennom 

kommunikasjonen, der medfølelse, følelse av nærhet kan komme frem. Det finnes flere 

studier der man kan lese at stoffskiftepasienter opplever å ikke blir hverken trodd eller hørt 

(McMilliant et al., 2004), derfor er det enda viktigere at denne pasientgruppen blir tatt på 

alvor. Når en pasient ikke føler seg sett og hørt kan det fort oppstå en utrygghet, der pasienten 

setter færre ord på hvordan han/hun har det og trekker seg heller unna (Travelbee 1999, s.139-

147). Da er det viktig at sykepleier er en støttende part og bruker de overnevnte hjelpemidlene 

i samtale med pasienten. Det er viktig at sykepleier bruker empati som et hjelpemiddel i møte 

med pasienten, dette vil gjøre at pasienten føler seg anerkjent, og som vil føre til at pasienten 

letter vil åpne seg og kjenne på trygghet (Travelbee 1999, s.139-147). 

 

Andre metoder som sykepleier kan ta i bruk er motivasjon og relasjon. Psykologen Edvard 

Deci, kommer med noen gode tanker rundt det å skulle motivere pasienter. Her trekker han 

frem at mennesker med indre motivasjon presterer bedre og har det vesentlig bedre med seg 

selv. Det er ikke i alle situasjoner man trenger å legge fokuset på å motivere mennesker, men 

heller prioritere det å legge til rette for dem, slik at pasienten kan jobbe med seg selv og finne 

en metode som motiverer dem på egenhånd. Dette er noe en sykepleier kan anvende i samtale 

med pasient angående motivasjon, slik at pasienten kan lære seg å utvikle egne tanker som 

igjen vil hjelpe dem videre til å løse sine egne utfordringer. Det er viktig at pasienten vet hva 
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som er sentralt i livet sitt, dette finner man ikke ut før man selv tar jobben og utforsker hva 

som er viktig for en selv (Holm, 2017). 

 

Relasjon mellom pasient og sykepleier er også nødvendig. Travelbee skriver at sykepleieren 

vil ikke være i stand til å hjelpe pasienten dersom kategoriseringen ikke brytes. Det er først 

når kategoriseringen brytes, at forholdet tar et steg videre. For å oppnå dette er det nødvendig 

at sykepleiere er empatiske og åpne i møte med nye pasienter (Travelbee,1999, s.186-193). 

For å kunne hjelpe pasienter med mestring av sykdom, vil forståelse og medfølelse fra 

sykepleier være noe som gjør at pasienten føler seg trygg. Det er også viktig at sykepleiere 

har i tankene at det er pasientens behov som skal styre relasjonen, ikke sykepleierens 

følelsesmessige engasjement – dette kan oppstå hvis forholdet overstiger den profesjonelle 

terapeutiske relasjonen og vil deretter gå ut over ivaretakelsen av pasientens behov 

(Travelbee, 1999, s. 193-201). Uansett er det nødvendig å engasjere seg følelsesmessig for å 

hjelpe den syke, her er det viktig at sykepleier ser situasjonene fra pasientens perspektiv 

(Travelbee, 1999, s.193-201). Det å ha stoffskifteproblematikk kan lett gå utover den psykiske 

helsen til pasienten, derfor er det viktig at sykepleiere går ut ifra at det kan være vanskeligere 

å komme inn på denne pasientgruppen. Sykepleiere må være bevisst på det som blir sagt, 

hvordan de fremtrer, hvilke tanker og følelser sykepleieren setter i gang i møte med pasienten. 

 

Når sykepleier tar kommunikasjonen et steg videre og setter seg inn i pasientens meninger og 

tanker, vil det bli lettere å forstå pasientens behov og informere om andre faktorer som kan tas 

i bruk. Man har sett at det å trene fremhever livskvaliteten til en med hypotyreose (Werneck 

et al., 2018). Som sykepleier kan man være behjelpelig med å tilrettelegge for dette med 

utgangspunkt i hva pasienten ønsker og klarer. Sykepleier kan også snakke med lege som 

videre kan henvise til en fysioterapeut eller en personlig trener, der de kan sette opp ulike 

treningsplaner og ulike øvelser. Som nevnt tidligere så er det viktig å huske at alle pasienter 

med hypotyreose er ulike, alle har sine problemer og dette må tas med i betraktningen. Det er 

også lurt å starte rolig og heller trappe opp. Med stoffskifteproblematikk blir man fortere 

sliten og det er noe man må huske på som pasient og sykepleier. Det er viktig å motivere og 

sette mål der pasienten føler mestring (Forbes og Thomsen, 2018). 

 

For å opprettholde en sunn livsstil ved siden av trening er det viktig med et godt kosthold. Her 

kan en kostholdsplan kan være en god investering. Man kan starte med å bytte ut noen av de 

dagligdagse matvarene med andre renere og naturlige varer og kjenne om dette virker positivt 
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på kroppen (Shomon, 2019). Man vet at en diett kan ha mye å si for et sykdombilde og man 

vet at riktig diett kan forbedre symptomer og i noen tilfeller også gjøre en symptomfri. Her er 

det viktig å huske at ulike matvarer kan påvirke stoffskiftet både positiv og negativt. Jod er et 

tema det skrives ofte om i media, dette er på grunn av at man i Norge generelt har for lite jod i 

kroppen, spesielt kvinner etter fødsel (Nasjonalt råd for ernæring, 2016). Man har sett at for 

lavt inntak av jod kan føre til stoffskifteproblemer, derfor er det viktig å få i seg jod (Sand et 

al., 2014). Fisk, egg, melk og ulike tangprodukter er matvarer som inneholder jod. Dette er et 

godt eksempel på grunnleggende kunnskap om ernæring som sykepleier kan ta i bruk imøte 

med pasienter og gi råd om før videre behandling med kosthold. Siden man vet at kosthold er 

viktig for sykdomsbildet hos pasienter med hypotyreose kan sykepleier gi anbefaling om å 

oppsøke ernæringsfysiolog, slik at pasienten og ernæringsfysiologen kan ordne en mer 

detaljert kostholdsplan der man fører inn ulike varer som kan påvirke stoffskiftet på en riktig 

måte. 

 

En annen faktor som påvirker livskvaliteten og har en sammenheng med både trening og 

kostholdet er stress. Stress er en del av hverdagen som blir påvirket av både det man spiser og 

hvilket innhold man putter inn i dagsplanen. At stress påvirker stoffskiftet negativt er noe som 

sykepleiere kan bringe videre, siden dette er et viktig budskap som alle med denne diagnosen 

burde høre om. Her kan sykepleier være en støttende partner, informere om hva som gjør 

blodsukkeret stabilt, legge opp dagen slik at den blir lettere og ikke minst oppfordre pasienten 

til å være mer delaktig i sitt eget liv, slik at pasienten takler utforinger med stress i en vanlig 

hverdag.  

 

Den siste faktoren som må nevnes er psykisk helse. Med bakgrunn i det som skrives om hvor 

mye livskvaliteten blir endret av hvilken helse man har (Nes, 2017), er det viktig at 

sykepleiere setter seg inn hvor mye dette påvirker hver enkelt pasient. Det at den mentale 

helsen er dårligere hos pasienter med hypotyreose er viktig kunnskap å ta med seg som 

sykepleier og noe man bør ta hensyn til i møte med pasienter med denne diagnosen. Et tiltak 

som har blitt foreslått er å holde pedagogiske programmer for pasientene som kan være med 

på å styrke den mentale helsen (Rakhshan et al 2017), her kan sykepleiere også spille en 

viktig rolle i behandlingen.  

 

Siden denne sykdommen har symptomer som overlapper med andre sykdommer, der spesielt 

den mentale helsen blir trukket frem, er det nødvendig å vite at den mentale helsen endrer seg 
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mye spesielt i ungdomsalderen og at den vil være med på å prege hverdagen (Dyb, 2015). 

Dette et utrolig viktig tema å bringe videre til helsepersonell. Det er mange som uttaler seg 

om psykisk helse i sosiale medier og ulike serier og programmer du kan finne på nettet. Det er 

problematisk når det ikke nevnes at disse psykiske plagene også kan skyldes problemer med 

stoffskiftet (Thyroidea, u.å.i). Man må finne en metode som kan få denne informasjonen ut i 

samfunnet, spesielt til ungdommen. Kanskje dette kan være noe helsesykepleiere kan snakke 

høyt om på ungdom/videregående skole, eller om helsestasjoner kan sette 

stoffskifteproblematikken høyere opp på listen over hva som er viktig for ungdom å kunne. 

Det finnes ulike metoder som allerede blir tatt i bruk når det gjelder å spre kunnskap om andre 

sykdommer ut til samfunnet, for eksempel ved ulike brosjyrer og informasjonshefter med 

innhold om de ulike sykdommene. Dette kan være en metode å spre kunnskap også om 

hypotyreose blant ungdom og voksne. Helsestasjoner for unge og voksne kan ha dette 

liggende slik at det blir mer tilgjengelig for alle. 
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5.0 Konklusjon 

Hensikten med denne oppgaven er å belyse hvilke faktorer som må være tilstede for at 

sykepleier skal kunne ivareta livskvaliteten til denne pasientgruppen. Man kan argumentere 

for at flere områder i livet til denne pasientgruppen påvirkes. Ut ifra forskning har man 

kommet frem til at sykepleier kan bruke flere ulike metoder, der de tar i bruk aktuell teori og 

forskning for å utøve sykepleie til denne sykdomsgruppen. Dette vil gi en positiv effekt til 

pasientens hverdag, her kan de bidra med råd og veiledning om kosthold, trening og 

stressmestring.  

Det er viktig at sykepleiere har nok kunnskap og er villige til å bruke tid for å bli kjent med 

pasienten. Det å lytte til pasientens tanker og bruke det i en videre behandling er noe en 

sykepleier må ha i betraktning, samt å ta hensyn til at sykdommen er ulik fra person til 

person. En sykepleier bør sørge for at pasienten føler seg sett og forstått og motivere til at 

pasienten selv finner motivasjon og glede i å ta hånd om sykdommen. Sykepleiere kan også 

bidra til å gjøre sykdommen synlig, for eksempel via helsestasjoner og helse-sykepleiere. 
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