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Bakgrund: Hypotyreos är i första hand en autoimmun sjukdom, där kroppens försvar 

angriper sköldkörteln. Sjukdomen drabbar cirka en kvinna på 50 och en man på 300. 

Sjukdomen orsakar mycket lidande med olika symptom som exempelvis onormal trötthet 

och depression vilket begränsar och förhindrar sociala aktiviteter och möten. Syfte: Belysa 

kvinnors erfarenheter av att leva med hypotyreos i Sverige. Metod: Kvalitativ narrativ 

analys användes som metod. Data insamlades genom 15 bloggar. Resultat: Ur analysen 

framträdde fem kategorier såsom; Blir inte tagen på allvar, Symptomen styr vardagen, Kan 

inte lita på läkarna, Möter förståelse från omgivningen och Abnorm viktökning med tretton 

underkategorier. Slutsats.  Kvinnornas upplevda erfarenheter av att inte bli förstådd och 

tagna på allvar när de söker vård var tydlig. Sjukdomens symptom styr vardagen med smärta, 

bristande energin och koncentrationsförmåga. Brist på tillit till läkarnas kunskap och ansvar 

framkom. Bloggandet var för många kvinnor ett sätt att hålla kontakt med sin omgivning. 



 

ABSTRACT 

Titel: Women´s experience of living with hypothyroidism – A 

narrative analysis of blogs 
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Background: Hypothyroidism is primarily an autoimmune disease where the body's 

defenses attack the thyroid gland. The disease affects about one woman of 50 and one in 300 

men. The disease causes much suffering with various symptoms such as unusual tiredness 

and depression which limits and prevents social activities and meetings. Aim: Highlight 

women’s experience of living with hypothyroidism in Sweden. Method: The data was 

analyzed through a qualitative narrative analysis. Data were collected from 15 blogs. 

Results: Five categories emerged from the analysis; Will not be taken seriously, symptoms 

control everyday life, Cannot trust doctors, Meets understanding from the environment and 

Abnormal weight gain and thirteen subcategories. Conclusion: The women perceived the 

experience of not being understood and taken seriously when they seek care was evident. 

Symptoms of the disease control everyday life with pain, lack of energy and concentration. 

Lack of trust in physicians' knowledge and responsibility emerged. Blogging was for many 

women a way to keep in touch with their surroundings. 
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INLEDNING  

Personer som drabbas av hypotyreos kan uppleva svårigheter som att sjukvården inte tar 

deras sjukdom och symptom på allvar när de söker vård. Det kan ta lång tid att få en diagnos. 

Ovissheten med långa utredningstider och symptom som inte kan förklaras påverkar de 

drabbades liv och hälsa. Även familj, närstående, arbetsgivare, sjukvården och samhället 

påverkas, något som kan visa sig i onödigt långa sjukskrivningar och att familj och 

närstående har svårt att förstå vad deras anhörig drabbats av. För att kunna lindra patientens 

lidande, minska oro hos närstående behöver sjuksköterskor mer kunskap om de drabbades 

erfarenheter av att leva med hypotyreos.  

BAKGRUND 

Hypotyreos 

Hypotyreos kallas sjukdomstillståndet vid underfunktion i sköldkörteln. Ungefär en procent 

av befolkningen drabbas (Blackwell, 2004). En kvinna på 50 och en man på 300 drabbas 

(Carson, 2008). Sköldkörtelhormoner reglerar hjärnan och kroppens metabolism, tillväxt 

och utveckling (Rooth Svensson, 2013). Primär hypotyreos är den vanligaste formen och 

beror på autoimmunitet. Den debuterar oftast vid 30- 50 års ålder och då företrädesvis hos 

kvinnor (Larson, Anderson & Koslawy, 2000) och symptomen kommer smygande 

(Blackwell & Goolsby, 2002).  Hos äldre är det svårare att upptäcka hypotyreos eftersom 

symptomen kan förväxlas med det naturliga åldrandets förändringar på kroppen och dess 

funktioner (Blackwell & Goolsby, 2002; Larson et al., 2000). Personer med hypotyreos 

söker sjukvård med många olika, ibland diffusa symptom vilket beror på att nästan alla 

system i kroppen påverkas (Larson et al., 2000).  

Forskning visar att patienter som får träffa olika läkare vid varje vårdtillfälle, upplever det 

svårt och påfrestande att berätta hela sin hälsohistoria upprepade gånger och leder till ökad 

oro (Von Bültzingslöwen, Eliasson, Sarvimäki, Mattsson & Hjortdahl, 2005). Detta är i linje 

med O’Malley, Hickey och Nevens (2000) studie, som visar att patienter som träffar samma 

vårdpersonal och läkare upplever en större känsla av sammanhang, tillit och stärkta 

relationer. Stärkta relationer möjliggör att patienterna har lättare att berätta om sina besvär. 

Enligt Von Bültzingslöwen et al. (2005) finns det en ökad risk att justerade 

medicineringsdoser inte följs upp när läkarbyten sker frekvent. O’Malley et al. (2000) visar 

i sin forskning att bristfällig eller utebliven adekvat patientundervisning och information kan 

ge patienter orealistiska förväntningar på medicineringen vilket kan leda till en bristande 

tillit till behandlande läkare. Genom snabb diagnos ges bättre förutsättningar för patienten 

att tillfriskna. Vidare framgår det att viktminskningsbekymmer och de depressiva 

symptomen som inte lindras av läkemedel mot hypotyreos, bör följas upp (a.a.).  

Neurologiska symptom som hörselnedsättning, förvirring, minnessvårigheter och depression 

förekommer. Det är också vanligt med onormal psykisk trötthet och kognitiv nedsättning, 

vilket kan ge den drabbade en känsla av att befinna sig i dvala. Endokrin påverkan kan ge 
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symptom som: rikligare eller mer långdragen menstruationsblödning än normalt och 

blodbrist. Minskad sexlust och impotens är också vanliga symptom. Hjärt- och kärlpåverkan 

kan bero på vätska i lungsäcken och astma. Mag- och tarmkanals påverkan kan ge 

förstoppning, viktuppgång och ökade blodfetter. Muskelkramp, värk, stelhet och fördröjd 

muskelavslappning är rörelseapparatens symptom. Hypotyreos kan även ge kall, torr och 

blek hud samt tunna och sköra naglar. Grov hårväxt, fläckvis håravfall, ödem i händer, anklar 

och på ögonlocken är också synliga tecken och symptom. Diffusa symptom som känslighet 

mot kyla är också vanligt (Larson, Anderson & Koslawy, 2000). 

Diagnos ställs genom blodprov, ultraljudsundersökning, vävnadsprov, läkarens 

okulärbedömning och patientberättelse och upplevelse (Blackwell & Goolsby, 2004; Rooth 

Svensson, 2013). Sjuksköterskor bör vara medveten om de tecken och symtom som finns 

vid hypotyreos och fråga patienten om symptom för att säkerställa snabb diagnos och 

behandling. De bör också förstå hur övervakning och stöttning av patienter med denna 

sjukdom kan utföras för att förbättra resultat med diagnos och behandling (Blackwell & 

Goolsby, 2004; Larson, Anderson & Koslawy, 2000). 

 

Lidande  

Människans upplevelse av fenomenet lidande förklarar Arman och Rehnsfeldt (2006), som 

något ont, oönskat och oundvikligt som mer eller mindre stör en persons livsbalans. För att 

synliggöra det som orsakar lidandet krävs mod men det lindrar när det förts fram i ljuset. 

När något okänt och ovisst hotar människans inre värld och existens väcks hennes sårbarhet 

och därmed själslig oro. Malmsten (2008), menar att genuina och goda vårdrelationer lindrar 

lidande när vårdpersonal avsätter tid för att lyssna på patienten. Information och stöd till 

personer med hypotyreos är viktigt för att minska lidande när livsbalansen blivit störd 

(Carson, 2009). Det är en specifik uppgift i vården att trösta patienter som lider, för att skapa 

trygga relationer och att lindra lidande. Wiklund (2003), menar att lidande saknar mening i 

sig, men om patienten finner mening med lidandet så är det lättare att bära. Vårdpersonal 

kan hjälpa patienten att finna mening i lidandet genom att lyssna och visa medlidsamhet. Det 

ger patienten utrymme att berätta om sitt lidande.  

Lidandet finns i olika former så som sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande vilka 

uppkommer ur olika källor (Eriksson, 1987). Sjukdomslidande är en följd av sjukdom och 

dess situation där symptom som smärta stör och hindrar personen i den dagliga livsföringen. 

Sjukdomslidande uppkommer ofta i samband med att en person får en diagnos och där 

rädslor och farhågor besannas. Människor kan välja att hantera smärtan, undvika situationer 

som ger mer smärta eller projiciera lidandet på något annat i omgivningen för att kontrollera 

sin situation. Begränsningar i aktivitet och daglig livsföring kan ses som ett hot mot 

personens identitet och värde (Wiklund, 2003).  

Arman och Rehnsfeldt (2006), menar att ett vårdlidande uppstår ur vårdrelationer. Om 

vårdrelationens positiva mening uteblir ökar risken för vårdlidande (Dahlberg & Segesten, 

2010). Wiklund (2003), menar att vårdlidande kan undvikas om vårdaren uppmärksammar 

patientens lidande, genom att reflektera och identifiera om patienten upplever brist på 

kontroll eller känner sig kränkt. Utebliven eller felaktig vård som leder till att symptom och 
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sjukdom förvärras samt patientens upplevelse av att inte blir lyssnad på bör också ses som 

ett vårdlidande (a.a.). Vård som utgår från rutiner och scheman, där individuell vård 

åsidosätts, där individen inte kan eller tillåts vara delaktig, påverka eller förstår sin vård är 

faktorer som ger upphov till vårdlidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Andra faktorer som 

påverkar detta lidande är otillräcklig kunskap om patientens omvårdnadsbehov, exempelvis 

medicinering, slarvigt utförd omvårdnad, opersonligt bemötande, väntetider, patientens 

upplevelse av att inte bli tagen på allvar samt brist på information (Arman & Rehnsfeldt, 

2006).  

Wiklund (2003), anser att livslidandet ofta blir mer påtagligt när en individ blir sjuk, och då 

personen inte klarar av att leva upp till sin önskade roll eller nivå. Hur ett livslidande 

påverkar en individ beror på den generella inställning till livet och vilken prestationsnivå 

personen upplever sig behöva uppnå. Livslidandet kan påverka hela individens liv och 

existens. Livslidandets centrala fråga om livet och döden, blir påtaglig och konfronterar 

individen och den nya identiteten. Lidandet är en kamp som individen utkämpar. När 

värdigheten hotas fylls människan av skam över att inte kunna leva eller fungera som 

tidigare. Skam gör att individen känner sig förringad och kränkt, vilket kan leda till att man 

isolerar sig från omgivningen. (Wiklund, 2003).   

KASAM   

KASAM (Känsla Av Sammanhang), handlar om en persons upplevelse av sitt sammanhang 

och förmågan att anpassa sig till svåra situationer, genom att finna meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet (Antonovsky, 1991). Meningsfullhet menar Antonovsky 

(1991), är hur väl en person känner sig motiverad till delaktighet och engagemang i sitt liv. 

Med begriplighet avses hur väl en individ kan förstå, förutsäga och uppfatta det som sker 

runtomkring. Hanterbarhet är en persons förmåga att lita på sina resurser att klara av de 

svårigheter individen ställs inför. Antonovsky (1991), kallar detta för den salutogena 

hälsomodellen, som fokuserar på det som leder till att individen upplever hälsa. Hur 

människor förstår, hanterar och ser sitt liv som meningsfullt beror på hur väl en person klarar 

att möta och hantera påfrestande situationer som hon/han ställs inför i livet. Wiklund (2003), 

belyser att det finns en stark koppling mellan en individs KASAM och individens upplevelse 

av hälsa. Langius-Eklöf (2008), menar att KASAM är ett bra begrepp som kan användas av 

vårdpersonal i mötet med patienten. Individer med svagt KASAM får oftare mer allvarliga 

konsekvenser av sin sjukdom, vilket leder till större omvårdnadsbehov. Patientundervisning 

visar att patienter upplever en större känsla av sammanhang vilket är positivt för patienten, 

men det behöver inte ha en klinisk betydelse (Langius-Eklöf, 2008). Carson, (2009) menar 

att uppföljning och information ger patienter med hypotyreos större förutsättningar att klara 

av att hantera och förstå sin sjukdomssituation. Hypotyreos behandlas med hormoner och 

påverkas inte av att personer har ett starkt KASAM, men det kan lindra visst lidande om 

patienten kan förstå vad som sker och varför.   

Patientfokuserat vårdande 

Patientperspektiv där patienten är i fokus, är nödvändigt för att god och adekvat vård ska 

kunna ges. Patienten är expert på sig själv och sjuksköterskan besitter den professionella 

kunskapen. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är det viktigt att sjuksköterskan förstår hur 
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patienten upplever sitt välbefinnande, ohälsa och hur vården erfars, för att kunna ge adekvat 

och god vård. När sjuksköterskan erbjuder patienten att vara delaktig i vårdprocessen och 

omvårdnaden främjar det patientens livsvärld och känsla av välbefinnande (Dahlberg & 

Segersten, 2010). Uppföljning av patienter med hypotyreos är viktigt för att uppnå en 

följsamhet i behandlingen och vårdprocessen (Carson, 2009). Patienters upplevelser av att 

få en diagnos kan upplevas på olika sätt. En del patienter upplever lidande, andra får en 

känsla av lättnad när en diagnos kan fastställas efter en lång tid av oklara symptom och 

ovisshet. För patienter kan diagnosen ge en bekräftelse på att upplevelsen inte är inbillning, 

vilket också kan visas upp för de som tvivlat (vänner, arbetsgivare och försäkringskassan) 

på patientens upplevda ohälsa (Määttä, 2007).  

Eriksson (1987), menar att något av de tre begreppen, ansa, leka, lära, måste ingå i mötet, 

mellan patient och sjukvårdspersonal, för att det ska vara vårdande ur ett patientperspektiv. 

Ansa innebär bland annat att vårdaren lyssnar öppet och följsamt och försöker att förstå det 

patienten berättar. Lek är relaterat till trygghet, tillit men också känslan av sammanhang, 

mening och ensamhet. Lära kan vara att vårdpersonal skapar möjligheter så att patienten 

känner hopp. Dahlberg och Segesten (2010), menar att det är viktigt att sjuksköterskan kan 

förstå patientensperspektivet. Detta är grund för att sjuksköterskan ska kunna vårda patienten 

så att denne kan återfå mening och balans i sitt vardagliga sammanhang. Enligt 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005), ska sjuksköterskor 

ansvara för att omvårdnadsordinationer planeras, genomförs och utvärderas och att 

patientens basala omvårdnadsbehov uppfylls. Wiklund (2003), menar att vårdrelationen 

mellan patient och sjuksköterska handlar om att sjuksköterskan ska ge patienten stöd och 

utrymme i existentiella, psykiska och fysiska frågor. I gynnsamma vårdrelationer skapas 

utvecklingsutrymme där patienten kan uttrycka sina problem, behov och önskningar. 

PROBLEMFORMULERING 

Hypotyreos är en sjukdom som kan vara svår att diagnosticera och det kan ta lång tid innan 

rätt diagnos fastställs. Tidigare forskning visar på att individer som drabbas av hypotyreos 

upplever ett stort lidande. Ett lidande som skulle kunna undvikas om vårdpersonalen har 

större kunskap om sjukdomens symptom och påverkan på individens liv och vardag. Under 

utredningstiden innan en diagnos kan fastställas kan goda vårdrelationer byggas mellan 

sjukvårdspersonal och patient. Det skulle kunna leda till att god och säker vård uppnås ur ett 

patientperspektiv. Sjuksköterskans profession är omvårdnad, som innefattar att lindra 

lidande.  Blivande och yrkesverksamma sjuksköterskor och annan vårdpersonal behöver bli 

medvetna om dessa individers lidande. Genom ökad kunskap kan vården förbättras och 

därmed minska dessa personers lidande.  

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med hypotyreos i Sverige. 
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METOD 

En kvalitativ analysmodell av narrativer har använts som Dahlborg-Lyckhage (2012), 

beskriver som insamling av färdiga berättelser som analyseras. Enligt Svenska akademiens 

ordlista (SAOL, 1998), översätts narrativer till berättande/berättelser. Narrativ analysmetod 

innebär att en analys görs av en berättelse som därefter struktureras och förklaras genom 

koder, kategorier och underkategorier/teman på ett överskådligt sätt. Ett narrativ beskriver 

en handling eller tidsförlopp med en början, mitt och slut (Dahlborg-Lyckhage, 2012). I en 

blogg kan människor beskriva hur deras livssituation ser ut. Narrativen som finns i bloggar 

kan användas för att öka förståelsen och kunskapen om individers upplevda lidande, 

hälsa/ohälsa, och vård. Möjligheten att ta del av människors upplevelser är ett motiv för att 

använda bloggar i forskning.  

Urval 

För att ta del av individers konkreta erfarenheter av att leva med Hypotyreos valdes bloggar 

som grund för uppsatsen. Dahlborg- Lyckhage (2012), menar att texter, med en berättande 

karaktär kan användas som källa för analyser med avsikt att skildra människors upplevelser. 

Skärsäter och Ali (2012), menar att bloggarna kan ha en känsla av anonymitet på webben 

vilket kan ökar deras uppriktighet och öppenhet, det ger möjligheter att ta del av känsliga 

och personliga erfarenheter. Som stöd för inkludering och exkludering av bloggar användes 

mallen Essential elements and blog research design questions (Eastham, 2011). 

Inklusionskriterier var att bloggarna innehöll berättelser som beskrev upplevelser av att leva 

med hypotyreos i Sverige och var skrivna på svenska. Bloggarna var skrivna i tidsintervallet 

år 2004-2014. Exklusionskriterier var bloggar som krävde lösenord eller medlemskap, samt 

de bloggar som innehöll reklam och som publicerats som artiklar i tidskrifter.  

Datainsamling  

Sökning av bloggar gjordes via sökmotorn, Google med sökorden ”Hypotyreos blogg” och 

bloggar mellan åren 2004-2014, vilket gav 220 träffar, alla skrivna av kvinnor. Vid första 

genomgången sorterades en större mängd träffar bort, dubbletter, de som innehöll reklam 

och de som inte beskrev upplevelser. Genom att läsa bloggarna kunde texter som var avsedda 

för tidskrifter eller andra forum identifieras. Vid andra genomgången fanns 189 bloggar 

kvar. Genomgången av dessa gjordes i den ordningen som sökmotorn valt att sortera dem. 

Vid närmare granskning valdes 15 bloggar som uppfyllde samtliga inklusionskriterier. De 

utvalda bloggarna som ingick i studien var skrivna under perioden 2009 – 2014, (figur 2). 

Bloggarna inhämtades under ett och samma tillfälle, 2014-09-10 då informationen i bloggar 

ständigt förnyades genom uppdateringar. Till hjälp för bloggurvalet användes Easthams 

(2001), mall, (Figur 1). Detta för att urskilja och värdera vilka bloggar som skulle användas 

och som svarade på syftet.  
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Figur 1. Eastham (2001), Essential elements and blog research design questions. 

 

Figur 2. Bloggtexter skrivna mellan år 2009-2014 

från år hämtad blogg nr

2012 2014-09-10 1

2013 2014-09-10 2

2013 2014-09-10 3

2013 2014-09-10 4

2012 2014-09-10 5

2011 2014-09-10 6

2009 2014-09-10 7

2012 2014-09-10 8

2014 2014-09-10 9

2014 2014-09-10 10

2012 2014-09-10 11

2011 2014-09-10 12

2013 2014-09-10 13

2014 2014-09-10 14

2013 2014-09-10 15

2014 2014-09-10 16
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Analys  

Datamaterialet analyserades utifrån en modell beskriven av Dahlborg-Lyckhage (2012). 

Analysen beskrivs som berättelsens helhet, delar av helheten och till sist en ny helhet med 

ny förståelse när de analyserade delarna skapar en ny helhet. Analysen är fokuserad på det 

manifesta, det uppenbara i texterna. 

Datamaterialet lästes igenom flera gånger för att få känsla för innehållet. Texterna lästes i 

sin helhet med fokus på studiens syfte. Stycken som beskrev bloggförfattarnas erfarenheter 

kopierades och klipptes in i Word-dokument, 44 sidor textmassa. Datamaterialet delades in 

i meningsbärande delar som svarade på syftet. Dessa framträdde genom en dialog med 

datamaterialet det vill säga frågor ställdes till texten. Exempel på frågor till texten är: Hur 

upplevde du bemötandet i vårdkontakten? Vilka känslor upplevde du vid ditt besök hos 

vårdgivaren? Därefter kodades de meningsbärande enheterna och grupperades i 

underkategorier och kategorier. Innehållet inom och mellan kategorierna jämfördes och ett 

mönster bildades. Detta resulterade i fem kategorier och 13 underkategorier. Dessa belyses 

med citat från bloggarna.  

 Etiska överväganden 

Sociala medier som kan användas av allmänheten betraktas som öppna och kan användas 

utan skribentens samtycke enligt Segesten (2012) och Dahlborg-Lyckhage (2012). Enligt 

Eastham (2011), är det bloggarens avsikt med bloggen som avgör om nödvändigt samtycke 

bör efterfrågas. Bloggarens offentliga avsikt är det som styr, där låg offentlighet kräver 

samtycke och därmed kräver hög offentlighet inget samtycke. Författaren till detta arbete 

har utgått från att enbart använda bloggar som varit avsedda för alla läsare det vill säga, inte 

varit försedda med lösenord.   I studien har Essential elements and blog research design 

questions, (Figur 1) använts som stöd för att välja ut bloggar med hög offentlig avsikt. För 

att ändå värna om bloggförfattarnas integritet ersattes bloggarnas webbadresser med 

numrering 1-15 (figur 2) webadresserna uteslöts även i referenslistan  

Ärlighet i forskning, innebär att inte förvränga, kopiera eller förfalska resultat 

(Vetenskapsrådet, 2012). Texterna användes varsamt för att inte skada enskild individ eller 

förvränga innehållet. Enligt Kjellström (2012), handlar etik i forskning om att inte skada 

eller på annat sätt utnyttja människor. Avsikten har varit att nå en större och djupare kunskap 

om kvinnors erfarenheter. Vetenskapliga arbeten ska enligt Kjellström (2012), syfta till 

kunskapsökning inom ett visst område för att förbättra samhällsutvecklingen och enskilda 

individers livsvillkor.  
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RESULTAT  

Ur analysen av datamaterialet identifierades fem kategorier och tretton underkategorier 

(tabell 1).  

Tabell 1. Kategorier och underkategorier 

Kategori  

 

Underkategori 

 

Blir inte tagen på allvar 

 

Bristande tillgänglighet 

Inte förstådd 

Egna kunskaper ringaktas 

 

Sjukdomen styr vardagen Bristande energi 

Koncentrationssvårigheter 

Smärtor i kroppen 

 

Kan inte lita på läkarna Oansvariga 

Bristande kunskap 

 

Möter förståelse från omgivningen Närstående backar upp 

Andra bloggare uppmuntrar 

 

Abnorm viktökning 

 

Viktökning svår att förstå 

Självvald isolering 

Söker hjälp för viktbekymmer 
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Blir inte tagen på allvar 

Bristande tillgänglighet 

Många av kvinnorna upplevde mötet med sjukvården som otillfredsställande.  Det hade sin 

grund i att det upplevdes som svårt att få läkarkontakt, tiden hos läkaren upplevdes för kort 

samt en känsla av brist på förståelse i kommunikationen med vårdpersonal. Kvinnorna 

menade att deras upplevda ohälsa inte togs på allvar. Redan när läkartiden bokades på 

vårdcentralen, uppfattade de att ärendet inte prioriterades. Några av dem beskrev att de sökt 

sig till privata vårdgivare som de upplevde avsatte en längre tid vid besöken och en större 

förståelse för den upplevda ohälsan. 

”Jag har inte fått någon diagnos alls av vårdcentralen, den fick jag när jag sökte 

privat läkare flera månader senare. Läkaren på vårdcentralen har nu inte hört av 

sig till mig på ett år”. (blogg 14) 

 

Inte förstådd 

Kvinnorna upplevde att vårdpersonal inte förstod deras problematik. De uppfattade att det 

saknades kunskap hos vårdarna. De menade att sjukvårdspersonalen inte tog deras symptom 

på allvar och att ärendet blev lågt prioriterat av den orsaken. Diffusa symptom och det faktum 

att kvinnorna ibland sökte vård vid flera tillfällen utan att någon orsak hittades, ledde till 

situationer där kvinnornas upplevelse av ohälsa ifrågasattes.  

”Sökte till företagshälsovården som frågade om jag var flygrädd eller rädd för 

mina arbetskamrater när jag inte orkade flyga till huvudkontoret i Stockholm på 

möten”. (blogg 2) 

När läkare gäspade och/eller suckade under vårdbesöket uppfattades det av kvinnorna som 

om de upptog läkarens tid i onödan. Den typen av läkarbesök upplevdes som kränkande och 

ifrågasättande. Det var något som både diagnostiserade och odiagnostiserade kvinnor 

upplevde. Kvinnorna uppgav sina symptom och några blev då utredda för annan sjukdomar 

och behandlades för den, detta skedde oftast innan de fått sin hypotyreos diagnos. 

Upplevelsen av att bli ignorerad eller att inte bli tagen på allvar fortsatte även vid byte av 

läkare vilket ledde till att de fick berätta sin sjukdomshistoria flera gånger. Nya vårdmöten 

där kvinnorna återigen behövde berätta om sina symptom och ohälsa, upplevdes som 

tröttande. Kvinnorna upplevde otrygghet vid uteblivna provtagningar och när läkarna inte 

kunde diagnostisera dem, ovissheten om vad som orsakade ohälsan, var en påfrestning.  Det 

skapade rädsla för att läkarnas kunskap var otillräcklig. Upplevelsen av läkarnas osäkerhet 

resulterade ofta i att kvinnorna blev skickade mellan olika vårdenheter, med nya 

vårdkontakter vilket dränerade dem på deras redan bristande energinivå. Bristande 

information om hypotyreos när en diagnos fastställts, förstärkte misstron för vårdpersonalen 

kompetens.  
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De yngre patienterna beskrev att de upplevde att de inte fått tillräckligt med hjälp från 

skolsköterskan när de sökte för symptom som onormal trötthet och 

koncentrationssvårigheter. En ung kvinna orkade inte med skolan och blev klassad som 

skoltrött och att enbart ett blodprov togs för att kontrollera om tröttheten berodde på järnbrist. 

Prover för hypotyreos togs inte förrän efter många år på en vårdcentral. De kvinnor som 

upplevde god kommunikation och information i vårdkontakten, hade också större tilltro till 

vårdpersonal och aktuell behandling Kvinnor med goda vårdkontakter uttryckte att de 

upplevde mindre oro och större välmående i sin sjukdom. Nöjda kvinnor beskrev mötet med 

vården som kommunikativ och att de tycker att vårdpersonalen lyssnar och förstår deras 

berättelser. 

”Jag har haft en sådan tur att få så fantastiskt bra läkare jag är så glad att jag 

träffat någon som är så kompetent och som verkligen lyssnar och tar sig tid att 

förklara mina värden och vad som händer.” (Blogg 15). 

 

Egna kunskaper ringaktas 

De kvinnor som orkade söka information och kunskap om sjukdomen gjorde det för att lära 

sig mer. Informationen gav dem trygghet och förståelse. Kvinnorna uttryckte att egna 

efterforskningar om sjukdomen kunde skapa större klyftor och misstro mellan kvinnan och 

sjukvårdspersonalen. Det blev extra tydligt när kvinnorna presenterade egna tankar och idéer 

om behandling och provtagning som grundade sig i den egna upplevda ohälsan. Dessa 

förslag på läkemedel och dosjusteringar, samt önskemål om extra kontroller mellan 

läkarbesöken upplevdes inte tas på allvar.  

”Jag läser på olika artiklar och rapporter för att få mer kunskap och vid ett tillfälle 

tar jag upp innehållet i en forskningsrapport som jag läst. Min läkare säger då till 

mig, att hans fru brukade också tro på att det hon läste i tidningen passar in på 

henne” (Blogg 3) 

Symptomen styr vardagen 

Bristande energi 

Kvinnorna berättade om kronisk trötthet och om att smärta, orolig sömn som dränerade dem 

på ork vilket ledde till att de hade svårt att fungera i sin vardag. De som orkade gå till sina 

arbeten upplevde att orken bara räckte till arbetsdagen, efter arbetets slut existerade bara 

tröttheten. Tröttheten som orsakades av hypotyreos ledde till att de inte orkade umgås med 

människor i sin närhet. De kvinnor som hade barn upplevde att energin gick åt till att ge 

omsorg om barnen, vilket gjorde dem beroende av att partnern fanns tillgänglig om orken 

skulle tryta.  

”Hur ska jag orka flytta ProVivaförpackningen från den sidan diskhon till den 

andra? ” (blogg 2) 
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Kvinnorna upplevde frustration över att den normala energin övergick till onormal trötthet 

och därmed begränsade dem i alla aktiviteter. På semestrarna orkade de inte delta i aktiviteter 

med familjen, vänner och släkt. Tröttheten och de depressiva symtomen gjorde att många 

valde att dra sig undan från andra människor. De klarade inte av att föra en normal 

konversation när de var oförmögna att koncentrera sig, inte orkade vara uthålliga utan 

hamnade i en så kallad hjärndimma. Tröttheten kunde uppstå mycket snabbt och var så 

förlamande den kunde slå ut en individs förmåga att fungera och tänka i relation till andra 

människor.  

Koncentrationssvårigheter 

Studenter menade att koncentrationssvårigheterna i kombination med dimsyn och trötthet 

begränsade dem i sitt lärande. De kvinnor som drabbades av hypotyreos i övre skolåldern 

betraktades som besvärliga och ungdomströtta, de fick i vissa fall etiketten skoltrött. Att läsa 

en bok beskrevs som omöjligt, då orken och koncentrationsförmågan endast räckte till för 

en till två sidor åtgången.  

”Var ständigt trött och orkeslös, skolsköterskan och kuratorn trodde jag var 

skoltrött” (Blogg 13) 

 

Smärtor i kroppen 

Dåligt inställd medicinering gav oönskade symptom som upplevdes lika besvärliga som 

symptomen innan medicineringen påbörjades. Dessa tillstånd hindrade också vardaglig 

aktivitet och rutiner vilket upplevdes som ett bakslag. Kvinnorna berättade att ledvärk och 

kramper i extremiteterna kom som en överraskning, utanpå övriga symptom.   

”Fått överdoseringssymptom idag, värre huvudvärk än normalt, tvungen att ligga i 

sängen i flera timmar och knapra Ipren. Fick avboka gymmet som jag såg fram 

emot, låg i sängen och svettades ihjäl, kändes som om jag hade feber.” (Blogg 5) 

 

Kan inte lita på läkarna 

Bristande kunskap 

Kvinnorna upplevde att de riskerade att bli felbehandlade eftersom läkarna de träffade hade 

olika teorier om sjukdomstillståndet, något som gav en känsla av förvirring hos dem. Det 

fanns också stor risk att uppföljning på dosjustering inte skedde när många läkare var 

inblandade. Kvinnorna påtalade betydelsen om att få träffa samma läkare vid olika 

vårdtillfällen för att få så god följsamhet i behandlingen och medicineringen som möjligt. 

Misstron och önskan om ett tillfrisknande gjorde att de experimenterar med att ställa in 

medicindosen på egen hand. De som inte fått läkemedel utskrivet ordnar det på egen hand, 

genom köp på internet.  



12 

”I morgon ska jag kontakta läkaren som skrev ut levaxin till mig och säga att jag 

experimenterat med dosen själv och kommit fram till att min kropp inte fungerar på 

så låg dos levaxin.”  (Blogg 11) 

Oansvariga 

En del av kvinnorna upplevde läkarna som oansvariga när de väl blivit rätt diagnostiserade 

och fått behandling. Återkoppling med blodprovstagning och uppföljande besök inom rimlig 

tid skedde inte. Den läkemedelsinformationen som gavs upplevdes vara bristfällig när de var 

nydiagnostiserade. Framförallt beskrev de att de inte visste när medicinen skulle tas och 

vilka födoämnen som borde undvikits. Några av kvinnorna förstod inte heller att det var 

livslång medicinering de fått, som måste ställas in och att det kan ta tid.   

”… jag blev tillsagd att återkomma om ett år för nya provtagningar. Men jag var 

fortfarande sjuk så jag fick tjata mig till ett nytt besök efter ett halvår.” 

 (blogg 2). 

Några kvinnor beskrev att de litade på sina läkare, men de upplevdes att läkarna chansade 

när de försökte ställa in medicindosen. Några kvinnor upplevde ovilja hos läkaren för att få 

prova tilläggsmedicin när medicineringen inte upplevdes vara tillräckligt effektiv. Denna 

ovilja tolkades av kvinnorna som okunskap, osäkerhet och att läkaren inte ville ta ansvar för 

tilläggsmediciner. Kvinnorna upplevde att de var tvungna att vara extra påstridiga för att få 

läkarna att remittera dem till endokrinologisk mottagning, där de hade större chans att få 

tilläggsmedicineringen utskriven och även pröva läkemedel som enbart fanns på licens.  

”Efter ytterligare några år med levaxin och lio lyckades jag äntligen efter en kamp 

få igenom konststycket att driva igenom att få prova naturligt sköldkörtelhormon. 

Med denna medicin som är licensbelagt för att läkemedelsföretaget inte sökt licens 

om att få sälja det i Sverige fick jag mitt liv tillbaka” (Blogg 2) 

 

Möter förståelse från omgivningen 

Närstående backar upp 

De kvinnor som upplevde förståelse från anhöriga eller andra personer i omgivningen när 

det känt sig sjuka, kände ett stort stöd, vilket hjälpte dem att härda ut. Kvinnorna beskrev att 

de mådde bättre när närmast anhörig hade förståelse att orken och kapaciteten var sämre, 

vilket även innebar avlastning när andra hjälpte till. 

”Tack allihopa och ursäkta mitt något labila och hetsiga humör. Jag är så otroligt 

tacksam för alla fina människor runtomkring mig som står ut med mitt ältande och 

gnäll. Som pushar och peppar när jag inte orkar .” (blogg 15) 
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Andra bloggare uppmuntrar 

Många skrev om sina situationer och om hypotyreos för att kanalisera hur de mådde och för 

att det var ett lättare sätt att kommunicera på, när hjärnan och kroppen inte orkade med 

umgänge som tidigare. Skrivandet kunde bedrivas hemma och kunde pausas när vila 

behövdes. Forum som tog upp sjukdomen gav kvinnorna styrka då de förstod att de inte var 

ensamma i sin situation. Uppmuntrande kommentarer gav också styrka att orka med 

vardagen. 

”Jag har inte förrän nu insett hur många som läser min blogg, som jag haft som ett 

andningshål. Det gläder mig mycket, så jag ska fortsätta skriva…” (Blogg 6). 

 

Abnorm viktökning 

Viktökning som är svår att förstå 

Viktuppgången beskrivs som påfrestande. Kvinnorna förstod först inte varför de gick upp i 

vikt när de inte ändrat sin kosthållning. De som aldrig hade haft viktökningsproblem tidigare 

började plötsligt gå upp i vikt. Det som var mest tydligt och påtagligt var att orken att 

motionera eller träna minskade och försvann. De flesta kvinnorna kunde relatera 

viktökningen till minskad eller utebliven träning. Vissa kvinnor hade svårt att förstå att de 

gick upp i vikt trots att de tränade. Besvikelsen över att all träningsslit varit förgäves 

uttrycktes i ledsamhet, då de förstod att ingen viktminskning och förbränning skulle ske 

innan medicineringen börjat fungera. Viktökningen upplevdes som misslyckanden när de 

gick upp mellan 10-20 kilo på kort tid utan att kunna gå ner igen. 

Viktuppgång som följd av hypotyreosens påverkan på kroppens metabolism upplevdes vara 

ett stort bekymmer. Det påverkade kvinnornas psykiska hälsa, de skrev att de kände sig 

misslyckade, fula och dåliga som inte klarar av att gå ner i vikt efter hastig viktuppgång. 

Tröttheten, smärtorna och de övriga symptomen hindrade dem från att motionera och träna 

i den omfattningen de hade behövt, för att uppnå viktminskning.  

”Varje gång jag tittar mig i spegeln så känner jag inte igen mig. Det är en rätt 

upprivande och ledsam känsla. Tänk er själva att gå upp 15-20 kilo på bara två 

månader och sedan inte kunna tappa dem igen hur mycket ni än försöker” (blogg 

14) 

Självvald isolering 

Symptomen som följer hypotyreos var anledningar till att många isolerade sig, genom att 

sluta umgås med familj, och att träffa gamla vänner. Onormal trötthet, viktuppgång, brist på 

koncentrationsförmåga och kroppslig värk var symptom som avhöll personerna från att träffa 

familj vänner och bekanta. Den psykiska hälsan påverkades mycket negativt bland annat för 

att omgivningsljud blev för påfrestande när många personer vistas i samma rum. När orken 
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att föra ett samtal och hålla koncentrationen försvunnit så ville kvinnorna inte verka tröga 

då de att inte kunde följa med i konversationen. Det ledde till att de drog sig undan från 

större grupper, familj och andra personer. Skammen över onormal viktökning som de inte 

lyckats banta ner var påfrestande, vilket resulterade i den självvalda isoleringen. 

”Vi fick en inbjudan till en av mina barndomsvänners 30 årsfest. Jag ville så gärna 

gå samtidigt som jag inte ville visa mig där. Jag ville inte att mina gamla vänner 

och bekanta som inte sett mig på många år skulle se hur fet jag blivit. Jag kände 

mig mer misslyckad än någonsin. Det blev ingen fest för mig. Jag stannade 

hemma…” (Blogg15) 

 

Söker hjälp för viktbekymmer  

Några av kvinnorna lyckades att på egen hand ta sig till gym och anlitade personliga tränare 

som gav råd om träning och kost. Många andra kvinnor sökte råd och hjälp från sina 

vårdcentraler eller behandlande läkare för att få remiss till dietist eller näringsterapi. Det 

upplevdes vara svårt att få hjälp med viktnedgång om patienten inte led av fetma.  

”I perioder har jag mått riktigt dåligt fysiskt vilket gjort att det blivit jobbigt psykiskt. 

Jag kunde inte kontrollera min viktuppgång, det gjorde mig ledsen, på gränsen till 

deprimerad.” ( Blogg 15). 

Möjligheten att få hjälp från sjukvården med de konsekvenser som uppstod som följd av 

hypotyreos, beskrevs som nästintill obefintligt. Kvinnorna önskad hjälp med viktminskning 

ur fler aspekter. Några önskade hjälp från dietist, för att lära sig äta rätt när kroppens 

metabolism inte fungerade tillfullo och andra hade önskemål om träningshjälp.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Bloggar söktes fram på internet och utgjorde data i uppsatsen. Scott (2012), menar att 

bloggar ger möjlighet att ta del av individers upplevelse av hälsa, ohälsa och lidande, vilket 

kan öka kunskapen om ett fenomen, i det här fallet hur det är att leva med hypotyreos. 

Narrativ analysmetod valdes utifrån syftet, att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med 

hypotyreos i Sverige Dahlborg-Lyckhage (2012), anser att narrativ analysmetod är lämplig 

när granskning och analys av personers livsberättelser ska göras. En narrativ analys innebär 

att färdiga berättelser analyseras, och att meningsbärande enheter plockas ut och kodas, ur 

koderna erhålls underkategorier och kategorier för att skapa en ny helhet och där igenom fås 

en ny förståelse (Skott, 2012). Genom detta förfaringsätt har erfarenheter kunnat kodas och 

kategoriserats så att en ny förståelse framkommit. Dahlborg-Lyckhage (2012), menar att 

styrkan med att använda sig av individers berättelser ligger i insikten som den upplevda 

hälsa, ohälsa, lidande och vård i vardagen ger. Ökad kunskap som kan erhållas ur berättelser 

är hur enskilda individer upplever vården och vårdandets konsekvenser (a.a.) 

Bloggar kan anses jämföras med självbiografiskt material. Skillnaden mellan en 

självbiografi och en blogg är att bloggen inte har redigerats och tolkats av annan person än 

bloggaren själv. I en självbiografi kan berättelsen redigeras och tolkas av andra personer i 

utgivningsprocessen, vilket kan förändra ursprungsberättelsens mening i viss mån. I en blogg 

skriver bloggaren utan att vara påverkad av någon intervjuperson, störande omgivning eller 

känsliga och obekväma frågor.  Nackdelen är dock att det inte finns krav på att en blogg, 

som jämställs med självbiografi, behöver vara objektiv eller sanningsenlig (Dahlborg-

Lyckhage, 2012).    

Att använda bloggar som datamaterial är att författarna till bloggarna uttrycker sin berättelse 

i trygghet bakom datorskärmen, utan yttre påverkan som vid vårdbesök eller nervositet vid 

intervjuer. I bloggar kan människor berätta om exempelvis sitt liv, hälsa och lidande på sina 

egna villkor. Att analysera bloggar anses skapa kunskap om individers upplevelse av att leva 

med hypotyreos. Att analysera bloggar jämfört med att genomföra intervjuer är att 

kroppsspråk och mimik går förlorad. Även nyanser i språket och ögonkontakten förloras. 

Att information skulle falla bort om bloggaren bara skriver det som läsaren vill ha, saknar 

relevans eftersom intervjuade personer väljer vad de vill säga eller utelämna. Jonsson, 

Heuchemer och Josephsson (2012), menar att berättelser kan återberättas på olika sätt 

beroende på vilken kontext de berättas i. Berättaren redigerar sin berättelse utifrån vem som 

lyssnar och då kan en ny mening uppstå. Mallen Essential elements and blog research design 

questions av Eastham, (2011), användes i datainsamlingen för att stärka trovärdigheten. 

Easthams mall ger en tydlig linje, underlättar sökandet och urskiljer användbara bloggar från 

de som inte är lämpade utifrån syftet. 

Sökningen gjordes på sökmotorn Google med sökorden ”Hypotyreos blogg”. För att 

sökningen skulle svara på syftet, beskriva upplevelsen av att leva med Hypotyreos i Sverige, 

exkluderades bloggar som inte var svenska. Texter på svenska inkluderades för att inte 

förlora viktig information vid en eventuell översättning av texter. För att få ny information 
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inkluderades bara bloggar som var skrivna inom ett tio års intervall från 2004-2014. Den 

sökningen gav 220 bloggar, där alla var skrivna av kvinnor. Det var anledningen till att 

studien inte innefattar män med hypotyreos. Valet av endast en sökmotor begränsade antal 

sökträffar, vilket begränsade mängden data som skulle granskas. Begränsningen anses inte 

ha påverkat resultatet negativt, då val av sökmotorn inte påverkar bloggarnas innehåll.   

Begränsa tidsintervallet för sökningen kan vara både till fördel och nackdel. Att skildra 

individernas upplevelser av sjukdomen i nyare bloggar är att de belyser nutid. Äldre 

berättelser kan vara från en tid då sjukvård och behandling bedrevs på ett annat sätt än vad 

som uträttas idag.  

De bloggar som hade reklam eller som efter genomläsning visade indikationer på att de varit 

publicerade i någon tidskrift sållades bort. Reklam på sidor kan styra hur individer skriver 

sina upplevelser om de får betalt från annonsören, för att passa en viss målgrupp. Även texter 

som varit publicerade kan ha vinklats för att nå en viss kategori av läsare, vilket kunde 

påverkat resultatet negativt. Endast de bloggar som innehöll beskrivning av bemötanden i 

vårdkontakten valdes. Antalet blev 15 bloggar som användes i studien.  

Resultaten hade kanske blivit annorlunda om individers upplevelser i andra länder hade 

inkluderats. Vård och behandling i Sverige kan skilja sig åt från andra delar av världen. 

Därmed kan upplevelsen av sjukdomen skilja sig åt och därför inte vara överförbart på 

svenska individers upplevelse av sjukdomen. I vilken utsträckning resultaten är överförbart 

eller användbart till andra grupper och situationer kan endast läsaren avgöra. Uppsatsen kan 

öka förståelsen för patienter med hypotyreos.  

För att stärka tillförlitligheten i analysen har datamaterialet lästs flera gånger, analyserat och 

formulerat ett kategorisystem. Studiens urval och analysarbete är noggrant beskrivet för att 

stärka tillförlitligheten. Dessutom har citat inkluderats för att öka trovärdigheten.  Processen 

har inte varit förutsägbar, utan resultatet har överraskat, då författaren förhållit sig öppen till 

texten och satt sin förförståelse åt sidan. För att tydliggöra förförståelsen innan analysen 

påbörjades, skrev författaren ner all sin kunskap och erfarenhet inom ämnet, för att 

synliggöra all tidigare kunskap. Genom detta sätt kunde ny information lättare identifieras 

och synliggöras (Henricson, 2012). Författarens ovana att arbeta utifrån en vetenskaplig 

analysmetod kan ha påverkat resultatet. Att genomföra examensarbetet utan medförfattare 

har varit till stor nackdel men vissa fördelar har funnits. En fördel har varit att författaren 

kunnat lägga upp studierna efter egen förmåga och inte behövt anpassa sig till medförfattares 

studietakt. Nackdelen har varit att inte kunnat diskutera det framkomna materialet med en 

medförfattare. Ett annat resultat kunde eventuellt ha uppnåtts om det funnits två författare.  

 

Resultatdiskussion 

Av resultatet framkommer att patienters upplevelse av att leva med hypotyreos påverkas av 

olika faktorer. Avgörande faktorer var om de kände att de blev tagna på allvar, hur 

sjukdomen styrde vardagen, om de kände tillit till läkarna, möter förståelse för sin sjukdom 

och hanteringen av abnorm viktuppgång. Resultaten tydliggör kvinnors upplevelse av att 

inte bli tagen på allvar på grund av vårdpersonalens bristande intresse, förmåga att lyssna på 
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kvinnornas berättelse om deras ohälsa och lidande. Detta är i linje med Söderberg, Olsson, 

och Skär (2011) studie, som också belyser patienters upplevelse av att mötas med ignorans, 

misstro och bristande intresse av vårdpersonal när de söker vård. Anpassad längd för besöket 

möjliggör tid för frågor och information, samt ökat förtroendet för läkaren. Patienters 

missnöje över dålig tillgänglighet och långa utredningstider är ett problem som även 

framhålls av Eriksson och Svedlund (2007). Wiklund (2003), menar att varje person har rätt 

att ses som en enskild individ och utifrån detta bli bekräftad. Om detta inte sker finns det 

risk att patienten ses och behandlas som ett passivt objekt (a.a.). När vårdpersonal informerar 

på ett adekvat sätt och intresserar sig för patientens livsvärld, öppnas det upp för ömsesidigt 

förtroende och tillit. När motsatsen inträffar skapas misstro till vårdpersonalens kompetens. 

Utebliven information om sjukdomen uppfattas som kunskapsbrist om sjukdomen. Eriksson 

och Svedlund (2007), påvisar också patienters önskan om att bli sedda och bekräftade 

upplevs som en ständig kamp utöver de svårigheter som sjukdomen redan utgör för 

individerna.  Dahlberg och Segesten (2010), menar att ett vårdande förhållningsätt, avspeglar 

sig i hur patientens lidande och livsvärld bekräftas av vårdgivaren (a.a.). Upplevelse av att 

ta onödig tid i anspråk och att inte vara önskvärd hos sjukvården är påtaglig hos de bloggande 

kvinnorna. Möten med nya läkare skapar onödigt vårdlidande, och bristande förtroende för 

vårdpersonalen vilket också Dahlberg och Segesten (2010), menar dränerar patienten på 

energi när sjukvårdspersonals uppträdande är kallt, oengagerat eller visar på att de har 

bråttom.  

Upplevelsen av att inte kunna lita på sjukvårdspersonalen, kan vara ett resultat av bristande 

förståelse för patientens livsvärld och sjukdomslidande. Det kan också vara bristande 

kommunikation i vårdprocessen. Söderberg et al. (2011) belyser att bristande information 

om behandling och läkemedel skapar osäkerhet och otrygghet hos patienter. Av resultaten 

framgår att upplevelsen av att läkarna inte tar sitt ansvar, visar sig vid 

läkemedelsförskrivning och uppföljning av denna. Kvinnorna upplever att brist på 

kontinuitet hos läkare är en avgörande faktor för att läkemedelsuppföljning uteblir med 

tillhörande provtagning. En annan orsak är när patienten önskar ändra dos eller lägga till 

läkemedel, i en förhoppning att uppnå bättre effekt, och läkaren inte har samma uppfattning. 

I de situationer där läkaren inte har samma uppfattning eller vill ta ansvar för 

tilläggsmedicinering, blir patienter missnöjda. Det kan då upplevas som att läkaren inte tar 

sitt ansvar. I dessa situationer skulle ett vårdlidande kunna ha undvikits genom att bygga upp 

och etablera en god relation. Wiklund (2003) menar att vårdlidande uppstår när utebliven 

vård, information eller att patienten inte upplever att hen blir lyssnad på. Felaktig vård och 

medicineringar ger också ett vårdlidande (a.a.). Resultaten visar att kvinnorna upplever att 

läkare remitterar dem vidare till Endokrina vårdkontexter om de inte kan eller vill ansvara 

för dem. Detta tyder på att läkarna i vissa fall tog sitt ansvar när de inte lyckas hjälpa 

patienten. Sjuksköterskan kan lyssna på patienten för att försöka förstå dennes situation och 

med utgångspunkt i patientens berättelse och utifrån sina vårdande och medicinska 

kunskaper genomföra stödjande samtal (Malmsten 2008). 

Av resultaten framkommer att sjukdomen styr vardagen för patienterna. Onormal trötthet, 

orkeslöshet tillsammans med andra symptom som hindrar patienter att leva sitt vardagliga 

liv, leder till frustration och förtvivlan. Eriksson och Svedlund (2007), konstaterar också att 

försaka vardagsaktiviteter på grund av kroppsliga hinder upplevs som förtvivlan hos 

patienter och hanteras delvis genom att blogga, och genom att söka information på internet 

för sjukdomens symptom och behandling. För patienter är det ett sätt för att få begriplighet 
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i sin vardag. Antonovsky (1991), hävdar att människans behov av att finna känsla av 

sammanhang är avgörande hur väl hen klarar av att hantera sin sjukdom och livssituation 

(a.a.).  

Av resultaten framgår att abnorm kroppsviktökning påverkar den psykiska hälsan. Det är 

psykiskt påfrestande för de kvinnor som inte kan träna på grund av symptom som led-, 

muskelvärk och massiv trötthet. Kvinnorna upplever brist på information om hur hypotyreos 

påverkar kroppens metabolism och därmed också ämnesomsättningen. Kvinnorna känner 

skam över viktuppgången och att de inte lyckas gå ner i vikt igen. Skam över att bli tjock, 

isolerar många kvinnor. Uppgivenhet och depressivitet upplevs när det inte finns stöd och 

hjälp att få från vården. Den hjälp som efterfrågas är ofta träningshjälp och kostrådgivning 

från dietist. Sjukdomslidandet hindrar kvinnorna i deras dagliga livsföring, då sjukdomens 

symptom begränsar dem (Wiklund, 2003). Det är viktigt att sjuksköterskan lyfter fram och 

förstår patientens vårdbehov. Genom att ta in patienters upplevda behov av vård kan 

sjuksköterskan informera dem vilka vårdinsatser som finns tillgängliga. Därmed involveras 

patienter i planeringen (Müllersdorf 2008).  

Resultaten tydliggör att tillvaron som sjuk underlättas av en förstående och tålmodig 

omgivning. När närstående visar förståelse och kvinnorna tillåts att vara sjuk utan att behöva 

känna skuld upplevs bättre hälsa trots sjukdomsnärvaro. Omgivningens förståelse 

kompenserar många gånger upplevelsen av hopplöshet och förtvivlan när sjukvården inte 

lever upp till kvinnornas förväntningar i bemötande och behandling. Söderberg et al. (2011), 

menar att patienters missnöje utgår från en ojämn kommunikation som beror på deras 

upplevda erfarenhet av utebliven individuell vård. När omgivningen ger förståelse och hjälp 

när symptomen hindrar i vardagen, kan kvinnorna ändå uppleva att de tillhör ett 

sammanhang. Antonovsky (1991) visar med sin salutogena hälsomodell, KASAM, att 

individer som fokuserar på det som befrämjar hälsa upplever hälsa trots sjukdom (a.a.). 

Kvinnorna som bloggade upplever ett socialt stöd från läsare av bloggen som svarade. Stödet 

ger styrka att fortsätta kämpa för att få bättre stöd från sjukvårdsgivarna men också för att 

hjälpa andra personer som läser bloggen. Eriksson och Svedlund (2007), menar att hopp 

skapar styrka och acceptans till sjukdomen samt tilltro till tillfrisknande. Hoppet beskrivs 

som positivt men kan även upplevas negativt, kvinnan dräneras på energi när förhoppningen 

vänder till besvikelse (a.a.). Professionellt stöd kan ges av sjuksköterskan genom samtal och 

stödja kvinnorna i att utveckla empowerment, det vill säga utveckla ett förhållningssätt till 

sjukdom- och livssituationen. Genom samtal kan sjuksköterskan belysa varje kvinnas 

individuella egenvårdsresurser, som exempelvis reflektion över vad kvinnan kan göra för att 

hitta bra och sunda livsvillkor vilket kan leda till bättre upplevd hälsa trots sjukdom (Björvell 

& Insulander, 2011). Vårdpersonal skulle kunna ha bloggar som underlag för 

förbättringsarbete inom sjukvårdsrådgivning. 
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Slutsats 

Denna studie har bidragit med kunskaper om kvinnors erfarenheter av att leva med 

hypotyreos i Sverige. Kvinnorna upplever vården som svårtillgänglig, på grund av brist på 

läkartider. Många kvinnor erfor att de behövde tjata till sig ett läkarbesök när de talade med 

sjuksköterskan vid bokning av läkartider. Kvinnorna får föra en kamp för rätt diagnos. De 

har en upplevelse av att inte bli förstådda och tagna på allvar Kvinnorna upplever att det 

finns kunskapsbrister hos vårdarna.  Uteblivna besked om behandlingen, skapar oro och 

upplevs som kunskapsbrist. Kvinnorna upplever att sjukdomen styr vardagen. Smärta i 

kroppen försvårade aktiviteter och bristande energi sätter stopp i vardagen. Kvinnornas stöd 

av närstående och omgivningen är viktig och ger hopp om att orka kämpa i vardagen, när de 

inte får stöd från vårdgivaren. Kommunikation med omvärlden på egna villkor genom att 

blogga, gav hopp i en annars upplevd hopplöshet.   

Kliniska implikationer   

Resultaten i denna studie kan användas i kliniska verksamheter, den kan ligga till grund och 

vara ett stöd för sjuksköterskor som vårdar patienter med hypotyreos. Det skulle kunna öka 

kunskap hos sjuksköterskor och annan vårdpersonal om hur kvinnor med hypotyreos 

upplever sin livsvärld och lidande. Denna ökade kunskap kan ge sjuksköterskor ökad 

förståelse och verktyg att möta dessa kvinnors behov av adekvat information om sjukdomen 

och dess symptom. Fortsatt forskning inom detta område behövs, då kvinnors upplevelse av 

att leva med hypotyreos inte uppmärksammats. Förslagsvis skulle obligatoriska uppföljande 

telefonkontakt ske efter läkarbesök eller sjuksköterskekontakter, för att minska kvinnors oro 

och där med lindra lidande. Ett annat förslag som kan gynna patienter och sjuksköterskor i 

vårdkontakten kan vara mail kontakter för de som önskar svar på frågor skriftligt.  

Rådgivande sjuksköterska kan då svara när det passar bäst under arbetsdagen. 
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