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Dedikation 

Författarna fick ett godkännande att publicera denna dedikation och vill tacka W.A.C. L för att han 

delat med sig av sin historia och intresserat oss för efterbehandlingen och eftervården av 

sköldkörtelcancer. Han har genom sin öppenhet visat oss hur en cancerdiagnos påverkar alla delarna i 

livet. Det har påverkat hans nära relationer och påverkat hur han såg både på sig själv och på sin 

omgivning. Kirurgen som genomförde operationen talade efter ingreppet om att det allt som allt tagit 

åtta timmar och att han tog risken att genomföra det stora ingreppet eftersom W.A.C. L var frisk och i 

god form. En äldre person hade inte klarat detta ingrepp lika bra. Han har berättat hur behandlingen 

av cancern påverkade honom fysiskt eftersom ärret fanns kvar som ett minne av operationen samt om 

rädslan att inte kunna tala mer. Den största påverkan av cancern var dock psykisk. Det som berörde 

författarna var att W.A.C. L inte kunde ha fysisk närhet med andra eftersom han blev tillsagd att 

isolera sig efter behandlingen pga. strålningsrisken. Upplevelserna gjorde att han blev mer skygg och 

mindre säker på sig själv bland andra människor, något som tog lång tid att komma över. Hans 

dåvarande relation sprack pga. konsekvenserna av strålbehandlingen. För att förbättra sin livskvalitet 

gick han till ett badhus och där fick han se exempel på omgivningens nyfikenhet. En pojke i badhuset 

frågade sin pappa vad det var för något som han har. Pappan svarade att det är ett födelsemärke och 

att små födelsemärken ibland växer och blir stora. W.A.C. L förstod att pappan till pojken ville skona 

hans känslor i och med att han såg att något stort hade inträffat. En annan händelse inträffade på hans 

arbete. En cancerpatient med svåra smärtor ifrågasatte vad han som var så ung egentligen kunde veta 

om sjukdom och smärta. Behandlingen påverkade hans vanliga liv, rutiner och arbetsliv på ett sätt som 

var svårt både för honom själv och omgivning att hantera. Han berättade för författarna hur 

isoleringen kändes, med lukten av isoleringen och eftersmaken av de radioaktiva ämnena och hur han 

associerade detta med ”dödens lukt”. Han hade också funderingar kring framtiden eftersom han inte 

skulle bli ”friskförklarad” under de närmaste åren. Han kunde heller inte delge sin situation med sin 

familj, vänner och bekanta eftersom han inte ville att de skulle tycka synd om honom eller se honom 

som ett offer. Han ville att de skulle se honom som en människa och inte som en sjukdom. Han berättar 

att han har fått stöd av sin kärlek som han kallar för ”papegojan” och där hon var en stor hjälp i och 

med att hon lyssnar, men utan att ifrågasätta honom eftersom hon vet hur svårt det är trots att fasaden 

är lugn. Lugnet förvånar författarna eftersom operationen och behandlingen är tuff. Författarna har 

efter att ha träffat honom nyligen fått veta att han drabbats av en ny tumör i halsen och han kommer 

att bli opererad och genomgå samma behandling som tidigare. Det som inspirerat författarna är hans 

mod och hans stora önskan om att få en ”second chance” i livet.  

 

 

 



 

 

ABSTRAKT 

Bakgrund: Tyreoideacancer drabbar cirka 400 personer årligen i Sverige varav kvinnor är 

överrepresenterade. Insjuknandet sker vanligen efter 50 års ålder men förekommer även i yngre 

åldrar. Syfte: Att få kunskap om omvårdnadsbehov och livskvalitet hos patienter med 

tyreoideacancer under och efter den medicinska behandlingen mot cancer. Metod: En 

litteraturstudie där 9 artiklar båda kvalitativa och kvantitativa artiklar har analyserats. Resultat: 

Resultatet pekar på att det finns omvårdnadsbehov under och efter avslutad cancerbehandling. 

Analysen visar att patienterna upplever en försämrad livskvalitet efter avslutad behandling och 

att detta påverkade patienternas förmåga att återgå till ett vanligt liv. Slutsats: Konsekvenserna 

av sjukdomen och behandling tyder på att patienterna bör erbjudas psykologiskt stöd, 

samtalsstöd i grupp och enskilt under en längre tid samt att en uppföljning behövs efter avslutad 

medicinsk behandling. Detta för att se att hur patienten bibehåller sin livskvalitet och sin 

förmåga att klara av det vanliga livets krav och utmaningar. 

 

Nyckelord: nursing, thyroid, cancer, QoL, HRQL, treatment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: Thyroid cancer affects about 400 people annually in Sweden, of which 

women are overrepresented. The onset is usually after age 50 but also occurs in 

younger ages. Purpose: To ascertain the needs of care and quality of life in patients with thyroid 

cancer during and after medical treatment for cancer. Method: A literature review where 9 

articles, both qualitative and quantitative articles were analyzed. Results: The results indicate 

that there is need for care during and after cancer treatment. The analysis show 

that patients experience a decreased quality of life after treatment and that this affected 

patients’ ability to return to a normal life. Conclusion: The consequences of the disease  

and treatment indicates that patients should be offered psychological support, counseling in 

groups and individually for a long  time  and  that  a follow-up is needed after medical  

treatment.  This is to ensure that the patient maintain their quality of life and their ability to cope 

with the ordinary demands and challenges of life. 

 

Keyword: nursing, thyroid, cancer, QoL, HRQL, treatment 
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1. INLEDNING 

Tyreoideacancer är en cancerform som drabbar människor i olika åldrar. En cancerdiagnos oavsett typ 

är alltid oroväckande och kan slå ner som en blixt från klar himmel. Det finns forskning rörande den 

medicinska delen av tyreoideacancer och därför känns kunskap om denna forskning nödvändig för att 

kunna planera omvårdnaden av patienten. Det vi ville belysa var patienternas omvårdnadsbehov och 

livskvalitet i samband med behandlingen. Även om tyreoideacancer är en ovanlig cancerform är den 

inte sällsynt.  

2. BAKGRUND 

2.1 SJUKDOM – FAKTA 

2.1.1 Tyreoideacancer 

Resistenser i tyreoidea förekommer hos ca fem procent av befolkningen i Sverige och är oftast 

ofarliga. Maligna tumörer eller s.k. tyreoideacancer drabbar cirka 400 personer årligen varav 

kvinnor är överrepresenterade. Insjuknandet sker vanligen efter 50 års ålder men förekommer 

även i yngre åldrar (Karolinska universitetssjukhuset, 2011).  

Tyreoideacancer är ovanligt hos barn men påträffas. I Sverige ses 10-15 fall per år hos 

personer under 20 års ålder vid diagnos (Ringborg, Henriksson & Dalianis, 2008). 

 Riskfaktorer för att drabbas är: kvinnligt kön, hereditet, anamnes av en tidigare 

tyreoideasjukdom hos patienten eller familjen. Personer som har blivit utsatta för strålning mot 

halsen eller huvudet löper en större risk enligt (Karolinska universitetssjukhuset, 2011).  

Det finns indikationer på att barn som växte upp i Tjernobyl i samband med kärnkraftsolyckan 

med tiden kan ha ökad benägenhet att utveckla tyreoideacancer (Ostroumova et al., 2008). 

Samma sak gällde även de överlevande i Hiroshima och Nagasaki (Cancerfonden, 2011).  

Det förekommer olika slags tyreoideacancerformer  (Ringborg et al., 2008); Papillär, 

follikulär, anaplastisk, medullär tyreoideacancer och multipel endokrin neoplasi typ 2. 

 

 Papillär tyreoideacancer: Är den vanligaste tyreoideacancerformen och svarar för cirka 65 

procent av de maligna tyreoideatumörerna. Inom förekomsten av den här typen av cancerform 

föreligger inte någon skillnad mellan könen eller olika åldrar. 

  

Follikulär tyreoideacancer: Svarar för cirka 15 procent av all tyreoideacancer och är 

procentuellt vanligare i områden med endemisk struma (om det föreligger jod brist hos mer än 

10 procent av befolkning inom ett begränsad området). Medianåldern hos insjuknade är knappt 

60 år och andelen män är drygt 30 procent. 
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Medullär tyreoideacancer och multipel endokrin neoplasi typ 2: 

Denna cancergrupp är ärftlig genom en genmutation med varierande genomslagskraft. 

Insjuknandet kan förekomma i unga år.  

Anaplastisk tyreoideacancer: Är ovanlig och har en dålig prognos p.g.a. snabb spridning. 

Formen förekommer nästan aldrig under 50 års ålder och är något mer frekvent hos kvinnor.  

 

2.2 Symtom, diagnos och prognos 

Ofta söker patienten för en känsla av en resistens i halsen eller en förstorad lymfkörtel som 

även kan tolkas som struma. Andnings- och sväljningsbesvär kan förekomma, speciellt vid 

snabbväxande cancer som den anaplastiska varianten. Heshet är inte heller ovanligt (Ringborg 

et al., 2008). 

  

Diagnosen ställs genom olika undersökningar som t.ex. palpation, ultraljud, 

tyreoideascintigrafi, magnetkamera eller finnålscytologi för att fastställa vilka celltyper det 

handlar om (Karolinska universitetssjukhuset, 2011).  

Histologisk undersökning efter operationen genomförs för att kunna differentiera mellan 

follikulära adenom eller cancer (Ringborg et al., 2008). 

 

Chansen till tillfrisknande varierar beroende på vilken typ av cancer det rör sig om, lokalisation 

och ev. utbredning samt vilket stadium cancern är i. Även patientens ålder och allmäntillstånd 

spelar in. Ibland metastaserar cancern sekundärt till lungvävnad, mediastinum eller lymfkörtlar 

(Karolinska universitetssjukhuset, 2011). Prognosen är sämre vid anaplastisk tyreoideacancer 

där ca 90 procent avlider inom sex månader från diagnosen och där lungmetastaser brukar 

uppträda inom någon till några månader men ibland finns redan vid diagnosen (Ringborg et al., 

2008). 

2.3 Behandlingsprinciper 

Follikulär cancer diagnostiseras ofta först vid mikroskopisk undersökning av en follikulär tumör 

som bortopererats med hemityreoidektomi. En kompletterande lobektomi utförs för att 

radiojondundersökning och uppföljning ska kunna genomföras.  

 

I första hand utförs en tyreoidektomi, samt palpabla förstorade lymfkörtlar opereras bort. 

Muskler, kärl och nerver sparas. Denna teknik kallas för modified neck dissection. 

Operationen kan i vissa fall kompletteras med strålbehandling samt cytostatika (cellgifter). 

Tumören kan bli mer lättopererad efter kombinationsbehandling. 
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Vid anaplastisk tyreoideacancer är primärsyftet med behandlingen att reducera tumören så att 

patienten inte dör p.g.a. lokal tumörväxt, som ev. kan komprimera trakea och på det sättet kväva 

patienten. Beträffande medullär tyreoideacancer och multibel endokrin neoplasi typ 2 bör cancer 

i binjuremärgen uteslutas innan någon operativ åtgärd kan påbörjas (Ringborg et al., 2008).  

 

2.3.1 Behandlingar- effekter och bieffekter  

Operation 

Efter operationen kan komplikationer uppstå i form av ödem, hematom och muskelstelhet 

(Moore & Haughey, 1997). Kirurgin kan även ge upphov till larynxskador och i de fall där 

besvären inte går över behövs hjälp av logoped (Karolinska universitetssjukhuset, 2011). Efter 

borttagandet av tyreoidean blir patienten insatt på Levaxin resten av livet. Levaxin ersätter 

saknad eller minskad produktion av tyroxin, reglerar ämnesomsättningen och fungerar på 

samma sätt som kroppens eget tyreoideahormon (FASS, 2011). Även bisköldkörtelhormonernas 

produktion kan störas så att D-vitaminer och Kalcium måste intas. Kalciumbehovet är beroende 

av resorption och intag av D-vitamin liksom av parathormon och kalcitonin (Mossberg, 2001). 

Uppföljningen av patienter med avancerad tyreoideacancer är livslångt (Karolinska 

universitetssjukhuset, 2011). 

 

Levaxin 

Det kan förekomma överkänslighetsreaktioner gentemot läkemedlet Levaxin och vid en snabb 

dosökning kan samma symptom som vid hypertyreoidism uppkomma. Vid en dosökning eller 

för snabb dosökning kan samma symptom som vid hypertyreodism uppkomma. Detta innebär 

bl.a. hjärtklappning, avmagring kärlkramp, darrningar, diarré, nervositet, sömnsvårigheter, och 

nedsatt värmetolerans. Symptomen är inga egentliga biverkningar utan mer naturliga följder av 

vad som händer vi en förhöjd T4-nivå, oavsett om det beror på en endogen produktion eller för 

hög exogen tillförsel av T4. Om symptomen förekommer bör preparatet spridas ut under flera 

dagar och om nödvändigt sättas in igen i en lägre dosering (FASS, 2011). 

 

Strålterapi 131 I: 

Bieffekten av en strålterapi kan vara illamående, kräkningar, trötthet, huvudvärk, ont i munnen 

och sänkt antal vita blodkroppar. Patienten kommer att vara radioaktiv i några dagar. Tre dagar 

efter att patienten har kommit hem så ska han/hon sova ensam, inte hålla ev. barn nära samt 

dricka mycket vätska under de efterföljande dagarna efter behandling med 131 I. 131 I 
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försvinner ur kroppen via urinen, därför måste patienten sitta på toaletten för att inget ska 

komma utanför samt även spola i toaletten tre gånger efteråt (Yarbro, Goodman & Frogge, 

2005). 

 

Vid bedömning om en behandling varit framgångsrik eller ej brukar man traditionellt sett titta 

på två saker. Detta sker genom att se om cancern är borta och att se till patientens 

överlevnadstid efter behandlingen. Biverkningar och skador som uppkommer efter en 

behandling brukar fokuseras kring fysiska skador och i mindre utsträckning kring 

psykologiska, sociala och känslomässiga skador som patienten åsamkas i samband med 

behandlingen. Det anses att vissa av effekterna på patienten är en del av patientens ”nya liv” 

och inte en komplikation till följd av behandlingen. Det krävs att inte bara se till de fysiska 

komplikationerna som en behandling kan innebära för en patient utan även ser till den 

livskvalitet som patienten upplever efter genomgången behandling (Fayos & Beland, 1981).  

Livskvalitet är att det inte är standardiserat och tillgängligt inför varje given situation. 

Livskvalitet är baserat på en patients värderingar och förmåga att klara av sitt liv så som de 

betraktar det och utifrån hur patienten kan bibehålla sin sociala roll i samhället (Fayos & 

Beland, 1981). 

 

3. OMVÅRDNAD 

3.1 Omvårdnad som begrepp och yrkesansvar 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning ingår bl. a följande: Sjuksköterskan ska ha förmåga 

att kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt i dialog med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning för att 

möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling. Sjuksköterskan ska ha förmågan att 

kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt. Sjuksköterskan ska i dialog med patient och/eller närstående ge stöd och 

vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling samt informera och 

undervisa patienter och/eller närstående, såväl individuellt som i grupp med hänsyn tagen till 

tidpunkt, form och innehåll. Sjuksköterskan ska förvissa sig om att patienten och/eller 

närstående förstår given information och uppmärksamma patienter som ej själva uttrycker 

informationsbehov eller som har speciellt uttalade informationsbehov (Socialstyrelsen, 2011). 
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Florence Nightingales teorier går ut på att göra patienten delaktig i sin vård genom att all 

kommunikation med och rörande patienten involverar patienten i någon form, dvs. 

kommunikationen sker med patienten öga mot öga och samtal med läkare sker inför patienten. 

Sjuksköterskan ska inge patienten förtroende, och inte inge falska förhoppningar. Sociala 

kontakter med omvärlden bör och ska uppmuntras av sjuksköterskan eftersom dessa främjar 

läkningen och återhämtningen för patienten (Nightingale, 1989). Sjuksköterskan har ansvar för 

att den enskilda individen får information och att individen kan tillgodogöra sig den på ett sätt 

som ger förutsättningar för vård och behandling. Information som individen ger ska av 

sjuksköterskan behandlas på ett konfidentiellt sätt samt på ett omdömesgillt sätt delge andra 

information (Swenurse, 2011). Om sjuksköterskan inte tillmötesgår patienten eller intresserar 

sig för dennes uppfattning om sin hälsa och sjukdom utan mer fokuserar på den fysiologiska 

sjukdomsförklaringen kommer sjuksköterskan och patienten med största sannolikhet att prata 

förbi varandra (Stryhn, 2007).  

Människan har en inneboende, naturligt kraft till återhämtning och det är sjuksköterskans 

uppgift att se vilka människans behov är och att handla utifrån detta samt även hjälpa patienten 

att behålla sin vitalitet och bistå patienten som människa. Patientens miljö måste utformas på ett 

sådant sätt så att naturens egna helande krafter kan verka. Målet är att se till att 

återhämtningsprocessen utvecklas optimalt (Nightingale, 1989). Sjuksköterskans uppgift är att 

bidra med ökad trygghet och hopp som kan bidra till bättre kontroll över situationen. Genom 

att förse patienten med information, undervisning och vägledning, men även genom att lyssna, 

bekräfta och bistå patienten kan sjuksköterskan bidra till att patienten får ökad förståelse, 

kunskap och tilltro till den egna förmågan att hantera situationen (Forsberg & Wengström, 

1998). 

Människor som lider och har det svårt p.g.a. sjukdom och förlust är i behov av att 

vårdpersonalen arbetar för att främja deras upplevelse av mening, hopp och livsmod vilket 

utgör några av de viktigaste motiverande faktorerna bakom mänskligt beteende. Saker som 

mening, hopp och livsmod gör att människor klarar av att hantera obehagliga och svåra 

situationer som t ex. förlust, nederlag, leda, ensamhet och lidande kan utgöra. Det är 

upplevelsen av att tillvaron är meningsfull som ger hoppet ett innehåll. Livsmod innebär här 

att man har en optimistisk inställning till livet trots de svåra omständigheterna. Livsmod är ett 

centralt begrepp inom omvårdnad. Det är viktigt att också understryka att frågorna som rör 

lidandets mening inte handlar om att människan ska uppleva sin situation som en mening i sig 

utan om att finna mening och försona sig med en ny och förändrad livssituation. Att 
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möjligheterna och meningen som finns i denna, dvs. upplevelsen och värdet av de olika 

möjligheterna som den aktuella livssituationen innebär (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 

2005a).  

Kristoffersen et al., (2005a) menar att det inte räcker med att patienten förstår de ord man 

säger. Man måste försäkra sig om att patienten också förstår innehållet i den information som 

lämnas. 

Samarbete är det viktigaste i vårdrelationen och för att en okomplicerad vård ska kunna 

genomföras är det viktigt att parterna kommunicerar med varandra. Samarbete och 

kommunikation kännetecknas av att man kommer överens och enas samt gör varandra 

delaktiga i det som ska åstadkommas eller vad som är viktigt i varje situation. Vårdarens 

reflektion och tolkning av patientens kroppsuttryck samt beröring av patientens kropp är 

möjliga sätt att kommunicera på i syfte att uppnå samförstånd (Malmsten, 2007). 

Personer som har hälsan med sig brukar inte reflektera över om han/hon har hälsa eller ens vad 

som känns bra. Men även om hälsan fungerar som den ska så tar personer ett ansvar för 

hälsoprocesserna i sin dagliga tillvaro, antingen det sker aktivt eller passivt. När en individ blir 

patient förändras situationen, att vara sjuk och bli en patient är att plötsligt befinna sig utanför 

det vanliga sammanhanget och individen känner sig ur balans, ur rytm och oharmonisk. Vid 

långvariga eller svåra hälsotillstånd kan patienten vara utan sammanhang och helt avskuren från 

livet och andra människor utanför sjukrummet. Patientens delaktighet är därför något viktigt och 

något som betonas och är i linje med den inställning som råder kring patienternas rättigheter, 

inflytande, självbestämmande och ansvar inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen 

poängterar detta faktum i sin sjukvårdsrapport (2009b) att patienterna måste bli mer delaktiga i 

sin vård än vad som är fallet idag och detta kräver att formerna för delaktighet utvecklas. Hur 

delaktigheten kan se ut kan variera från patient till patient och hur den aktuella vårdsituationen 

ser ut (Socialstyrelsen, 2011). Patienternas delaktighet kan handla om så mycket mer än att bara 

få vård och allmänna råd kring hur de bör sköta sin sjukdom eller behandling (Dahlberg & 

Segesten 2010). 

 

En del av omvårdnadsforskningen handlar om betydelsen av trygghet, hemmastaddhet, 

autonomi och integritet i förhållande till patienters upplevelser av kvalitet och hälsa. Andra delar 

av omvårdnadsforskning är nära knuta till medicinsk diagnos och medicinsk och medicinska 

behandling och exempel på detta kan vara forskning om omvårdnad vid sjukdomar som 
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diabetes, demens och stroke. Sjuksköterskans roll är att stå för omvårdnaden i verksamheten och 

därför är det också sjuksköterskans uppgift att se till att utvecklingen kring delaktighet ständigt 

ökar. Det medför också att omvårdnadsforskningen får allt större betydelse eftersom omvårdnad 

är ett kunskaps- och forskningsområde samt även ett verksamhetsområde och som dikteras i 

olika styrdokument (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

 
4. LIVSKVALITET 
 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition av livskvalitet omfattar många olika aspekter, 

och är en komplex sammansättning av olika delar av människans liv, individens uppfattning 

av hans/hennes livssituation, dvs. den kultur och värdesystem som människan lever i relaterat 

till de mål, förväntningar, fördelar och bekymmer som personen upplever. Livskvalitet är ett 

koncept av en individs fysiska hälsa, psykiska status och sociala relationer till 

omgivningen. WHO har utvecklat ett frågeformulär baserat på dessa begrepp med svar som 

mäts utifrån en skala, QoL (WHO, 2011). 

 

4.1 Hälsorelaterad livskvalitet 

Under 1990 talet har fokus mer och mer riktats mot livskvalitet detta har också blivit ett 

accepterat uppföljningsområde för hälso- och sjukvård. Hälsans betydelse betonas i hälso- och 

sjukvårdslagen. WHO har utarbetat en definition av livskvalitet: ”Personers uppfattning av sin 

livssituation i den kultur och det värdesystem där de lever, i förhållande till egna mål och 

intressen.” (Kristoffersen et al., 2005b s. 48). Definitionen riktar uppmärksamheten mot viktiga 

aspekter, men fokuserar i huvudsak på patientens tankar, d.v.s. de kognitiva aspekterna istället 

för den känslomässiga sidan av personens upplevelser av livssituationen. Det har länge funnits 

en skepticism gentemot forskningen av livskvalitet eftersom ämnet länge har haft en oklar 

grund. Idag används begreppet inom forskning pga. att begreppsinnehållet förskjutits mot att 

handla om den hälsorelaterade delen av livskvaliteten, den s.k. Health Related Quality of Life 

(HRQL). Den hälsorelaterade delen av livskvaliteten avgränsas till att handla om den påverkan 

som sjukdom och behandling har på livskvaliteten. Olika mätinstrument och frågeformulär har 

tagits fram för att mäta patientens hälsorelaterade livskvalitet, vissa instrument är framtagna för 

att mäta hur t.ex. behandlingen av sjukdom påverkar medan andra är till för att kartlägga hur 

personers livskvalitet påverkas av en viss sjukdom, t ex. cancer (Kristoffersen et al., 2005b).  
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4.2 Livskvalitet 

Naess (1988) definierar livskvalitet i sin text ”Hva er livskvalitetsforskning” och beskriver 

begreppets innebörd. Naess menar att det finns en skillnad mellan livskvalitet och 

levnadsförhållanden, som att livskvalitet är en psykologisk indikator på välfärd medan 

levnadsförhållanden är en social och ekonomisk faktor.  Naess menar vidare att 

livskvalitetsforskningen i huvudsak tar upp de frågor som rör förhållandet mellan samhällets 

levnadsförhållanden och livskvaliteten hos de individer som lever i samhället. 

Livskvalitetsforskningen tar alltså upp frågor som rör hur samhället bör utformas och vilka 

förhållanden som vi som bor i samhället bör lägga vikt vid för att ha det så bra som möjligt. 

Livskvalitet kan också beskrivas som ett kognitivt och ett emotionellt synsätt. Det kognitiva 

representeras av värderingar, tillfredsställelse med livet generellt eller med vissa aspekter av 

livssituationen. Förväntningar, standarder och förhoppningar påverkar starkt vår strävan efter 

någonting bättre. Det emotionella synsättet definieras av positiva och negativa reaktioner. 

Naess pekar på fyra olika aspekter som kan definiera och bestämma livskvalitet.  

Naess (1988) menar att människor med nära sociala kontakter bedöms ha en högre livskvalitet 

än människor med få sociala kontakter. För att en persons önskemål ska ge uttryck för vad 

som är bra för honom eller henne förutsätts det att personen ifråga har ett flertal alternativ att 

välja mellan och har rimlig kunskap om dessa. Strävan efter någonting bättre är också en 

viktig aspekt, människor har en stor anpassningsförmåga och vi anpassar därför nivån efter 

vad som är realistiska möjligheter. Normen påverkar också då blygsamhet anses vara en dygd 

och våra önskningar reflekterar både vad vi tror är bra för oss samt vad vi tror att resten av 

samhället förväntar sig att vi ska önska oss (Naess, 1988). 

Hörnquist (1982) definierar livskvalitet i sin artikel The concept of quality of life. Han är i 

stora delar överens med Naess rörande de fyra aspekterna som påverkar en människas 

livskvalitet. Han väljer dock att dela in livskvalitet i kategorier, fysiska, psykologiska, sociala, 

aktivitet, materiella och strukturella behov vilka påverkar och avgör livskvaliteten hos varje 

enskild individ. Hörnquists studie (1982) pekar på att den fysiska hälsan graderades väldigt 

högt när personerna talar om livskvalitet. Säkerhet och hur personen värderas av andra ansågs 

också vara faktorer som påverkar livskvaliteten. 

4.3 Kriser och krisbearbetning 

En psykisk kris kan utlösas när något oväntat inträffar och beskedet kan då komma som ett 

knock-out slag. Ett exempel på ett sådant besked kan vara att få vetskap om att man har 
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cancer. En kris har ett naturligt förlopp och reaktionerna på krisen förändras när det ges 

möjlighet till att bearbeta och förstå vad det är som händer samt förstå följderna av detta. Att 

ta sig igenom och bearbeta en kris kan ta olika lång tid från person till person (Vårdguiden, 

2011).  

Den första reaktionen på ett allvarligt besked brukar vara att det är svårt att ta in det som händer. 

Många drabbas av en känsla av overklighet och känslomässig förlamning. På insidan kan det 

vara kaotiskt även om de flesta visar upp en lugn yta. När beskedet så småningom sjunker in 

börjar vi förstå att det som hänt faktiskt har hänt samtidigt som det kan vara svårt att acceptera 

att livet så påtagligt förändrats. Ångest, nedstämdhet, rädsla och känslomässig instabilitet är 

vanliga reaktioner. Sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och svårigheter med minnet är 

också sådant som kan uppstå  (Vårdguiden, 2011). 

Krisbearbetningen brukar delas in i två faser, bearbetning och nyorientering. I 

bearbetningsfasen accepteras det som skett och personen börjar intressera sig för de intressen 

man hade innan krisen. I nyorienteringen klarar personen av att ta in sin sorg och förlust i den 

egna livshistorien. Ett ärr lämnas kvar, men personen fungerar i samspel med andra och med 

livet utanför (Cancer i fokus, 2011). När återhämtningen väl börjat så börjar också nya 

förutsättningar. Personen kan påbörja arbetet med de nya krav som ställs istället för mot dem. 

Anpassningen till de nya omständigheterna i livet efter krisen kan ta tid, personen sörjer det 

han/hon har förlorat och omvärderar sådant som tagits för givet. Många beskriver att de lärt 

sig något nytt om livet efter krisen, men att de helst av allt hade sluppit vara med om det som 

utlöst krisen (Vårdguiden, 2011). 

4.4 Det sociala nätverket 

Herlofson och Ekselius (2009) menar att det sociala nätverket i form av familj, vänner och 

arbetskamrater kan utgöra ett gott stöd, men det är ingen garanti att posttraumatisk psykisk 

sjuklighet inte kan uppstå. Det sociala stödet samt professionellt stöd är en nödvändighet och 

inte sällan är det just det stödet som gör att den drabbade kan tillåta sig själv att reagera. 

Familjen ska engageras från början i de fall som patienten bor kvar hos föräldrarna eller har en 

bra kontakt med dem. Föräldrarnas behöver få ökat självförtroende att kunna hantera situationen. 

Rollerna inom familjen och kommunikationen behöver också klargöras och stöttas. 
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4.5 Cancersjukdomens konsekvenser 

Ångest. 

Rädsla och ångest är starka känslor som kan lägga sig i vägen för en korrekt 

verklighetsuppfattning som inte överensstämmer med de verkliga förhållanden som råder. 

Ångest är något ogripbart för den sjuke och det som är ogripbart är också något ohanterbart. Det 

är vårdpersonalens uppgift att tolka patientens ångest och göra den begriplig (Tamm, 2002).  

Cancersjukdom och strålbehandlingen innebär en svår omställning och en psykosocial 

påfrestning för många patienter. I en undersökning som omfattade 50 personer som skulle 

strålbehandlas, upplevde 60 procent av patienterna ångest både vid början och vid 

avslutningen av behandlingen. Patienter som upplever dessa saker kan ha ökade problem med 

anpassning samt psykosociala problem (Forsberg & Wengström, 1998). 

Existentiell ångest kan handla om de mänskliga livsvillkoren i stort eller rörande den egna 

existensen. Tillvarons mening och ångest inför döden är frågor som ofrånkomligen kan dyka 

upp. Det kan också förhålla sig så att panikattackerna i sig kan ge upphov till ängslan över att 

få nya attacker (Ottosson, 2009). Återkommande oro och grubblande är ett säkerhetsbeteende 

vid generaliserad ångest för att undvika de starka bilder och skrämmande känslor som vi 

annars skulle uppleva (Nymanson & Andersen, 2010). 

Psykisk stress är en vanlig företeelse bland cancerpatienter, dock är det ofta förbisett och 

därmed obehandlat. En cancerdiagnos är ett stressframkallande tillstånd som ofta framkallar 

mycket rädsla och osäkerhet. Noggranna upptäckter av psykologiska våndor hos 

cancerpatienter är viktigt för att kunna ge dem allsidig vård. Det minskar det psykologiska 

lidandet samt ökar personens allmänna välmående. Det är vanligt att patienterna upplever 

sänkt humör, oro och fruktan under sin diagnos och behandling. Det är när dessa känslor blir 

ihållande eller när de börjar påverka patienten som de blir viktiga ur en klinisk aspekt (Ryan et 

al., 2005). 

Depression 

Nedstämdhet, upplevelser av tomhet och ibland emotionell hämning är centrala faktorer inom 

depressionstillstånd. Även andra symtom förekommer så som dyster sinnesstämning och störd 

sömn.  Den emotionella hämning som många patienter upplever beskrivs som känslor av 

tomhet, likgiltighet eller apati. De depressiva tankarna dominerar tankeinnehållet och den 

drabbade ser på både sin personliga historia och sin framtid med dystra och mörka ögon. 

Många deprimerade och särskilt äldre, upplever skuldkänslor som ibland kan få karaktär av 
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vanföreställningar. Yngre deprimerade kan lida av en bristande framtidstro och känslor av 

hopplöshet är hos de vanligare än känslor av skuld (Herlofson & Ekselius, 2009). 

 

Många deprimerade upplever koncentrationssvårigheter och detta kan i sin svåraste form 

omöjliggöra både läsning och tv-tittande samt t.o.m. försvåra ett helt vanligt samtal. 

Depression kan yttra sig i form av fysiska symptom  och de vanligaste är smärtor, värk, 

obehagskänslor eller ångest. Det kan även förekomma trötthet, svaghetskänsla eller bara en 

allmän sjukdomskänsla. Depression kan också leda till relationsproblem (Herlofson & 

Ekselius, 2009).  

När en patient får en diagnos som t ex. cancer så kan patienten ifråga utsättas för en mängd 

andra faktorer som i sig kan orsaka stress. Enligt en modell framtagen av Lazarus och 

Folkman (1984) börjar hanteringsprocessen med en utlösande faktor, t ex. ett livshotande 

tillstånd. Om tillståndet upplevs som ett hot är patienten tvungen att utvärdera sina resurser för 

hur situationen och känslorna ska hanteras och förändras s.k. coping. Cancerpatienter som 

kände sig mer effektiva rörande sin kapacitet att klara sig visade också bättre psykologisk 

anpassning. En del av det som kallas patienternas livskvalitet kan beskrivas som resultatet av 

den förmågan att kunna anpassa sig. Men undersökningen visar också att sjuksköterskor 

tenderar att överskatta patienternas känslomässiga vånda och underskatta patienternas förmåga 

att hantera situationen samt deras livskvalitet. Det finns också faktorer som pekar på att 

patienter har en positivare inställning till sin förmåga att hantera sjukdom eller handikapp än 

vad personalen har. För cancerpatienter är en positiv inställning associerad med att kunna 

behålla ett normalt liv (Martensson, Carlsson & Lampic, 2008). 

5. PROBLEMFORMULERING 

Tyreoideacancer är en diagnos som i Sverige drabbar ca 400 personer varje år och tillhör inte 

de vanligaste cancerformerna. En cancerdiagnos påverkar en patients psykiska välmående. Det 

är viktigt att få kunskap om tyreoideacancer för att kunna utforska vilka omvårdnadsbehov 

dessa patienter har. Detta för att kunna stötta dem också efter avslutad cancerbehandling så att 

de får förutsättningar att återfå sin forna livskvalitet. 
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6. SYFTE 

Att beskriva livskvalitet och omvårdnadsbehov hos patienter med tyreoideacancer.  

Frågeställningar: 

 Vilka omvårdnadsbehov har patienter med tyreoideacancer vid behandling på sjukhus. 

 Hur påverkas livet med tyreoideacancer? 

 Vilka omvårdnadsåtgärder kan behövas? 

 

7. DESIGN 

Studien är en litteraturstudie där metodisk sökning, granskning och noggrann sammanställning 

av litteratur i form av kvalitativa och kvantitativa forskningsartiklar i det valda ämnet utförts. 

Enligt Friberg (2006) kan litteraturstudier ge en överskådlig bild av ett befintligt kunskapsläge 

inom ett specifikt område, och peka på olika problemområden som behöver utvecklas inom 

vårdvetenskapen.  

 

7.1 Urval 

Sökningen inkluderar studier publicerade från år 1997 till år 2010. Sökprocessen inleddes med 

en översiktlig läsning av artiklarnas titel och abstrakten för att se om de hade relevans. 

Inklusionskriterierna bestod av vetenskapliga artiklar utan globala avgränsningar, båda könen, 

artiklar med och utan fulltext.  

 

7.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av sökningar i databaserna: EBSCOhost innehållande: 

Cinahl, Medline, Academic SearchElite, AMED-The Allied and Complementary Medicine 

Database samt PubMed. Sökorden var: nurs*, nursing, thyroid cancer, health related quality of 

life, quality of life, oncology, depression, thyroxine, iodine therapy, treatment, isolation  och 

health. Sökprocessen inleddes med en översiktlig läsning av artiklarnas titel och abstrakten, för 

att se om de hade relevans. Artiklarna lästes igenom och av de artiklarna som påträffades valdes 

9 artiklar ut som ansågs svara mot syftet. Friberg anser att det är viktigt att krav ställs på de 

artiklar som väljs ut för en forskningsstudie, annars kan missförstånd uppkomma och det är 

oklart vad själva analysen bygger på. Friberg (2006) menar att de valda artiklarna bör läsas 

igenom flera gånger för att en känsla vad de handlar om, skall kunna uppstå. Vidare anser 

han att läsaren skall kunna följa tankegången genom litteraturstudien.  
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Tabell 1. Resultat av artikelsökning i Databaserna. 

 

 

 

 

 

Sökord Sökträffar Antal 

utvalda 

artiklar 

Artikel 

nurs* and thyroid 

cancer     

12 1  Postoperative quality of life among patients with thyroid 

cancer. 

nurs* and thyroid 

cancer and quality 

of life     

7 2 Balancing demands of cancer surveillance among survivors of 

thyroid cancer 

Quality-of-life-changes in patients with thyroid cancer after 

withdrawal of Thyroid Hormone Therapy 

health related 

quality of life and 

thyroid cancer  

25 1 Health-related Quality of  Life, depression and anxiety in 

thyroid cancer patients 

nurs* and iodine 

therapy and thyroid 

cancer   

16 1 Thyroid cancer: patients' experiences of receiving iodine-131 

therapy. 

Oncology and 

nursing and 

isolation and 

treatment 

8 1 The experience of radiotherapy patients. 

Quality of life and  

thyroid cancer and 

thyroxine and 

therapy 

22 1 Quality of life in patients with non-metastatic differentiated 

thyroid cancer under thyroxine supplementation therapy. 

 

thyroid cancer and  

health and 

depression 

36 2 Decreased health-related quality of life in disease-free 

survivors of differentiated thyroid cancer in Korea. 

Health-related quality of life, anxiety and depression in 

thyroid cancer patients under short-term hypothyroidism and 

TSH-suppressive levothyroxine treatment. 
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7.3 Dataanalys 

Artiklarna som valdes lästes igenom flera gånger vid olika tillfällen, var för sig och sedan alla 

tillsammans och bedömdes enligt Fribergs modell (2006).  

Metoden består av, litteraturgenomgång, kategorisering, sammanställning av resultat, 

identifiering av studiernas gemensamma nämnare samt en sammanställning med nya teman. 

Under analysens gång framträdde olika teman som utgör resultatdelen. Nyckelorden 

är: isoleringens konsekvenser, kommunikation, hälsorelaterad livskvalitet, samt 

omvårdnadsåtgärder.  

 

8. ETISKA ASPEKTER 

De vetenskapliga artiklarna som använts är godkända av en etisk kommitté. I de fall engelska 

uttryck saknas inom den svenska terminologin har dessa ersatts av liknande, vi vill dock 

påpeka att det kan förekomma vissa språkliga missförstånd vid översättningen av artiklarna. 

Författarnas mål har varit att göra en objektiv studie och därmed har vi försökt undvika att vår 

förförståelse ska styra tolkningen av resultaten.  

9. RESULTAT 

Artiklarna lästes igenom och olika kategorier kunde urskiljas. Dessa kategorier sorterades 

in under olika teman som bestod av: isoleringens konsekvenser, kommunikation, 

hälsorelaterad livskvalitet, ångest och depression samt omvårdnadsåtgärder. Resultatet av 

artiklarna presenteras i löpande text i arbetet.  
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Tabell 2 över utvalda artiklar.  

Författare  
 
 
                       År       

Isoleringens 
konsekvens
er 

Kommunik
ation 

H
R
Q
L 

Q
o
L 

Ångest 
och 
depressio
n 

Försämrad 
livskvalitet 

Omvårdnads-
åtgärder 

 

K 

V 

A 

L 

I 

T 

A 

T 

I 

V 

Dow, K., Ferrell, B., 

& Anello, C. 

(1997a). 

  

       

     X 

  

X 

  

    X 

 

 

Gamble, K. (1998). 

 

 

   

    

    

      X 

     

Stajduhar, K., 

Neithercut, J., Chu, 

E., Pham, P., Rohde, 

J., Sicotte, A., & 

Young, K. (2000). 

   

 

     X 

    

 

      X 

     

 

     X 

 
 
 
 
 
K 
V 
A 
N 
T 
I 
T 
A 
T 
I 
v 

In, L., Soo Hyun, K., 

Tan, A. H., Hee 

Kyung, K., Hye 

Won, J., Kyu Yeon, 

H., & ... Sun Wook, 

K. (2010). 

   

      

  

  

X 

  

    

    X 

 

       

     X 

 

 

     X 

Tagay, S., Herpertz, 

S., Langkafel, M., 

Erim, Y., Bockisch, 

A., Senf, W., & 

Görges, R. (2006). 

 

      

  

   

X 

      

 

    X 

 

      

      X 

 

Tagay, S., Herpertz, 

S., Langkafel, M., 

Erim, Y., 

Freudenberg, L., 

Schöpper, N., & ... 

Görges, R. (2005). 

   

 

X 

  

     

    X 

  

Huang, S., Lee, C., 

Chien, L., Liu, H., & 

Tai, C. (2004). 

    

X 

  

    X 

  

      X 

Crevenna, R., 

Zettinig, G., Keilani, 

M., Posch, M., 

Schmidinger, M., 

Pirich, C., & ... 

Dudczak, R. (2003) 

   

 

X 

    

Dow, K., Ferrell, B., 

& Anello, C. 

(1997b). 

       

    X 

  



 

18 

 

9.1 Isoleringens konsekvenser  

En kvalitativ studie (Stajduhar et al., 2000) utfördes på inneliggande patienter med 

tyreoideacancer på en onkolog/akutvårdsavdelning som fick strålbehandling. Patienterna 

upplevde att isoleringen som följde behandlingen var psykiskt påfrestande. Isoleringen kunde 

definieras som känslor av t ex hjälplöshet, behov av kontakt främst med vårdpersonal men 

även behov av fysisk kontakt med anhöriga och möjligheten att vara med andra patienter. 

Några jämförde isoleringen mot t.ex. en kirurgavdelning där patienterna är inneliggande i 

samma rum men ändå har någon form av gemenskap eller socialt umgänge t.ex. genom 

diagnosen eller behandlingen. Många tyckte att det var en totalt annorlunda upplevelse. Den 

begränsade kontakten med vårdpersonalen uppgavs vara den största orsaken till känslan av 

isolering, även om de förstod nödvändigheten med situationen.  Bristen på att ha kontroll över 

sin situation kunde yttra sig i form av instängdhetskänslor eller t ex. upplevelser av att ha 

förlorat kontakten med omvärlden. För att upprätthålla känslor över kontroll ansågs det viktigt 

med rutiner. 

Många deltagares uppfattning var att en del av vårdpersonalen var rädda för 

kontamineringsrisken och därför undvek kontakt med dem. De upplevde att under de tillfällen 

när sjukhusfysikerna skulle göra dosmätningar inne på patienternas rum verkade de mer säkra 

än vårdpersonalen (Stajduhar et al.2000).  

9.2 Kommunikation 

Olika studier visar att det finns behov av patientinformation under hela behandlingsprocessen 

(Stajduhar et al., 2000; Dow, Ferrell, Anello., 1997a; Gamble, 1998). Även förberedande 

patientutbildning är en viktig komponent för att reducera oro och ångest som  strålbehandling 

kan orsaka hos patienten. Stajduhar et al., (2000) studie pekar på att förberedande information 

till patienterna om den kommande behandlingen, samt vad de kunde förvänta sig den närmsta 

perioden hjälpte till att förbereda patienterna på isoleringen. Det faktum att patienterna själva 

fick vara med och påverka besluten kring sin behandling bidrog också till att de kunde hantera 

behandlingen och isoleringen på ett bra sätt. Information som är en vital del i sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder behöver bygga mer på den totala cancerupplevelsen än specifika detaljer 

som t ex. isolering (Stajduhar et al., 2000). Tyreoideacancerpatienter bör även ha tillgång till 

utbildningsmaterial t ex i form av tryckt material enligt Dow et al.,(1997a). 
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Många patienter var enligt Stajduhars et al., studie (2000) oförberedda på behandlingens 

biverkningar. De tyckte att informationen borde ha skett fortlöpande.  

”Jag hade minnesförluster, mitt tal började sluddra och ingen hade talat om för mig att mag, - 

och tarmfunktionen skulle stanna upp så mycket. Ingen verkade veta. Jag hade mardrömmar, 

håret föll av och jag kände mig så dålig att jag uppsökte akuten. Ingen visste vad som var fel. 

Vårdpersonalen trodde att jag hade tagit droger och jag blev även behandlad som en som 

hade tagit droger. Jag talade om för dem att jag hade varit utan hormoner under sex veckor 

och helt plötsligt hamnade jag i akutrummet och ingen visste vad de skulle göra med 

mig.”(Stajduhar et al., 2000, s. 1216). 

En del patienter uppgav att deras upplevelse av cancerdiagnosen, samt oron över att ha fått en 

sjukdom hamnade i skymundan p.g.a. den ofta goda prognosen. När sjukvårdspersonal  

använde termen tyreoid med innebörden av att sjukdomen har en god prognos, uppfattade 

patienterna ordet cancer. Resultaten återspeglar ett behov av fortsatt stöd och rådgivning enligt 

Stajduhar et al., (2000).  

 

9.3. Hälsorelaterad livskvalitet, - (Health related quality of life-HRQL)  

Enligt studier som utförts på tyreoideacancerpatienter är oro, depression och trötthet de främsta 

orsakerna till försämrad livskvalitet (Tagay et al., 2006; Dow, Ferell & Anello, 1997b; Huang, 

Lee, Chien, Liu & Tai, 2004; In et al., 2010). 

Efter operationen uppvisade tyreoideacancerpatienterna ett HRQL som kan jämföras med 

patientkategorier som insjuknat i cancer eller har andra kroniska tillstånd (Huang et al., 2004). 

Tagay et al., (2006) påvisar att HRQL verktyget kan användas som en potentiell prediktor för 

de patienter som mest behöver psykiatrisk vård. Crevenna et al., (2003) anser att HRQL 

verktyget, förutom att förutsäga patientens vårdbehov även kan användas till att upprätthålla 

personalens kunskaper.  

Tyreoideacancer är en sjukdom som påverkar det dagliga sociala livet och arbetsförmågan i 

hög grad temporärt under den hypotyreoidea fasen efter behandlingen. Många patienter som 

drabbas har familjer och är i arbetsför ålder. Dessa bör informeras om att modifierade 

arbetsuppgifter är nödvändiga, speciellt arbetsuppgifter som kräver koncentration (Dow, 

Ferrell & Anello, 1997a). Strålbehandling påverkar inte bara patienten utan även hela familjen 

och det sociala umgänget (Stajduhar et al., 2000). Många deltagare upplevde en stor skillnad i 
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det sociala umgänget i form av undandragande från olika aktiviteter p.g.a. trötthet, 

sömnstörningar och nedsatt motorik (Dow et al., 1997a).  

En deltagare t.ex. berättade att hennes make inte kunde äta av maten hon lagade under flera 

veckor p. g .a rädslan att bli kontaminerad av 131 I (Stajduhar et al., 2000). Deltagarna som 

hade barn uppgav att de små barnen gjorde sina egna tolkningar av vad tyreoidektomi och 

strålbehandling innebar. Ett av de äldre barnen frågade sin mamma om hon skulle glöda i 

mörkret efter strålbehandlingen (Dow et al., 1997a).  

"Den svåraste delen med behandlingen var när jag blev tillsagd att hålla mig ifrån mina 

småbarn efter strålbehandlingen, jag fruktade tanken på att komma hem från sjukhuset och 

behöva säga till mina barn att: håll er undan från mamma." (Dow et al., 1997a, s. 294). 

9.4 Livskvalitet (Quality of Life, - QoL) 

I en longitudiell studie av Dow et al., (1997b) undersöktes hur tyreoideacancerpatienter 

upplevde förändringar av livskvaliteten i samband med helkroppskanning. Syftet med studien 

var att testa ett nytt instrument, QOL-tyreoidea under utsättning av tyreoideahormoner, samt 

att utvärdera effekterna av patientens upplevda förändringar i livskvalitet vid utsättning av 

tyreoideahormoner.  

Urvalet bestod av 34 patienter som skulle genomgå helkroppsskanning. Syftet med dessa 

återkommande undersökningar är att upptäcka ev. cancerrecidiv. Fyra till sex veckor före den 

planerade undersökningen sätts patientens tyreoideamedicin ut, för att stimulera patientens 

endogent kvarvarande tyreoideahormoner. Följden av detta leder till att patienten blir 

hypotyreoid. Resultatet av studien visade att livskvaliteten påverkades avsevärt under dessa 

veckor. Patienterna uppgav symtom associerade med trötthet, nedsatt aptit, smärta, 

sömnsvårigheter, och nedsatt motorik. De psykologiska aspekterna uppgavs vara känslor av 

oro, ångest, depression samt förlust av kontroll. Rädslan och oron som en del patienter 

upplevde kan ha påverkat resultaten i studien p.g.a. rädslan för recidiv inför 

undersökningstillfället enligt Dow et al., (1997b). De sociala aspekterna visade på 

förändringar av relationer till familjen eller partner, sexualiteten, besvär med hushållssysslor, 

minskad arbetsförmåga, oro för fertilitet osv. Även positiva personliga förändringar uppgavs   

t ex. hoppfullhet och mening med livet (Dow et al., 1997b). Huang et al.,(2004) studie påvisar 

att socialt stöd från familj och vänner spelar en stor roll för livskvaliteten. 

 Enligt Dow et al., (1997b) är QoL-tyreoidea ett tillförlitligt och giltigt instrument för 
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bedömning av patienter som genomgår helkroppsskanning och kan användas kliniskt t ex. för 

identifiering av de patienter som är tysta och inte ger uttryck för sitt mående, för att stödjande 

åtgärder och rådgivning kan erbjudas. 

 

9.5 Ångest och depression  

För att studera HRQL använde Tagay et al., (2006)  HADS depressionsskala där patienterna 

fick gradera aspekter av HRQL. När HRQL jämfördes mellan de som överlevt tyreoideacancer 

och en tysk referensgrupp i samma studie som motsvarade patienterna i ålder och social 

situation, visade det sig att patientgruppen hade en minskad HRQL i jämförelse med den tyska 

referensgruppen. Bland annat så uppskattades den mentala hälsan lägre än vad 

referensgruppen gjorde. Resultaten visar också att graden av depression inte skiljde sig åt 

mellan grupperna. Ett annat fynd var den höga förekomsten av ångestsymtom i 

patientgrupperna. Patientgruppen graderade sin ångest högre än kontrollgruppen. 

Miljömässiga faktorer som isoleringen under strålbehandlingen och behandlingsprocedurer 

kan förklara den höga graden av ångest i den genomförda studien (Tagay et al., 2006). Som 

andra studier pekar på är patienter som hålls isolerade eller inväntar diagnosresultat under 

väldigt mycket stress och denna stress kan leda till ångest. Hänsyn bör tas till den höga grad av 

ångest som patienterna upplever under efterbehandlingen av tyreoideacancer (Tagay et al., 

2005). Personer med tidigare diagnosticerad tyreoideacancer uppvisade en signifikant högre 

grad av oro över eventuella recidiv och trötthet, enligt Huang et al., (2004) upp till 37 månader 

efter behandlingen trots att de förklarats kliniskt friska. Oro, trötthet och depression ansågs i In 

et al., (2010) studie, jämfört med den friska kontrollgruppen vara den största orsaken till lägre 

livskvalitet hos f.d. tyreoideacancerpatienter.  

 
9.6 Omvårdnadsåtgärder 

Stajduhar et al (2000) fann att de sjuksköterskor som regelbundet kontaktade sina patienter 

under isoleringstiden via en s.k. telefonhögtalare fick dem att känna sig mindre isolerade och 

bättre till mods (Stajduhar et al., 2000). Deltagarna kunde ibland uppleva brister över det stöd 

vårdpersonal erbjöd dem och att det stöd som gavs inte alltid motsvarade patienternas behov. 

Patienterna upplevde bl. a när de behövde hjälp med någonting som t ex. en huvudvärkstablett 

eller hjälp med kräkningar och illamående som är ett vanligt förekommande symtom relaterat 

till behandlingen, tog allt lång tid p.g.a. vårdpersonalen var tvungna att konsultera en 
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sjukhusfysiker innan de vågade gå in i rummet p.g.a. rädslan för kontamineringsrisken 

(Stajduhar, 2000). 

Stöd ifrån familjer och vänner hade positiv effekt på livskvaliteten enligt Huang et al., 

(2004). Detta kan innebära att sjuksköterskorna kan hjälpa till att öka patienternas livskvalitet 

genom rådgivning av egenvård för att minska patientens besvär. Författarna föreslår också att 

vårdpersonal/sjuksköterskan bör använda resurser genom patientens anhöriga, istället för 

att rikta in sig på att stödja patienten (Huang et al., 2004). In et al., 2010) fann att 

förebyggande vägledning, förbättrad rådgivning och psykologisk understödjande behandling 

kan öka den hälsorelaterade livskvaliteten hos sjukdomsfria patienter. Resultatet visar att i den 

efterföljande vården av dessa patienter bör stödjande psykologisk hjälp inkluderas (In et al., 

2010). 

In et al., (2010) menar även att förbättrad vägledning, psykologiskt stöd och förbättrad 

rådgivning från läkare och andra vårdrepresentanter som behandlar patienter som blivit botade 

från sin cancer kan leda till att den hälsorelaterade livskvaliteten hos dessa patienter ökar (In et 

al., 2010). 

Tagay et al., (2005) fann att läkare och sjuksköterskor kan bidra till att öka patienternas 

hälsorelaterade livskvalitet genom att informera dem om hur de kan klara av de obehagliga 

symptom samt också informera patienterna om möjliga reaktioner som de kan få på sin cancer 

(Tagay et al., 2005). Sjuksköterskor kan hjälpa patienter och deras anhöriga genom stöd, 

rådgivning och egenvård (Huang et al., 2004). 
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10. RESULTAT DISKUSSION 

Resultatet sammanfattar viktiga aspekter av tyreoideacancerpatienternas livskvalitet och 

omvårdnadsbehov och som berör konsekvenser av att vara isolerad, vikten av kommunikation 

och information, konsekvenserna i livet och behov av omvårdnadsåtgärder i form av en nära 

kontakt med vårdpersonalen. Interventioner har dock inte förekommit i våra artiklar utan det 

är studier på behov som ger förslag till åtgärder. 

Att drabbas av cancer är en stor och ofta omvälvande upplevelse och för många människor 

orsaka en djup kris. Även om tyroideacancer är en cancerform som i de flesta fall är botbar får 

dessa patientens perspektiv på sin sjukdom inte glömmas bort. Avlägsnande av hela tyreoidea 

eller delar av den leder oftast till hypotyreos, och konsekvenserna av detta är påfrestande för 

patienterna med nedsatt hälsorelaterad livskvalitet som följd.  Crevenna et al., (2003) visar 

t.ex. att den hälsorelaterade livskvaliteten är nedsatt under flera år efter operationen trots 

tyroxinbehandling även om livskvaliteten ökar i korrelation med tiden efter ingreppet. Även 

studierna utförda av, Tagay et al.,( 2006), In et al., (2010) och Huang et al., (2004) styrker 

resultatet. 

 

Att ha bära på en potentiellt livshotande sjukdom så som cancer innebär ett antal svårigheter för 

individen och deras familjer enligt Graham och Longman (1987). Något vi velat undersöka och 

haft som utgångsläge är frågan vilka omvårdnadsbehov en patient med tyreoideacancer har i 

syfte att få ytterligare förståelse och insikt i hur sjuksköterskor kan stötta personer med 

tyreoideacancer samt deras familjer så att de kan möta det vanliga livet och dess utmaningar. 

 

En viktig aspekt i resultaten är kommunikationen med patienten. Att förmedla relevant 

information är även en avgörande del i kommunikationen. Stajduhar et al., (2000) visar t ex. att 

när sjuksköterskorna använde ordet tyreoideacancer för att upplysa patienter om de goda 

förutsättningarna fokuserade patienterna på ordet cancer. Detta betonar vikten av att 

kommunicera väl och hur viktigt det är att delge samt förvissa sig om att patienterna förstår den 

information som ges (Stajduhar et al., 2000). Kommunikationen måste bygga på en medvetenhet 

om patienters olika sätt att hanterar påfrestningen på. Hur information som handlar om prognos 

och behandlingsalternativ ska utformas för att möta den enskilde patienten är en delikat uppgift. 

Resultaten visar att det uppenbart fanns svårigheter i detta (Gamble, 1998). Patienterna upplevde 

t ex. att den information som gavs under behandlingsprocessen var otillräcklig. Vårdpersonalens 
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uppträdande och uttalanden var en annan aspekt av kommunikationen som hade betydelse. Ett 

respektfullt och humant uppförande kan hjälpa patienter att klara av situationen (Gamble, 1998). 

Det är vårdpersonalens lagstadgade uppgift att förutse och möta patientens olika behov av 

information. Att erhålla tillräckligt med tid för kommunikation är en av flera förutsättningar för 

att lyckas i kommunikationen med patienten samt, enligt Gamble (1998) att personalen lyssnar 

uppmärksamt på patienten. Det finns också andra hinder för en optimal kommunikation som 

miljö. Rädsla hos personalen för risken att utsättas för strålning kan vara en faktor (Williams & 

Woodward, 2005).  Ett sätt att kommunicera kan vara att utnyttja tiden under vårdande 

aktiviteter som kan leda till spontana meningsutbyten. De begränsade tillfällen till kontakter med 

patienter som en isolering innebär är viktiga att utnyttja.  

Resultaten visar också att det finns en viss risk att vårdpersonalen överinformerar patienter som 

är avståndstagande eller undvikande. Andra patienter vill veta detaljer, söker information själva 

och vill veta så mycket som möjligt om sjukdomen och behandlingen. Strategierna är styrda av 

hur de handskas med påfrestningen (Gamble, 1998). Andra strategier som används är, t ex. 

försvarsmekanismer i form av förnekande eller undvikandebeteenden för att hantera fysiska och 

psykiska belastningar. Det kan hos några patienter relatera i psykiska eller fysiska utfall 

(Gamble, 1998). Ett sätt att hjälpa patienten kan vara genom att lyssna, försöka förstå vad 

patienten egentligen uttrycker och visa empati (Gamble, 1998). Även anhöriga eller någon 

person som patienten känner tillit till kan vara till stor hjälp för sjuksköterskor och vårdpersonal 

när det gäller att komma förbi patientens försvarsmekanismer. Detta är något som Herlofson och 

Ekselius, (2010) pekar på när de menar att familjen bör engageras redan i det inledande stadiet 

av behandlingen.  

För att bättre kunna närma sig den individuella patientens behov av information, kan ett sätt vara 

att ge information i omgångar utifrån patientens funderingar, samt att ställa frågor för att bedöma 

hur mycket patienten har uppfattat. Socialstyrelsen slår också fast att patienten bör få 

informationen på ett sådant sätt att denne kan tillgodogöra sig den och att sjuksköterskan bör 

förvissa sig om att patienten förstår alla delar i informationen. Informationen kan även 

kompletteras med tryckt material för att kunna läsas igenom vid senare tillfällen av patienten 

och/eller anhöriga. En kontaktsjuksköterska kan även utses som patienten kan kontakta vid 

frågeställningar och andra behov som kan uppstå. Nightingale (1989) pekar på att 

sjuksköterskorna bör ingjuta mod, men undvika falska förhoppningar när de kommunicerar med 

patienten.  
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Delaktighet var något som studierna visade som viktigt speciellt i samband med isoleringen 

(Stajduhar, 2000) och som är ett begrepp som är centralt (Dahlberg & Segesten, 2010) i en 

behandling och omhändertagande. Campbell (1999) fann t ex. att ett flertal cancerpatienter, om 

de fick vara delaktiga och fick fortlöpande information av sjuksköterskorna kring behandlingen 

och de kommande stegen, upplevde att isoleringen blev enklare att hantera och möjligheten att 

påverka sin behandling och situation ökade, En del patienter verkade dock ha lättare att anpassa 

sig till situationen och uppgav att isoleringen inte hade någon effekt på dem, andra tyckte inte 

det var roande att vara ensamma. Campbell (1999) fann också att medvetenheten om syftet med 

behandlingen, d.v.s. något som jag måste göra för att bli bra, hade en lugnande effekt på somliga 

som drabbats av cancer. Deltagarna uppskattade t ex. möjligheten att kunna se ut genom ett 

fönster eller en balkong oberoende vad det var för vy utanför. Det fick dem att känna sig mindre 

instängda. Det var också viktigt att känna delaktighet i form av telefonkontakter med vänner och 

anhöriga, det gav dem möjligheter att fortsätta ta del av omvärlden, få vara med och t ex. 

rådgöra eller ta beslut med anhöriga, vilket upprätthöll deras känsla av att ha en identitet. 

Campbell (1999) påpekar dock att man inte kan dra slutsatser att alla patienter klarar av att 

hantera isoleringen på samma sätt även om de flesta ansåg att de klarade av isoleringen mycket 

väl. 

Intresset för hälsorelaterad livskvalitet har vuxit under de senare åren och behandlingen av 

cancer åsyftar inte bara att behandla cancern utan också att bevara patientens hälsorelaterade 

livskvalitet. Det vanliga är menar Graham och Longman, (1987) att sjuksköterskorna fokuserar 

på omvårdnaden som är relaterad till den fysiska vården. Denna del är viktig, men det är lika 

viktigt att se till att en person med cancer kan behålla sin livskvalitet. 

Naess definierar livskvalitet utifrån kriterierna aktivitet och engagemang som, -goda 

personliga relationer, självkänsla och självsäkerhet samt inre harmoni och trygghet. Naess 

fokuserar på enskilda människors inre upplevelser beskrivet som psykiskt välbefinnande och 

som omfattar människors subjektiva upplevelser av sin livssituation. Naess slår fast att 

livskvalitet är en upplevelsekvalitet och menar att en persons livskvalitet är hög om personens 

medvetna och affektiva upplevelser är positiva, medan motsatta förhållandet råder vid låg 

livskvalitet (Naess, 1998). In et al., (2010) fann t ex. att patienterna hade en signifikant lägre 

livskvalitet trots att de tillfrisknat från cancerdiagnosen. Detta indikerar att patienternas 

affektiva upplevelser är negativa trots att de är tillfrisknade och tyder på att en mångsidig vård 

som ser till patienternas livskvalitet efter behandlingen är av vikt och att vården inte enbart 

fokuseras på patienternas fysiska tillfrisknande.  
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Kristoffersen et al., (2005) talar om att fysiska förändringar i kroppen påminner oss om att något 

inte är som det ska och att kroppen kan upplevas som en begränsning genom att vägra 

genomföra det vi vill att den ska göra. Livskvaliteten kan förändras när vi märker att t ex. 

kroppen inte lyder, samt att vi ibland blir påminda om de förändrade förutsättningarna via 

omgivningens reaktioner. Livskvaliteten är föränderlig, relaterad till ålder, tidpunkt och i vilket 

sammanhang individen befinner sig i, även om de förändrade fysiska förutsättningarna kvarstår. 

Enligt Fayos och Beland (1981) finns det en inställning om att de förändrade förutsättningar som 

en sjukdom och behandling kan ge, är en del av patientens nu ”normala” liv och inte någon 

komplikation till följd av behandlingen. Detta innebär att inga åtgärder sätts in. Viktigt att notera 

är alltså att människor trots en friskhetsdiagnos kan uppleva att de fortfarande inte har en fullgod 

livskvalitet och välmående. Fayos och Beland (1981) trycker på de behov som sjukvården därför 

måste tillgodose hos patienter för att stödja dem i sin återhämtningsprocess och möjlighet att 

återgå till ett normalt liv igen. Psykologiskt stöd efter en avslutad cancerbehandling är något som 

t ex. kan övervägas. Självhjälpsgrupper kan vara en variant av stöd. Enligt Adamsen och 

Rasmussen (2003) är detta ett ökande fenomen, och ger ett viktigt bidrag inom psykosocial vård 

där deltagarna ges möjligheter att bearbeta kriser med andra i en gemensam grund. Många 

patienter använder även internet som en källa till ytterligare kunskaper (Weissenberger et al., 

2004). 

 

11. SLUTSATS 

Det finns begränsad forskning kring tyreoideacancerpatienternas omvårdnadsbehov och 

livskvalitet. Studier tyder på att livskvaliteten hos dessa patienter kan vara nedsatt under lång tid. 

Resultatet pekar på att det föreligger omvårdnadsbehov. Ett stort behov handlade om 

patienternas upplevelser av bristande eller ofullständig information utifrån behov under 

behandlingens gång.  

 

12. METODDISKUSSION  

Uppsatsen är baserad på litteraturstudier där syftet har varit att identifiera vilka 

omvårdnadsbehov tyreoideacancerpatienter har och deras livskvalitet. Artikelurvalet har varit 

begränsat. De artiklar som ingår i litteraturstudien är enbart baserade på utländska resultat p.g.a. 

att vi inte har hittat några publicerade vetenskapliga omvårdnadsartiklar som handlar om 

tyreoideacancerpatienter i Norden. Eftersom artiklarna är baserade på utländska resultat där 

sjuksköterskans yrkesroll och rutiner för isolering och eftervård kan se annorlunda ut kan detta 
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innebära att resultaten inte självklart kan överföras till svensk sjukvård. Några av artiklarna som 

ingår är publicerade senare delen av 90- talet och i början av 2000- talet. Detta gör ju givetvis att 

deras aktualitet kan minska, dock kan resultaten av dessa fortfarande vara relevanta och därför 

har vi valt att ta med alla de artiklar vi funnit eftersom de kan de bidra till vår undersökning. 

Bristen på artiklar visar på den begränsade omfattningen av omvårdnadsforskning som finns 

inom området. Resultaten i vissa studier är svårbedömda och kan därför ev. betraktas som 

vägledande p.g.a. att några är kopplade till ett litet undersökningsunderlag. Vi bedömer dock att 

en del av resultaten, t ex. patientens behov av kommunikation, delaktighet och stöd under 

behandlingsprocessen, HRQL, QoL är generella. 

 

13. KLINISK BETYDELSE  

Slutsatserna pekar på att patienter med tyroideacancer bör erbjudas stöd för att underlätta 

återanpassningen till arbetslivet och öka livskvaliteten efter avslutad cancerbehandling. Det kan 

vara värdefullt för sjuksköterskor att känna till vilka behov som föreligger i 

omvårdnadssituationer med dessa patienter dels under strålbehandling och isolering och dels 

under en rehabiliteringsperiod som pågår under flera veckor. En del patienter kan behöva 

erbjudas professionell psykologisk hjälp efter avslutad behandling och det är viktigt att även 

dessa patienter uppmärksammas och fångas upp. 

 

14. FRAMTIDA FORSKNING 

Eftersom omvårdnadsforskningen avseende tyreoideacancerpatienter i Norden verkar i det 

närmaste vara obefintlig, finns det behov av forskning inom området som kan relateras till 

Skandinaviska förhållanden. Stora ökningar av tyreoideacancerfall står främst i relation till 

kärnkraftsolyckor, och som situationen ser ut i dag runt om i världen, verkar antalet nya fall inte 

minska vilket stärker vår uppfattning att detta är ett potentiellt område för framtida vetenskaplig 

forskning. Med tanke på de katastrofer som inträffat under världshistorien som t ex. 

Tjernobylolyckan, atombomben över Hiroshima och Nagasaki och även dagsaktuella händelser i 

Japan så vore det intressant att studera de omvårdnadsbehov som kan vara specifika för just 

denna form av händelser som orsak.  
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      Bilaga 1 

Nr Författare, titel, 

land, Årtal 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

1 Dow, K., Ferrell, B., 

& Anello, C.  

Balancing demands 

of cancer 

surveillance among 

survivors of thyroid 

cancer. 

 

USA. (1997a). 

Syftet var att 

undersöka och 

beskriva hur 

tyreoideapatienter 

upplever och 

balanserar de krav 

som är relaterat 

till den mångåriga 

uppföljningen av 

tyreoideacancer, 

och hur tiden 

påverkar deras 

QoL. 

 

 34 deltagare, 

f.d. tyreoidea-

cancerpatienter 

som skulle 

kroppskannas 

för utvärdering 

av ev. recidiv 

och som hade 

fått tyreoidea-

hormoner 

utsatta före 

under-

sökningen. 

Ett kvantitativt 

och ett 

kvalitativt 

själv-

rapporterat 

instrument:  

1) ett 

demografiskt 

dataverktyg.  

2) tre öppna 

frågor om 

livskvalitet 

under 

utsättning av 

tyreoidea-

hormoner. 

Fysiska symtom som 

var relaterade till 

utsättningen av 

tyreoideahormoner 

upplevdes som 

djupa, svåra och 

försvagande. Detta 

hade även inverkan 

på deras sociala 

relationer och arbete.  

 

Medel 

 

 

 

 

 

 

2 Gamble, K. 

The experience of 

radiotherapy 

patients. 

UK. (1998) 

 

Syftet var att 

utforska påverkan 

av 

cancerdiagnosen, 

samt värdet av 

information 

relaterat till 

cancern och 131I 

behandlingen. 

Nio patienter 

före, under och 

efter 

behandling. 

En deskriptiv 

kvalitativ 

studie 

baserade på 

semistrukturer

ade intervjuer 

utförda vid 4 

tillfällen; före 

behandlingen, 

3 och 6 veckor 

efter 

behandlingens 

början och 6 

mån. efter 

avslutande 

behandling. 

 

Personer som 

undviker information 

tenderar att anta en 

mera passiv 

copingstrategi. De 

flesta deltagarna 

upplevde brist på 

information under 

hela behandlingen 

fram till återbesöket. 

Hög 

 

3 Stajduhar, K., 

Neithercut, J., Chu, 

E., Pham, P., 

Rohde, J., Sicotte, 

A., & Young, K. 

 

Thyroid cancer: 

patients' experiences 

of receiving iodine-

131 therapy.  

Kanada (2000). 

Syftet var att öka 

förståelsen för 

patienternas 

erfarenheter och 

behov av 

utbildning/inform

ation under 131 I 

behandling. 

27 patienter 

som har fått 

131 I-

behandling 

under de 

senaste två 

åren. 

Kvalitativa 

telefonintervju

er och 

fokusgrupper 

med öppna 

frågor vid 2 

olika tillfällen. 

Många deltagare 

upplevde isoleringen 

som följde 

behandlingen 

påfrestande, samt 

uppgav brister i 

information under 

behandlingens faser. 

Medel 
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      Bilaga 2 

Nr Författare, titel, 

land, Årtal 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

4 In, L., Soo Hyun, 

K., Tan, A. H., Hee 

Kyung, K., Hye 

Won, J., Kyu Yeon, 

H., & ... Sun Wook, 

K.  

Decreased health-

related quality of 

life in disease-free 

survivors of 

differentiated 

thyroid cancer in 

Korea. Health & 

Quality of Life 

Outcomes.  

 

Korea (2010). 

 

Undersöka 

HRQOL hos 

tillfrisknade 

patienter med 

tidigare diagnos 

av 

tyreoideacancer 

samt undersöka 

bestämningsfaktor

erna av HRQOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

316 

tillfrisknade 

informanter 

deltog. En 

kontrollgrupp 

som bestod av 

1000 friska 

representanter 

från den övriga 

befolkningen 

ingick som 

jämförelse. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

baserad på 3 

slags formulär: 

QLQ-C30, 

BFI, HADS. 

Oro, depression och 

utmattning hos f.d. 

tyreoidea-

cancerpatienter var 

de huvudsakliga 

faktorerna till negativ 

påverkan på 

HRQOL. F.d. 

tyreoidea patienter 

har lägre livskvalitet 

än övriga 

befolkningen. 

Hög 

 

5 Tagay, S., Herpertz, 

S., Langkafel, M., 

Erim, Y., Bockisch, 

A., Senf, W., & 

Görges, R.  

Health-related 

Quality of Life, 

depression and 

anxiety in thyroid 

cancer patients.  

Tyskland (2006). 

 

Undersöka 

sambanden 

mellan fysiska 

besvär, HRQOL, 

ångest och 

depression hos 

differentierad 

tyreoideacancerpa

tienter under 

hypotyreoida 

patienter på 

sjukhus. 

 

136 patienter 

som var 

inlagda på 

sjukhus för 

administrering 

av 131 I. 

 

En kvantitativ 

tvärsnitts-

studie gjordes 

med hjälp av 

instrumenten: 

SF-36 Short 

Form, HADS, 

POMS och 

BDI. 

Jämfört med den 

tyska befolkningen 

uppvisade 

tyreoideacancerpatie

nterna avsevärt 

försämrad HRQOL 

och högre grad av 

ångest men inte 

depression eller 

fysiska besvär. 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

      Bilaga 3 

Nr Författare, titel, 

land, Årtal 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

6 Tagay, S., Herpertz, 

S., Langkafel, M., 

Erim, Y., 

Freudenberg, L., 

Schöpper, N., & ... 

Görges, R.  

 

Health-related 

quality of life, 

anxiety and 

depression in 

thyroid cancer 

patients under short-

term 

hypothyroidism and 

TSH-suppressive 

levothyroxine 

treatment.  Tyskland 

(2005). 

Att jämföra 

graden av HRQL, 

depression och 

ångest hos 

hypotyreoideapati

enter utan och 

under 

levotyroxinbehan

dling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 tyreoidea 

cancer 

patienter som 

skulle göra 

hellkroppskan

ning. 

En 

kvantitativstud

ie som bestod 

av två grupper: 

en hypo-tyroid 

patient-grupp 

4 veckor efter 

att 

levotyroxinet 

var utsatt. 

och 

polikliniska 

patienter efter 

radiojod 

terapi under 

levotyroxin 

behandling. 

Mätningarna 

baserades på 

SF-36, HADS, 

POMS och 

BDI. 

Livskvaliteten var 

lägre hos 

studiegruppen än 

jämförelsegruppen. 

 

Hög 

 

 

7 Huang, S., Lee, C., 

Chien, L., Liu, H., & 

Tai, C. 

 

Postoperative 

quality of life among 

patients with thyroid 

cancer.  

 

Taiwan. (2004) 

Syftet var att 

undersöka 

faktorer 

förknippade med 

livskvalitet hos 

patienter med 

tyreoideacancer 

efter operationen. 

 

Vuxna 

tyreoidektomer

ade patienter. 

En 

tvärsnittstudie 

baserad på 

kvantitativa 

30- minuters 

telefon-

intervjuer med 

146 deltagare. 

Intervjuerna 

genomfördes 

6-36 månader 

efter 

operationen. 

En kinesisk 

version av 

QoL-

frågeformulär 

användes. 

Residualsymtom 

efter operationen i 

form av trötthet, 

frossa och 

begränsningar av t ex 

aktiviteter p.g.a. att 

tröttheten hade en 

negativ inverkan på 

patienternas 

livskvalitet. 

Livskvaliteten hos 

patienter med 

tidigare 

tyreoideacancer  kan 

jämföras med andra 

cancerpatienter. 

Hög 
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          Bilaga 4 

Nr Författare, titel, 

land, Årtal 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

8 Crevenna, R., 

Zettinig, G., 

Keilani, M., Posch, 

M., Schmidinger, 

M., Pirich, C., & ... 

Dudczak, R. 

 

Quality of life in 

patients with non-

metastatic 

differentiated 

thyroid cancer 

under thyroxine 

supplementation 

therapy.  

 

Österrike (2003) 

Att utvärdera 

tyreoidea-

cancerpatienters 

HRQOL och att 

identifiera deras 

rehabiliteringsbeh

ov under 

Levotyroxinbehan

dling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 

patienter med   

tyreoidea-

cancer. 

Alla patienter 

hade en 

historia 

av total tyreoid

ektomi. De var 

fria från 

metastaserad 

sjukdom under 

Levotyroxin  

behandling. 

En kvantitativ 

tvärsnitts-

studie baserad 

på SF-36 

Health Survey. 

Fynden talar för att, 

den mentala hälsan, 

fysiska, sociala och 

den emotionella 

funktionen samt 

vitaliteten är 

påtagligt 

försämrad under det 

första året efter 

diagnosen. 

Därefter förbättras li

vskvaliteten i 

korrelation med tiden

. Vitaliteten och den 

emotionella 

funktionen är 

permanent  

nedsatt hos 

tyreoidea-

cancerpatienter 0-23 

år sedan diagnosen. 

Resultatet visar att 

multidisciplinär 

rehabilitering i form 

av psykologisk hjälp 

bör erbjudas till 

denna patientgrupp 

för att öka deras 

HRQOL. 

Hög 

 

9 Dow, K., Ferrell, B., 

& Anello, C. 

 

Quality-of-life 

changes in patients 

with thyroid cancer 

after withdrawal of 

thyroid hormone 

therapy. 

 

USA (1997b). 

Syfte var att testa 

ett nytt 

instrument, QoL-

Tyreoidea skalan 

under 

utsättningen av 

tyreoidea-

hormoner och att 

utvärdera 

effekterna vid 

utsättningen, samt 

patientens 

upplevda 

förändringar i 

livskvalitet. 

I urvalet 

ingick 34 

försöks-

personer med 

tyreoidecancer 

som genomgår 

tyreoidea-

hormonbehand

ling som  för-

beredelse för  

kommande 

skanning 

ingick. 

En kvantitativ 

longitudiell 

studie med 

mätningar vid 

4 specifika 

tidpunkter/tillf

ällen i 

samband med 

skanning 

baserade på: 

ett 

demografiskt 

dataverktyg, 

QoL-

Tyreoidea och 

FACT-G. 

 

Resultaten visar att  

QoL-

Tyreoidea verktyget 

är ett 

pålitligt och giltigt m

ått på livskvalitet och 

att det kan användas 

för att identifiera 

högriskpatienter.  

 

Effekterna vid utsättn

ingen av 

tyreoideahormoner  

påvisade signifikanta 

försämringar i QoL. 

Hög 
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Bilaga 5 

Ordlista       

BDI (Beck Depression Inventory): Instrument för bedömning av depression. 

BFI (the Brief Fatique Inventory): Instrument för bedömning av trötthet hos 

cancerpatienter. 

Copingstrategier: Förmågan att hantera sitt liv. 

FACT-G: Instrument för bedömning av den funktionella statusen hos patienter med särskilda 

cancerdiagnoser. 

Follikulär: Follikulär cancer, som i regel uppträder över 40-årsåldern, förekommer i olika 

former med varierande prognos. 

HADS (Hospital Anxiety Scale): Instrument för bedömning av ångest och depression. 

HS-36 (Health Survey-36): Instrument för bedömning av fysiska, psykiska och sociala 

funktioner. 

Hemilobektomi: Kirurgiskt ingrepp varvid en lob av ett organ, t ex tyreoidea, lunga eller 

lever avlägsnas.  

Histologisk: Patologisk undersökning för att fastställa vilka celltyper förändringen utgörs av.  

Hypotyreos: Underproduktion av sköldkörtelhormon. 

Kalcitonin: hormon som hämmar nedbrytningen av benvävnad och härigenom sänker 

koncentrationen av kalcium i blodet. 

Levaxin: Tyroxin tillverkas av tyreoidean, och är ett förstadium till hormonet trijodtyronin, 

T3. 

Lobektomi: kirurgiskt ingrepp varvid en lob av ett organ, t.ex. lungan eller levern, avlägsnas. 

Lymfkörtel: kallas den bildning i kroppen som producerar lymfa. 

Papillär: godartade och elakartade tumörer. 

Parathormon: detsamma som paratyreoideahormon. 

POMS (Profile of Mood States): Instrument för bedömning av psykisk status. 

QLQ-C30 (Qualiy of Life QuestionnaireCore 30): Instrument för bedömning av 

cancerpatienters livskvalitet. 

Tyreoidektomi: operativt avlägsnande av tyreoidea.  

Partiell tyreoidektomi: delar av tyreoidean opereras bort 
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SF-36 ( Health Survey Short Form-36): Instrument för bedömning av fysiska, psykiska och 

sociala funktioner.  

Total tyreoidektomi: hela körteln opereras bort 

Tyreotropin: TSH, detsamma som tyreoideastimulerande hormon. 


