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Sammendrag 
Skrevet av Luba Lazareva. Veileder: Katrina Roen.  

Tittel: Å forstå psykososiale utfall: Hva vet vi om livskvalitet hos kvinner med medfødt 

adrenal hyperplasi (CAH) 

 

Årlig fødes det ca. 12 barn med DSD tilstander i Norge (Diseth, 2012), 5-7 av disse har 

medfødt kongenitt adrenal hyperplasi (CAH). Fra mars 2012 inngår DSD tilstander i den 

utvidete nyfødtscreeningen, noe som kan medføre at flere kan bli oppdaget og at antallet 

dermed vil øke. Dette fører til økt behov for informasjon, behandling og oppfølging – ikke 

minst psykologisk. Fokus på feminiserende kirurgi og prenatal androgeneksponering har ført 

til at kjønnsatypisk atferd og psykoseksuell utvikling er blitt studert og beskrevet i flere 

studier (Nermoen et al., 2010; Diseth, 2012). Fra et psykologisk standpunkt, er det svært 

sannsynlig at kvinner med CAH opplever høy psykologisk stress, som kan bidra til en økt 

risiko for mistilpasning og en svekket livskvalitet. Det er flere grunner til dette, som bl.a. 

kjønnskirurgi, tomboyisme, amenore, spørsmål om seksualitet, fertilitet og identitet. 

Imidlertid er konsekvensene for psykososial fungering, tilpasning og livskvalitet lite studert 

(Nermoen et al., 2010). 

Consensus statement on management of intersex disorders (Hughes et al, 2006) var ment å 

representere et paradigmeskifte og vie psykososial tilpasning og livskvalitet mer 

oppmerksomhet i et felt tradisjonelt dominert av somatiske aspekter. Dermed argumenteres 

det for en systematisk oversiktsartikkel for å gjennomgå forskning som er gjort på psykososial 

tilpasning og helserelatert livskvalitet hos kvinner med medfødt adrenal hyperplasi siden. 

Spørsmålet som søkes besvart i oppgaven er dermed om kvinner med CAH har en svekket 

psykososial tilpasning og livskvalitet, som konseptualisert innledningsvis.  

Ved en systematisk gjennomgåelse blir det imidlertid tydeliggjort at konklusjoner om 

psykososial tilpasning og helserelatert livskvalitet spriker til forskjellige retninger i 

forskjellige studier, også ved bruk av samme utfallsmål. Det blir derfor satt spørsmål om 

standarte Quality of Life (QoL)–mål er gode indikatorer på livskvalitet hos kvinner med 

CAH, eller om deres livskvalitet består av andre aspekter, som ikke fanges av standarte QoL 
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domener? Ved bruk av tematisk analyse blir det tydeliggjort at det er flere aspekter som 

påvirker den subjektive opplevelsen av livskvalitet hos kvinner med CAH negativt. Analysen 

avdekker blant annet at selvavsløringer om seg og sin diagnose representerer svært vanskelige 

prosesser for kvinner med CAH, som påvirker dem på mange områder og bidrar til forverret 

livskvalitet. Mulige mekanismer for dette blir drøftet.  

Samtidig bruker oppgavens forfatter selvavsløringer som et eksempel for å demonstrere 

modererende effekter på standarte QoL-domener, noe standarte QoL-instrumenter feiler å 

fange opp. Oppgaven illustrerer at selv om en ikke alltid finner svekket livskvalitet når målt 

med et objektivt QoL–instrument, kan målinger med et annet instrument, eller fritt formulerte 

svar ofte gi et annet bilde. Dermed kan en kvalitativ tilnærming kan være gunstig å bruke for 

å få frem de aspekter som ikke fanges opp ved hjelp av standarte kvantitative mål ved videre 

forskning.  
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1 Innledning 

1.1 Kjønnsdifferensiering 

Kjønnsutvikling hos barn består av somatisk kjønn (det som på engelsk betegnes som ”sex”), 

som har med kjønnsdifferensiering prenatalt å gjøre; og psykologisk kjønn (det som på 

engelsk betegnes som ”gender”), som har å gjøre med den psykoseksuelle utviklingen 

(Diseth, 2012).  

Fosterutviklingen fra sædcellen møter eggcellen og befruktes, til barnet blir født etter ca. 40 

svangerskapsuker er en svært komplisert prosess. Kjønnsorganer er dannet allerede i fosterets 

6. uke, og kjønnsdifferensieringen av ytre genitalia er ferdigutviklet i uke 12. 

Kjønnsdifferensieringen prenatalt fra et udifferensiert foster til en jente eller gutt avhenger av 

flere prosesser – både genetiske og hormonelle. Disse inkluderer den genetisk styrte 

kjønnsdetermineringen – kromosomalt kjønn; differensieringen av gonadene – gonadalt 

kjønn; og utviklingen av den indre og ytre fenotypen – fenotypisk kjønn (Aarskog, 2006; 

Bjerknes, 2007; Huges, 2001; MacLaughlin & Donahoe, 2004). Normal kjønnsdifferensiering 

kan skjematisk fremstilles følgende: 

 

Figur 1. Skjematisk fremstilling av trinnene i normal somatisk kjønnsutvikling (hentet fra 
Bjerknes, 2007). 
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Forstyrrelser i somatisk kjønnsdifferensiering (Disorders of Sex Development; DSD) 

representerer patologier hvor det ikke er samsvar mellom kromosom, gonade og genitalia, og 

kan grovt deles inn i to: 

1. Pseudohermafrodittisme: samsvar mellom kromosomalt og gonadalt kjønn, men delvis 

eller total diskrepans med fenotypisk kjønn. 

2. Hermafrodittisme: tilstedeværelse av både testikulært og ovarialt vev i samme individ.  

 

Psykologisk kjønn avhenger av psykoseksuell utvikling postnatalt (pre-), som tradisjonelt har 

vært antatt i å bestå av tre aspekter: 

1. Kjønnsidentitet – barnets bevissthet av å tilhøre et bestemt kjønn (”gutt/jente”), og er 

tradisjonelt antatt å være fastlagt fra røflig 2,5års alder. 

2. Kjønnsrolleatferd – den atferd barnet vektlegger ved det å være gutt/jente 

(”maskulin/feminin”). Denne er tradisjonelt antatt fastlagt fra 3-4års alder  

3. Seksuell orientering – det kjønn en orienterer sine seksuelle preferanser fra og til 

(”hetero-/homo-/bi-seksuell”), denne har tradisjonelt vært antatt å være fastlagt fra 

’tidlig ungdomsalder’. 

Nyere forskning har midlertidig pekt på at disse aspekter er påvirket av androgen påvirkning 

prenatalt (Gooren, 2006). 

Avvik i psykoseksuell utvikling innebærer at det psykologiske kjønn er ikke i 

overenstemmelse med det somatiske kjønn, og kan innebære kjønnsidentitetsforstyrrelse, 

transvestisme og transseksualisme.  

 

Denne oppgaven omhandler forstyrrelser i den somatiske kjønnsutviklingen, og følgende vil 

disse forstyrrelser bli nærmere presentert. 
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1.1.1 Forstyrrelser i kjønnsdifferensieringen  

Forstyrrelser i den somatiske kjønnsdifferensieringen representeres av flere varierte og 

komplekse grupper tilstander, og omfatter flere enn de barn som har uklare ytre 

kjønnskarakteristika ved fødsel (Bjerknes, 2007). Disse kan deles inn i fire hovedgrupper 

(Bjerknes, 2007; Bjerknes, 2008; Diseth, 2012): 

1. Virilisering av barn med karyotype 46,XX og ovarier – kvinnelig 

pseudohermafrodittisme: de dominerende tilstandene i denne gruppen er de ulike 

former for viriliserende binyrebark hyperplasi (CAH; på norsk brukers også 

betegnelsen AGS – Adreno Genitalt Syndrom), men også andre former for 46,XX 

virilisering, som bl.a. maternell androgen påvirkning, iatrogene årsaker, dysmorfe 

syndromer/misdannelser. 

2. Undervirilisering av barn med karyotype 46,XY og testikler – denne gruppen 

omhandler nedsatt effekt eller mangel på testosteron: testosteron syntese defekter, feil 

i testosteron metabolisme og androgen reseptor defekt – komplett/partiell androgen 

insensitivitet, testikulær feminologi. Dessuten kommer andre former under denne 

gruppen, som iatrogene årsaker, dysmorfe syndromer og misdannelser.  

3. Gonadedysgenesier - feil i gonadedifferensieringen: dysgenetiske gonader uten 

abnorme ytre genitalia (bl.a. Turner, Klinefelter); dysgenetiske gonader med abnorme 

ytre genitalia (f.eks. hypospadi); og asymmetriske dysgenetiske gonader – ekte 

hermafrodisme (tilstedeværelse av både testis- og ovarievev –ovotestis) 

4. Ulike former for dysmorfe syndromer og strukturelle misdannelser av genitalia – 

denne gruppen inkluderer syndromer assosiert med dysgenetiske gonader, 

hypogonadisme og genital anomali (f.eks. Lowe, Prader–Wili, Down, Williams); og 

misdannelser som bl.a. klitoral hypertrofi, vaginal atresi, penis aplasi, mikropenis. 

I Norge fødes ca. 12 barn med DSD tilstander årlig (Diseth, 2008), og over halvparten av 

disse har CAH (Senter for sjeldne diagnoser [SSD], 2012). Fra mars 2012 inngår disse 

tilstander i den utvidete nyfødtscreeningen, noe som kan medføre at flere kan bli oppdaget 

tidlig og at antallet dermed vil øke. Dette fører til økt behov for informasjon, utredning, 

behandling og oppfølgning. Da CAH er den prevalente diagnosen, faller det naturlig å se 

nærmere på nettopp denne. 
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1.2 Kongenitt adrenal hyperplasi (CAH) 

Medfødt kongenitt adrenal hyperplasi (CAH) er en paraplydiagnose av en hormonforstyrrelse 

med autosomal recessiv arvegang som skyldes defekter i syntesen av visse 

binyrebarkhormoner, og som krever en livslang kortisonbehandling. 

Insidensen varierer mye i forskjellige populasjoner, i skandinaviske land er den på rundt 

1:10.000 (Myhre & Bjerknes, 2006). Dette betyr at i Norge vil det da fødes 5 -7 barn med 

denne tilstanden hvert år.  

Den hyppigste årsaken til CAH er en defekt i 21-hydroxylase genet, som fører til svekket 

produksjon av det adrenale hormonet kortisol samt økt produksjon av androgener. Ofte 

påvirkes også hormonet aldosteron, som påvirker utskillelsen av salt. Det lave nivået av 

kortisol blir oppdaget av hypothalamus, et område i hjernen som regulerer sirkulerende 

hormonnivåer. Hypothalamus vil gjennom hypofysen signalisere til binyrebarken om å 

produsere flere hormoner, som igjen ville ha ført til økt produksjon av kortisol. Men siden 

svikten i enzymet forhindrer kortisolproduksjon, vil beskjed fra hypothalamus gå videre i det 

androgene sirkulasjonssystemet. Som en konsekvens av dette, vil jentefostre med CAH ha 

androgennivåer på lik linje med normale guttefostre, noe som fører til genital virilisering 

prenatalt og ofte uklart genitalia ved fødsel.  

Innenfor den klassiske formen for CAH finnes det to subtyper: salttapende form og enkel 

viriliserende form. Den salttapende formen er den mest alvorlige varianten, hvor syntesen av 

både kortisol og aldosteron er fullstendig svekket. Ubehandlet vil denne enzymsvikten 

medføre en livstruende salttapskrise i 1-3 leveuke. I den enkle viriliserende formen, som er en 

midlere variant, er syntesen av kortisol mer svekket enn syntesen av aldosteron slik at det ikke 

vil oppstå en salttapskrise. Men både i den salttapende og den enkle viriliserende formen vil 

høye nivåer av androgener prenatalt føre til ulike grader av maskulinisering av genitalia, i 

gjennomsnitt mer markert i den salttapende varianten (Meyer-Bahlburg, Dolezal, Baker, 

Ehrhardt og New, 2006). 

Hos gutter med CAH er kjønnsorganene normale ved fødsel. Et høyere nivå av testosteron 

prenatalt enn det som er normal ser altså ikke ut til å påvirke kjønnsutviklingen hos 

guttefostre. Hos gutter med CAH vil en oppdage hormonforstyrrelsen ved en salttapskrise. 

For gutter med ikke-salttapende form for CAH vil symptomene først vise seg ved 2-3 
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årsalderen, i form av økt vekstratio, begynnende vekst av pubesbehåring og vekst av penis 

(Faye-Schjøll, 1997).  

En jente med CAH vil typisk være født med en forstørret klitoris og kjønnslepper som kan 

være delvis eller helt sammenvokst (Hines, 2004), men det forekommer også individer som 

ikke får sykdomstegn før pubertet. Enkelte vil gjennomgå kirurgisk feminisering i tidlig alder. 

Jenter med CAH har indre kvinnelige reproduksjonsorganer og er fra et biologisk perspektiv i 

stand til å ha et normalt seksualliv og å få egne barn (Faye-Schjøll, 1997). 

1.2.1 Psykososiale aspekter 

Fra et psykologisk standpunkt, er det svært sannsynlig at kvinner med CAH opplever høy 

psykologisk stress, som kan bidra til en økt risiko for mistilpasning og en svekket livskvalitet.  

Det er en stor påkjenning å ha et lite utbredt kronisk sykdom. At sykdommen ofte fører med 

seg tvil om kjønn vil gjøre situasjonen særlig vanskelig. En eventuell kirurgisk feminisering 

vil føre med seg stressorer en sykehusinnleggelse og kjønnskirurgi innebærer.  Jenter med 

CAH har ofte maskulinisert sosial og lekeatferd - tomboyisme (Berenbaum & Snyder, 1995; 

Nordenstrøm, Servin, Bohlin, Larsson & Wedell, 2002), dette fører til en del utfordringer 

både for barna og foreldre allerede fra småbarnsalder. Disse jenter leker ofte best med gutter, 

noe som i 9-12års alder kan føre til en følelse av å falle mellom to stoler i forhold til 

jevnaldrende og isolasjon (Diseth, 2012). Dette er også en sårbar periode med hensyn til 

barnets egen oppfatning – følelser av annerledeshet og urettferdighet kan blusse opp med 

spørsmål om kropp og kjønn. I ungdomsalder og videre blir dette utvidet med tanker om 

identitet, seksualitet, og mer konkret om utseende på genitalia, amenore (mangel på 

menstruasjon), brystutvikling etc. (Cohen-Kettenis & Pfaffl, 2003; Kasiannan, 2012). Voksen 

alder vil også føre til tanker rundt fertilitet og bekymringer om og forebygging av plager som 

metabolsk syndrom og osteoporose (Ogilvie et al., 2006). 

1.2.2 Historikk 

Luigi De Crecchio beskrev i 1865 en obduksjon han hadde foretatt på en mann med 6cm lang 

penis og hypospadi. Obduksjonen viste ingen testikler, men det ble funnet en normal vagina 

og livmor i tillegg til sterkt forstørrede binyrer (Crecchio, 1865, referert i Falhammar & 

Thoren, 2012). Dette regnes for å være den første beskrivelsen av kongenitt adrenal 
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hyperplasi (CAH). Siden CAH blir ofte først behandlet av endokrinologer, urologer og 

kirurger, har forskning i hovedsak sentrert seg på kliniske aspekter (Malouf, Inman, Carr, 

Franco & Brooks, 2010) som nevroanatomiske forhold, bekymringer knyttet til valg av 

oppdrager kjønn og psykoseksuelle utfall som kan påvirke operasjonsteknisk valg av kjønn, 

som f. eks. muligheter for seksualfunksjon.   

På 1960- og 70-tallet har John Moneys studier av barn født med pseudohermafrodittisme 

(Money, Hampson & Hampson, 1955, referert i Diseth, 2008) dominert forskningen, da 

Money introduserte betegnelsen ’psykologisk kjønn’, dvs. at barn er født psykoseksuelt 

kjønnsnøytrale, og at oppdragelse og miljø er det viktigste for dannelse av kjønnsidentitet. 

Money mente det var viktig at barnets genitalier hadde enten gutte- eller jentekarakteristika, 

da han mente at mennesker intuitivt behandler gutter og jenter ulikt ut i fra utseende. Dette 

synet preget forskningen og behandlingen av DSD – barn helt frem til slutten av 90 – tallet 

(Diseth, 2008).  

Som et bevis på sine teorier presenterte Money i 1972 tvillinggutten kjent under pseudonymet 

”John/Joan”, som gjennomgikk en traumatisk penisamputasjon i 1968, da han var 8 måneder 

gammel. Han ble operert og videre oppdratt som jente. I boken Man & Woman/Boy & Gril 

(Money & Ehrhardt, 1972) beskrev Money ”Joan”, og hvor godt hun tilpasset seg typisk 

jenteoppførsel, samtidig som den eneggede tvillingbroren var guttete. 

I 1997 (Diamond & Sigmundson) kom en oversiktsartikkel som sammenfattet enkeltstående 

kasustikkrapporter og foreslo nye retningslinjer for fastsettelse av kjønn. Artikkelen 

presenterte også sannheten om ”John/Joan”, som gjennom hele oppveksten hadde store 

identitetsproblemer. 14 år gammel begynte han å kle seg i gutteklær, og 15 år gammel 

gjennomførte han en kjønnsskifteoperasjon tilbake til sitt somatiske kjønn, og tok så livet sitt i 

en alder av 38 år.   

Diamond og Sigmundsons artikkel førte til et paradigmeskifte innen faget. En ble 

oppmerksom, bl.a. gjennom dyrestudier, på viktigheten av prenatal biologisk predisposisjon 

og den fenotypiske kjønnsdifferensieringen for senere kjønnsidentitet og kjønnsrolleatferd. 

Dermed konsentrerer man seg om bakenforliggende tilstand og årsak ved dagens 

kjønnsfastsettelse, i motsetning til utseende av genitalier og foreldrenes forventninger og 

ønsker.  
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Oppmerksomheten for prenatal androgeneksponering har ført til en rekke lekestudier av 

kjønnsspesifikk lekeatferd (Berenbaum & Snyder, 1995; Nordenstrøm et al., 2002). Studier av 

CAH–barn operert og oppdratt som jenter viser at grad av cerebral androgen påvirkning 

prenatalt korrelerer med grad maskulin kjønnsrolleatferd uten at det medfører til utvikling av 

en mannlig kjønnsidentitet (Berenbaum & Bailey, 2003).  Dermed er kjønnsatypisk atferd og 

psykoseksuell utvikling blitt studert og beskrevet i flere studier (Nermoen, Husebye, 

Svartberg & Løvås, 2010; Diseth, 2012).  

Imidlertid er konsekvensene for psykososial fungering, tilpasning og livskvalitet lite studert 

(Nermoen et al., 2010). Psykososiale aspekter har så smått trengt gjennom som tilleggs 

variabler i somatisk forskning, i den grad det var relevant for å belyse en teori eller 

konklusjon. I 1995 poengterte Kuhnle, Bullinger og Schwarz viktigheten av forskning på 

psykososiale konsekvenser, uttrykt gjennom mål på livskvalitet hos CAH pasienter, og viser 

til at slik forskning ikke eksisterte tidligere. Deres studie konkluderer med at personer med 

CAH er generelt veltilpassede, men har problemer med forhold, kroppsbilde og seksualitet. 

Imidlertid har konklusjoner i senere studier spriket til forskjellige retninger. Redusert 

livskvalitet ble bl. a. funnet i en kohort på 40 kvinner (Krone, Wachter, Stefanidou, Roscher 

& Schwarz, 2001), mens Jaaskelainen & Voutilainen (2000) har rapportert en enda høyere 

QoL sammenlignet med den generelle finske populasjonen.  

 I Consensus statement on management of intersex disorders fra 2006 (Hughes, Houk, Ahmed 

& Lee) blir ikke bare behovet for en forbedret nomenklatur og klassifikasjon, men også 

viktigheten av psykososial behandling gjennomgått. Behovet for tverrfaglig tilnærming blir 

fremmet (Pasterski, Prentice & Hughes, 2010), viktigheten av livskvalitet blir stresset, og 

målet er å føre til en endring i tenkning om behandling DSD.  

Consensus statement on management of intersex disorders (Hughes et al, 2006) var ment å 

representere et paradigmeskifte og vie psykososial tilpasning og livskvalitet mer 

oppmerksomhet i et felt tradisjonelt dominert av somatiske aspekter. Som følge av dette, 

virker det relevant og betydningsfullt å systematisk gjennomgå forskning som er gjort på 

psykososial tilpasning og helserelatert livskvalitet hos kvinner med medfødt adrenal 

hyperplasi siden.  
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1.3 Livskvalitet – quality of life  

Quality of life (QoL) er et multidimensjonelt konsept som består av subjektive vurderinger av 

både positive og negative livsaspekter (The WHOQOL Group, 1998), som helse, jobb, 

økonomiske og personlige forhold. Konseptet helserelatert livskvalitet (health–related quality 

of life, HRQoL) er blitt utviklet fra 1980–tallet for å omfatte de aspektene i livet som påvirker 

helsen enten fysisk eller psykisk. Faktoranalyser har gitt støtte til fire hoveddimensjoner: 

fysisk, funksjonell, emosjonell og sosial velvære (Cella, 1994). Da det konseptualiseres at alle 

livsaspekter påvirker helsen enten somatisk eller psykisk, brukes de to konseptene om 

hverandre.  

Consensus statement on management of intersex disorders (Hughes et al.,2006) fremhever at 

QoL–konseptet omfatter ”forelskelse, dating, tiltrekning, evne til å utvikle intime relasjoner, 

seksuell fungering, og muligheten til å gifte seg og oppdra barn, uansett biologiske indikatorer 

på sex på kjønn” (s.558). Det er dermed tenkt at personer med DSD generelt, og også kvinner 

med CAH har en livskvalitet tilsvarende normalpopulasjonen. Som beskrevet over, er det mye 

som setter dette i tvil. 

1.4 Mål og problemformulering 

Målet med oppgaven er å systematisk gå gjennom forskning som er gjort på psykososial 

tilpasning og helserelatert livskvalitet hos kvinner med medfødt adrenal hyperplasi siden 

Consensus statement on management of intersex disorders (Hughes et al., 2006). 

Det er valgt å fokusere på voksne kvinner, da det er gjennomgående enighet om at 

helsevesenet er bedre organisert for barn med CAH diagnosen enn voksne (Arlt et al, 2010). 

Etter at Wilkins, Lewis, Klein & Rosenberg (1950, referert i Auchus, 2010) introduserte 

kortisonbehandling på begynnelsen 1950-tallet, ble flere barn med diagnosen i stand til å 

overleve til voksen alder (Auchus, 2010). Dermed har CAH utviklet seg fra å bli ansett som 

en pediatrisk lidelse, til å bli anerkjent som en livslang kronisk sykdom. Det er økende bevis 

på at mennesker med CAH har en økt risiko for å utvikle helseproblemer i voksen alder 

(Reisch et al., 2011), og kvinner er særlig utsatt med tanke på fertilitetsproblemer. Det er 

derfor viktig med behandling og tiltak som tar sikte på å oppnå god helse og livskvalitet 

gjennom hele livsløpet.  
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Det virker dermed svært betydningsfullt å systematisk gjennomgå forskning som er gjort på 

psykososial tilpasning og helserelatert livskvalitet hos kvinner med medfødt adrenal 

hyperplasi. Spørsmålet som søkes besvart i oppgaven er dermed om kvinner med CAH har en 

svekket psykososial tilpasning og livskvalitet, som konseptualisert innledningsvis. Dette kan 

bidra til å evaluere eksisterende tiltak og behandling. 

Ved en systematisk gjennomgåelse blir det tydeliggjort at konklusjoner om psykososial 

tilpasning og helserelatert livskvalitet spriker til forskjellige retninger i forskjellige studier (se 

resultatdel), også ved bruk av samme utfallsmål. Det blir derfor satt spørsmål om de brukte 

instrumenter er gode nok mål på livskvalitet ved bruk på personer med CAH–diagnose. Er 

QoL–mål gode indikatorer på livskvalitet hos kvinner med CAH, eller består deres 

livskvalitet av andre aspekter, som ikke fanges av standarte QoL domener? Ved bruk av 

tematisk analyse blir det forsøkt å få frem hvilke aspekter påvirker livskvalitet hos kvinner 

med CAH for å besvare disse spørsmål.  
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2 Metode 
Baumeister og Leary (1997) trekker frem fem mål en forsker kan ha ved å skrive en 

oversiktsartikkel:  

1. Utvikling av teori, hvor forfatterens primære mål er å foreslå en ny teori eller 

konseptualisering av et psykologisk fenomen; 

2. Teorievaluering, hvor målet er å lage en oversikt over litteratur som er relevant for å 

validere en eksisterende teori; 

3. Undersøke eksisterende kunnskap på et område, noe som resulterer i nyttige 

oversikter; 

4. Å identifisere problemområder, hvor formålet er å avdekke svakheter, motsetninger og 

kontroverser som finnes på et forskningsområde; og 

5. Gi en historisk oversikt over teori og forskningsutvikling på et bestemt felt.  

Som sagt innledningsvis, er målet med foreliggende oppgave å gjennomgå eksisterende 

kunnskap. Ifølge Baumeister og Leary (1997) kan en slik oversiktsartikkel vise seg å være 

svært verdifull for å samle sammen det som er kjent om et fenomen. Oppgavens forfatter 

anser det også som viktig å identifisere problemområder ved eksisterende forskning, noe som 

ifølge Baumeister og Leary kan tjene en verdifull vitenskapelig funksjon. Det blir også 

foreslått en ny konseptualisering for forståelse av livskvalitet hos kvinner med CAH-

diagnose.   

Cipriani og Geddes (2003) peker på to hovedtilnærminger til gjennomgåelse av eksisterende 

forskning: narrative og systematiske oversiktsartikler, hvor narrative artikler inneholder ingen 

metodedel og er stort sett basert på forfatterens erfaringer og subjektive vurderinger. 

Systematiske oversiktsartikler, på sin side, bruker en systematisk fremgangsmåte for å finne, 

vurdere og oppsummere enkeltstudier. En slik fremgangsmåte kan oppsummeres i fem steg: 

formulere en problemstilling; finne og selektere ut relevante studier, samt kvalitetsvurdere 

disse; oppsummere data og tolke funnene (Khan, Kunz, Kleijnen & Antes, 2003). Dermed 

argumenterer Rother (2007) for at systematiske oversiktsartikler er å anse for originalt arbeid 

da de er utført med strenge metodologiske tilnærminger. 

En systematisk oversikt faller som et naturlig valg for denne oppgaven da målet er å 

systematisk gjennomgå forskning som er gjort på psykososial tilpasning og helserelatert 
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livskvalitet hos kvinner med medfødt adrenal hyperplasi. Det tenkes at en slik systematisk 

gjennomgåelse av eksisterende forskning vil bidra til å besvare spørsmålet om kvinner med 

CAH har en svekket psykososial tilpasning og livskvalitet. 

2.1 Inklusjonskriterier 

Det ble rasjonalisert at følgende inklusjonskriterier bør bli brukt ved vurdering av studier, for 

å kaste lys over problemstillingen: 

 Studier publisert etter 2006. Consensus statement on management of intersex 

disorders (Hughes et al., 2006) var ment å representere et paradigmeskifte og vie 

psykososial tilpasning og livskvalitet mer oppmerksomhet i et felt tradisjonelt 

dominert av somatiske aspekter. Oppgavens mål er å se hva som har skjedd på feltet 

siden da.  

 CAH diagnose. Det ble satt som et kriterie at ≥ 90 % av utvalget skulle bestå av 

personer med CAH diagnose. Ved et pilot-søk viste det seg å ikke være mulig å 

oppfylle dette kriteriet for nok studier, da de fleste studier tar for seg flere DSD –

diagnoser. Dette kriteriet ble derfor tidlig endret til å inkludere studier der utvalget 

med CAH diagnose blir trukket ut som en egen gruppe, så det gikk an å trekke ut 

resultater for kun denne gruppen. 

 Kjønn: kvinnelig. Dette kriteriet følger naturlig ut fra oppgavens problemstilling. 

Studier ble regnet for å oppfylle kriteriet om kvinner ble trukket ut som en egen 

gruppe. 

 Alder. Oppgaven dreier seg – som begrunnet innledningsvis - om voksne kvinner med 

CAH–diagnose. Det ble allikevel valgt å inkludere ungdom som unge voksne, da 

pubertetsperioden fører med seg voksne problemstillinger og spørsmål om identitet, 

seksualitet, og fertilitet (Diseth, 2012; Kasiannan, 2012). Tetzchners definisjon på 

ungdomsalder (2001, s.587) ble brukt, og nedre aldersgrense ble dermed satt til å være 

12 år. 
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 Utfall. Data på psykososial tilpasning og/eller livskvalitet. Dette var ikke en 

avgrensning i søket, men ble satt som kriterie ved utvelgelse av studier for inklusjon i 

analysen. 

 Design. Wright, Brand, Dunn og Spindler (2007) påpeker at mange forskere begrenser 

oversiktsartikler til bestemte studiedesign. De forklarer videre at ulempen med en slik 

tilnærming er at gjennomgangen kan føre til en bias ved at potensielt verdifulle studier 

blir ekskludert, da de ikke rapporterer resultater på en bestemt måte. Det ble derfor 

valgt å ikke ekskludere noen studier på grunnlag av design. 

 Publiseringsspråk. Norsk og Engelsk, om ikke oversettelse fra andre språk foreligger. 

2.2 Datakilder og søkestrategi 

I perioden juni - august 2012 ble det foretatt søk etter studier og artikler som fokuserer på 

psykososial tilpasning og livskvalitet hos kvinner med medfødt adrenal hyperplasi. Søket var 

satt opp fra år 2006, søketjenestene PrimoCentral og OvidSP ble brukt, og det ble søkt i 

følgende elektroniske databaser: Embase, PubMed, PsyINFO, MedLine, Elsevier og 

SpringerLink. Det ble også søkt etter relevante avhandlinger, master- og hovedoppgaver på 

området i DUO, BORA og DAIM – digitale arkiver ved henholdsvis UiO, UiB og NTNU.  

Søk ble utført ved hjelp av følgende søkeord: AGS; adrenogenitalt syndrom; CAH; congenital 

adrenal hyperplasia; adrenal hyperplasia, congenital; 21 Hydroxylase deficiency; 

psychosocial; adjustment; social; psychological; psycho; adaptation; satisfaction; 

development; mental health; emotional stress; quality of life; QoL; HqoL. Booleanske 

operatorer og trunkering ble brukt for å utvide søkene.  

For å utfylle søket, ble referanselister i aktuelle studier, oversikter og artikler studert og søk 

etter de aktuelle referansene på foretatt. Dette førte til at ytterlig to studier ble vurdert. Videre 

ble to forskere på feltet kontaktet for å få informasjon om upubliserte studier. Dette for blant 

annet å minimere publikasjons–bias. Denne kontakten ga imidlertid ingen resultat.  

Det innledende søket ga 229 artikler. 
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Figur 2. Flytdiagram over utvelgelsesprosessen. 
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n=3
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2.3 Utvelgelse av studier 

Først ble titler og abstrakter sett over med tanke på valgbarhet. Duplikater ble ekskludert. 

Publikasjoner som dreide seg kun om nevrobiologi, endokrinologi, medisinske tilstander eller 

kirurgisk behandling ble utelukket. Det samme ble oversikts- og kommentarartikler, og 

publikasjoner som dreide seg om pårørende, samt prenatale og neonatale forhold og 

behandling. Der hvor det var uklarheter, ble fullversjonen av artiklene lest. Se Figur 1 for 

flytdiagram over utvelgelsesprosessen. 

Etter denne innledende vurderingen var det 16 studier igjen. Disse ble så lest i sin helhet og 

vurdert opp mot de forhåndsbestemte inklusjonskriteriene. Den systematiske utvelgelsen 

resulterte i 9 studier, som ble inkludert i analysen. Se Tabell 1 for en oversikt over de 

inkluderte studiene.  

2.4 Kvalitetsvurdering 

Kvalitetsvurderingen ble foretatt ved hjelp av ‘STROBE checklist for cohort, case–control, 

and cross–sectional studies’ (von Elm et al., 2008), som er et instrument utviklet for 

kvalitetsvurdering av ikke–randomiserte studier for bruk i en systematisk gjennomgang. 

Denne kan leseren gjøre seg kjent med i Vedlegg 1. Resultatet av denne vurderingen er tatt 

med i Tabell 1.  
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Tabell 1. Studier inkludert i oversikten 

Studier inkludert i oversikten 

   

Studiereferanse Opprinnelse Studiedesign
n = CAH 
kvinner

n = evt. andre Alder Sammenligningsgrunnlag Metode brukt Kvalitetsvurdering

Arlt et al., 2010 UK kohort 138 65 menn 34 (18 - 69) matchet kontroller SF -36, HADS 19/22

Fagerholm et al., 2012 Finland tverrsniit 16 8AIS 25 (16 - 37) befolkningsnormer SCL -90-R, QoL-LSS 16/22

Frisen et al., 2009 Sverige tverrsnitt 62 31 (18 - 63) matchet kontroller selvrapport (spørreskjema), PGWB 18/22

Johannsen et al., 2006 Danmark tverrsnitt 40
11CAIS, totalt 
70

30 (18 - 52)
70 matchet kontroller, 6 
operasjonaliserte kontroller

selvrapport, strukturert intervju, 
QoL-AGHDA, SCL-90-R

19/22

Kleinmester et al., 2010 Østerrike & Sveits tverrsnitt 27 totalt 60DSD
14.5 (13 - 

16)
survey-undersøkelse fra tyske 
skoler

HrQoL, KINDL, SDQ 18/22

Malouf et al., 2010 USA kvalitativ 8 31 (23 - 51) - semi-strukturert intervju
(umulig å vurdere 
kvantitativt)

Nermoen et al., 2010 Norge tverrsnitt 47 25menn 39 (19 -72) befolkningsnormer
selvrapport (registreringsskjema), 
SF -36, QoLS

17/22

Nordenskjold et al., 
2008

Sverige tverrsnitt 62 31 (18 - 63) matchet kontroller semi-strukturert intervju 17/22

Reisch et al., 2010 Tyskland tverrsnitt 65 39menn 35 (18 - 65)
kontroller fra Tysk referanse 
kohort + PAI pasienter

SF -36, HADS, GBB -24 17/22

Forkortelser: AIS - androgen insensitivity syndrome; CAIS - complete androgen insensitivity syndrome; PAI - partiell androgen insensitivity syndrome; SF-36 - Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey;

                    HADS - The Hospital Anxiety and Depression Scale; SCL-90-R - Symptom Checklist-90-R; QoL-LSS - Quality of Life Measure, the Life Situation Survey; 

                    PGWB - Psychological General Well-being Index; QoL-AGHDA - Quality of Life-Assessment of Growth Hormone Deficiency in Adults; HrQoL - Health-related Quality of Life Scale;

                    SDQ - Strengths and Difficulties Questionnaire; QoLS - The Quality of Life Scale; GBB-24 - Giessen Subjective Complaints List
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2.5 Dataanalyse 

Det ble forsøkt å beregne effektstørrelser (ES) for alle studier, men dessverre manglet de 

fleste studiene enten sammenligningsgrunnlag eller nødvendige opplysninger for utregning av 

ES. Videre er utvalget av studier inkludert i oversikten nokså lite, og dessuten skiller metoder 

som er brukt seg sterkt på tvers av de forskjellige studier (Tabell 2, se dessuten resultatdelen 

samt Vedlegg 2 for en kort presentasjon over de ulike instrumentene. Derfor ble utførelse av 

systematiske metaanalyser vurdert å være inadekvat. I stedet måtte en kvalitativ tilnærming 

og oversikt av funnene vektlegges. Dette ble vurdert til å ikke svekke oppgaven på noen måte, 

da oppgavens mål er å oppsummere eksisterende forskning på feltet. Derimot peker dette på 

et problemområde på forskningsfeltet, noe som vil bli diskutert mer inngående i 

diskusjonsdelen.  

Tabell 2. Metoder brukt for å vurdere QoL i de ulike studiene 

Metoder brukt for å vurdere QoL i de ulike studiene 

 

Instrument Antall studier Referanse QoL Utfall

GBB -24 1 Reisch et al., 2010 svekket

HADS 2 Arlt et al., 2010 svekket

Reisch et al., 2010 ikke‐svekket

HrQoL 1 Kleinmester et al., 2010 ikke‐svekket

KINDL 1 Kleinmester et al., 2010 ikke‐svekket

PGWB 1 Frisen et al., 2009 ikke‐svekket

SDQ 1 Kleinmester et al., 2010 ikke‐svekket

SF -36 3 Arlt et al., 2010 svekket

Nermoen et al., 2010 svekket

Reisch et al.,2010 ikke‐svekket

SCL -90 –R 2 Fagerholm et al., 2012 ikke‐svekket

Johannsen et al., 2006 svekket

QoL – AGHDA 1 Johannsen et al., 2006 svekket

QoLS 1 Nermoen et al., 2010 ikke‐svekket

QoL –LSS 1 Fagerholm et al, 2012 ikke‐svekket

Forkortelser: SF-36 - Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey;
                           HADS - The Hospital Anxiety and Depression Scale; SCL-90-R - Symptom 
                          QoL-LSS - Quality of Life Measure, the Life Situation
                         Survey; PGWB - Psychological General Well-being Index;
                         QoL-AGHDA - Quality of Life-Assessment of Growth Hormone 
                          Deficiency in Adults; HrQoL - Health-related Quality of Life Scale; Scale;
                          GBB-24 - Giessen Subjective Complaints List
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Da resultatene i de forskjellige studiene spriker til forskjellige retninger (Tabell 2), også ved 

bruk av samme instrumenter, ble det satt spørsmål om de brukte instrumentene er gode nok 

mål på livskvalitet ved bruk på personer med CAH–diagnose. Er QoL–mål gode indikatorer 

på livskvalitet hos kvinner med CAH, eller består deres livskvalitet av andre aspekter, som 

ikke fanges av standarte QoL domener? For å gå mer i dybden på dette, ble det utført en 

tematisk analyse av studiene, som er en metode for å identifisere, analysere og rapportere 

temaer innen dataene (Braun & Clarke, 2006). Braun og Clarke definerer et tema som noe 

som fanger opp viktige aspekter i datasettet i forhold til problemstillingen; som mønstre som 

gir mening. De anbefaler en gjennomføring av analysen i 6 faser, hvor en skal bli kjent med 

materialet; foreta en innledende koding; finne temaer samt gjennomgå disse; navngi temaer 

og presentere resultatene – dette oppsettet ble fulgt i foreliggende oppgave, og vil bli 

beskrevet i det følgende.  

2.5.1 Tematisk analyse 

En av fordelene med tematisk analyse er dens fleksibilitet som kan potensielt gi en rik og 

detaljert redegjørelse for data (Braun & Clarke, 2006). Inntil nylig var dette en dårlig definert 

metode (Braun & Clarke, 2012). Selv om mye brukt, ble metoden kritisert for fraværet av 

klare retningslinjer, og det ble bl.a. hevdet at det er ingen enighet om hva tematisk analyse er 

og hvordan man skal gjennomføre den. Braun og Clarke (2006) utviklet systematisk den 

tematiske analysen, og den er nå anerkjent som en unik og verdifull metode i sin egen rett, 

sammen med andre mer etablerte kvalitative tilnærminger (Braun & Clarke, 2012). Da dette 

er en fleksibel metode, er det viktig å redegjøre for hvordan analysene ble gjort i 

presentasjonen av resultatene. I det følgende vil jeg beskrive min analyseprosess slik den ble 

foretatt i foreliggende oppgave: 

 Fase 1: Bli kjent med materialet – publikasjonene ble lest og ble godt kjent med 

gjennom utvelgelse av studier og kvalitetsvurdering. Da det ble bestemt å foreta en 

tematisk analyse, ble alle publikasjonene gjennomgått på nytt med tanke på å få 

overblikk og notere hypoteser på potensielle temaer i analysen. Det ble også laget et 

dokument med kort referat, sitater og personlige refleksjoner for hver av studiene.  

 Fase 2: Innledende koding – etter å ha blitt kjent med materialet startet prosessen med 

den første kodingen. Det ble brukt fargekoder for å finne forskjellige mønstre av 
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aspekter som omhandlet livskvalitet, somatiske og psykososiale aspekter av viktighet 

for kvinnenes psykiske helse. De forskjellige utsagnene som hørte sammen ble satt 

sammen i egne dokumenter for å se etter sammenhenger. Kodene ble satt sammen i 

underordnede grupper.   

 Fase 3: Søke etter temaer – kodene ble gjennomgått for å finne overordnede temaer, 

og se hvordan de ulike kodene hang sammen med andre koder eller temaer. For å 

gjøre sammenhenger tydelige, ble det laget tankekart som bidro til å se sammenhenger 

mellom koder og temaer.  

 Fase 4: Gjennomgå temaer – etter å ha sammenlignet temaer og reflektert rundt 

datasettet, ble fire overordnede temaer tydeliggjort: sosiale, psykiske, fysisk- og 

medisinske aspekter. Disse ser ut til å være en god representasjon av datasettet som 

helhet.  

 Fase 5: Navngi temaer – de fire hovedtemaer ble navngitt på følgende måte: 

interpersonlige prosesser og forhold; psykisk fungering; fysisk aspekter; helsetjenester 

– erfaringer og råd.  

 Fase 6: Presentere resultatene – som resultat av den tematiske analysen ble fire temaer 

trukket ut, som antas å belyse aspekter som har betydning for opplevelsen av 

livskvalitet hos kvinner med medfødt adrenal hyperplasi – disse vil bli inngående 

presentert i resultatdelen.  
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3 Resultater 

3.1 Beskrivelse av inkluderte studier 

Sju av de 9 inkluderte studier brukte tverrsnittstudie design, en – kohort og en kvalitativ. Alle 

studiene ble publisert i tidsrommet 2006 – 2012, men det er bemerkelsesverdig at over 

halvparten av studiene ble publisert etter 2010 - 5 i 2010 (Arlt et al., 2010; Kleinemeier, 

Jurgensen, Lux, Widenka & Thyen, 2010; Malouf et al., 2010; Nermoen et al., 2010; Reisch 

et al., 2010) og 1 i 2012 (Fagerholm, Mattila, Roine, Sintonen & Taskinen, 2012). Studiene 

skilte seg svært på utvalgsstørrelse og sammenligningsgrunnlag (se Tabell 1) Alle studier 

brukte ett eller flere mål på livskvalitet, selv om studiene skilte seg svært på hvilke mål ble 

brukt (Tabell 2, se dessuten Vedlegg 2 for presentasjon av de ulike instrumenter). Kun én 

studie hadde opphav i USA (Malouf et al., 2010), alle de andre kom fra Europa – Danmark 

(Johannsen, Ripa, Mortensen & Main, 2006), Norge (Nermoen et al., 2010), England (Arlt et 

al, 2010), Austria og Sveits (Kleinemeier et al., 2010), Tyskland (Reisch et al., 2010) Sverige 

(Frisen et al., 2009; Nordenskjold et al., 2008) og Finland (Fagerholm et al., 2012).  

Studienes målsetninger var også svært forskjellige – mens 2 studier så bare på livskvalitet 

(Johannsen et al., 2006; Malouf et al., 2010), var en studie opptatt av å sammenligne 

livskvalitet hos CAH pasienter og pasienter med partiell androgeninsensitivitetssyndrom 

(PAI), som er en annen diagnose i DSD–spekteret (Reisch et al., 2010). To studier så på 

livskvalitet som utfall av forskjellige kirurgiske inngrep, som vaginal og klitoral feminisering 

(Fagerholm et al., 2012; Nordenskjold et al., 2008), og ytterlig to studier vurderte seksualitet 

og psykososial tilpasning i tillegg til livskvalitet (Frisen et al., 2009; Kleinemeier et al., 2010). 

Én studie så helhetlig på helsetilstand og tok for seg fysiske parametre i tillegg til QoL som 

parameter på psykisk helse (Arlt et al., 2010), mens Nermoen et al. (2010) vurderte også 

helsetilstand i form av arbeidsevne og fertilitet.  

På den måten ser man at studiene representerer et veldig heterogent utvalg. Unntaket er 

publikasjonene av Frisen et al. (2009) og Nordenskjold et al. (2008), som begge baserer seg 

på samme utvalg, men bruker forskjellige instrumenter og har forskjellige problemstillinger. 

Frisen et al. (2009) bruker Psychological General Well-Being (PGWB) – indeks i tillegg til et 

spørreskjema, og er interessert i kjønnstypisk atferd og psykososial tilpasning. Nordenskjold 

et al. (2008) er på sin side interesserte i QoL som resultat av mutasjon og type kirurgisk 
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inngrep, og bruker semi–strukturerte intervjuer og gynekologiske undersøkelser som 

utfallsmål.  

3.1.1 QoL utfall 

Da denne oppgaven streber etter en systematisk gjennomgåelse av livskvalitet, er det naturlig 

å se på QoL utfall i de inkluderte studiene: 

Fire av studiene konkluderer med at livskvalitet er svekket hos kvinner med medfødt adrenal 

hyperplasi sammenlignet med kontrollgruppene og normalpopulasjon (Arlt et al., 2010; 

Johannsen et al., 2006; Malouf et al., 2010; Nordenskjold et al., 2008). Imidlertid hevder 3 

studier (Fagerholm et al., 2012; Frisen et al., 2009; Kleinemeier et al., 2010) det motsatte 

(Tabell 3). Dette stemmer overens med tidligere resultater på feltet. 

Tabell 3. QoL utfall i de inkluderte studiene 

QoL utfall i de inkluderte studiene 

 

 

To studier i oversikten får motgående resultater når målt med forskjellige instrumenter 

(Nermoen et al., 2010; Reisch et al., 2010). CAH pasienter i Nermoens et al (2010) studie får 

signifikant nedsatt subjektiv helsestatus når målt med SF-36, mens QOLS totalskåren skiller 

Studiereferanse Metode brukt Sammenligningsgrunnlag QoL utfall

Arlt et al., 2010 SF -36, HADS matchet kontroller svekket
Fagerholm et al., 2012 SCL -90-R, QoL-LSS befolkningsnormer ikke-svekket

Frisen et al., 2009
selvrapport (spørreskjema), 
PGWB

matchet kontroller ikke-svekket

Johannsen et al., 2006
selvrapport, strukturert intervju, 
QoL-AGHDA, SCL-90-R

70 matchet kontroller, 6 
operasjonaliserte kontroller

svekket

Kleinemeier et al., 2010 HrQoL, KINDL, SDQ survey-undersøkelse fra tyske skoler ikke-svekket
Malouf et al., 2010 semi-strukturert intervju - svekket

Nermoen et al., 2010
selvrapport(registrerngsskjema), 
SF -36, QoLS

befolkningsnormer
svekket på SF-36, ikke-
svekket på QOLS

Nordenskjold et al., 2008 semi-strukturert intervju matchet kontroller svekket

Reisch et al., 2010 SF -36, HADS, GBB -24
kontroller fra tysk referanse kohort + 
PAI pasienter

ikke-svekket på SF-36 og 
HADS, svekket på GBB-24

Forkortelser: PAI - partiell androgen insensitivity syndrome; GBB-24 - Giessen Subjective Complaints List; 

                          SF-36 - Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey; HADS - The Hospital Anxiety and Depression Scale; 

                   SCL-90-R - Symptom Checklist-90-R; QoL-LSS - Quality of Life Measure, the Life Situation Survey; PGWB - Psychological
                    General Well-being Index; QoL-AGHDA - Quality of Life-Assessment of Growth Hormone Deficiency in Adults; 
                    HrQoL - Health-related Quality of Life Scale; SDQ - Strengths and Difficulties Questionnaire; QoLS - The Quality of Life 
                          Scale
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seg ikke signifikant fra skårer i normalpopulasjonen. Nermoen et al. konkluderer dermed at 

dette avviket indikerer at SF-36 skala måler de ”spesielt problematiske livskvalitet 

problemstillinger i CAH” (s.457) bedre enn QOLS. Denne påstanden kan neppe betegnes som 

reliabel, da CAH pasienter i Reich et al. (2010) studien viste ingen lavere skårer på SF-36 enn 

normalpopulasjonen, samtidig som de viste svekket livskvalitet når skåret med GBB-24.   

3.2 Den tematiske analysen 

Fire temaer ble trukket ut som resultat av den tematiske analysen:  

1. Interpersonlige prosesser og forhold – aspekter knyttet til mellommenneskelige eller 

relasjonelle problemer som følge av å ha CAH. 

2. Psykisk fungering – ulike prosesser knyttet til følelser og sinnet. 

3. Fysiske aspekter – omfatter aspekter knyttet til hvordan diagnosen og behandlingen 

virket inn på fysiologiske funksjoner og oppfattelse av livskvalitet 

4. Helsetjenester – erfaringer kvinnene med CAH har gjort seg i møte med helsevesenet, 

og råd til oppbygging og videreutvikling av helseoppfølging for kvinner med CAH. 

Disse temaer gikk igjen i datasettet, og antas å belyse aspekter som har betydning for 

opplevelse av livskvalitet hos kvinner med medfødt adrenal hyperplasi. Samtidig er det viktig 

å ta i betraktning at hovedtemaene er en kunstig gruppering, og subtemaene er ofte knyttet 

sammen og påvirker hverandre på tvers av hovedtemaene. Disse hovedtemaer og subtemaer 

vil i det følgende presenteres og eksemplifiseres. 

3.2.1 Interpersonlige prosesser og forhold 

Samlet sett virker det som om CAH kvinner opplever interpersonlige forhold svært 

problematisk av flere grunner, bl. a. vanskeligheter med selvavsløringer, utseende på sine 

genitalia, og subjektive formeninger om hvordan sykdommen påvirker dem og de rundt dem.  

Frisen et al. (2009) diskuterer hvordan prenatale effekter av androgener, kjønns–atypisk 

atferd, det å leve med en kronisk sykdom, samt foreldrenes overbeskyttelse kan virke inn på 

disse kvinners interpersonlige forhold, og slår fast følgende:  
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”Women with CAH exhibit detachment (i.e. need for distance in social  

and close relations) and a reduced interest in nurturing” (Frisen et al., 209, s.3437)  

 

Da interpersonlige forhold er en grunnkomponent for sosialt velvære, som er en 

hoveddimensjon av QoL – konseptet, kan denne problematiske opplevelsen påvirke 

livskvaliteten på en negativ måte. Fire undertemaer kom fram som følge av analysen, og vil 

nå beskrives nærmere.  

3.2.1.1 Intime forhold 

Romantiske og intime forhold er et tema som går igjen i alle studiene. Ordet «forhold» blir 

ofte brukt som en forkortelse for intime og seksuelle forhold, og disse blir beskrevet som 

vanskelige og sjeldne:  

 

”Present relationships were significantly less frequent in CAH females, 

as compared with their matched controls (P=0.06)” (Johannsen et al., 2006, s.880) 

 

“(…) women with CAH have often expressed concerns related to romantic 

partnerships, specifically fears of rejection, impacted body image, and 

self–esteem” (Malouf et al., 2010, s.2) 

 

Vanskeligheter som blir beskrevet munner som oftest ut i kvinnenes selvoppfattelse, og 

fysiologiske forhold, som for eksempel infertilitet. Men når et forhold først er etablert, peker 

studiene på at de er stabile og representerer god sosial støtte. Johannsen et al. (2006) peker 

også på at separasjoner er mer sjeldne enn hos normalpopulasjonen.  

 

”(…) once 21-OHD women had established a partnership,  they perceived 

their partnership as more stable and satisfying compared to the healthy control 
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population” (Reisch et al, 2011., s.171) 

 

Dermed kan det oppsummeres med å si at i henhold til oppgavens utvalg av nyere studier, er 

det bevis for at intime forhold representerer en god sosial støtte, og bidrar til bedre 

livskvalitet, men at det representerer en høy barriere å få etablert et slikt forhold – Nermoen et 

al. (2010) viser til at 53 % er single i motsetning til 38 % i den generelle kvinnelige 

befolkningen. 

Dette kan også spille inn på fertilitet, som blir beskrevet følgende.  

3.2.1.2 Fertilitet 

Det er stor enighet blant studiene om at barnløshet er et stort tema for kvinner med CAH, selv 

om det er forskjellige grunner til det: 

 

”The low birth rate could have various reasons; some patients have  

decreased sexual activity due to genital malformations, and higher  

frequency of homosexuality and single status is noted among  

the CAH women” (Nermoen et al., 2010, s.458) 

 

Det er imidlertid uenighet om hvorvidt kvinnene ønsker seg barn: anslaget varierer fra 

Johannsen et al. (2010) som skriver at 53 % av barnløse deltagere ønsket seg barn, til Arlt et 

al. (2010) som fant at bare 35 % av hennes utvalg søkte graviditet. Av de som ønsket barn, 

var suksessraten anslått til å være 54 % (Arlt et al., 2010).  

Det er lite tvil om at ufrivillig barnløshet påvirker subjektiv opplevelse av livskvalitet på en 

ugunstig måte. For kvinner med CAH blir det i tillegg en faktor som bidrar til å hemme andre 

livsaspekter, f. eks. forhold til potensielle ektefeller:  

 

” (…) some individuals have reported the inability to satisfy a potential 

mate’s need for children as a barrier to marriage” (Malouf et al., 2010, s.2) 
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Dermed blir andre sosiale relasjoner enda viktigere for den subjektive opplevelse av sosialt 

velvære.  

3.2.1.3 Sosiale forhold 

Denne subtema omhandler støttende, så vel som negative relasjoner. I datautvalget finner en 

beskrivelser av forhold til foreldre, søsken, venner, religiøse aktører, leger og kollegaer som 

alle kan være positive, så vel som negative. CAH kvinner opplever mye støtte til bl.a. 

medisinhåndtering og normalisering fra familiemedlemmer, men som med intime forhold kan 

CAH–kvinner oppleve at det er vanskelig å snakke om sin tilstand, til og med sin nærmeste 

familie:  

 

” (…) some women with CAH report difficulty talking about condition – related 

issues with family members” (Malouf et al., 2010, s.3) 

 

To av studiene (Frisen et al., 2009; Malouf et al., 2010) løfter opp hvordan oppveksten 

opplevdes for de nå voksne kvinnene:  

 

”Half of the women with CAH felt that their disease had influenced  

their upbringing, e.g. ‘I have been overprotected by my  

parents’ (…)” (Frisen et al., 2009, s.3436) 

 

Disse studiene gir også innblikk i at forhold til familiemedlemmer, som i de fleste studier som 

bruker standarte instrumenter som mål på livskvalitet beskrives som positive, kan representere 

mye negative følelser for kvinner med en slik kronisk sykdom som CAH, som f.eks.: 

 

”Three women with CAH spontaneously stated that relatives (e.g. their 

mothers) had been ashamed of them” (Frisen et al., 2009, s.3436) 

 

De siste årene har et større fokus vært rettet på diverse støttegrupper, bl.a. internettbaserte. 

Blant andre, argumenterer Kasiannan (2012) for at støttegrupper er like viktige som støtte fra 
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familie og venner, og at de gir et trygt sted hvor en kan føle seg akseptert uten stigmatisering 

og slippe følelsen av å være isolert. Imidlertid viser foreliggende utvalg at de fleste kvinner 

føler seg isolerte, og få kjenner andre personer med CAH. Malouf et al. (2010) rapporterer at 

seks av åtte kvinner de intervjuet rapporterte å aldri ha møtt andre med CAH. De tilbyr også 

en mulig forklaring på dette: 

 

”Since many of the women in this study strove to achieve ’normal’  

functioning and identities, the use of a support group may potentially 

challenge this” (Malouf et al., 2010, s.9) 

 

Samlet sett kommer det tydelig frem at CAH diagnosen har en stor påvirkning når det gjelder 

sosiale forhold, og på den måten kan ha stor innvirkning på opplevd livskvalitet.  

Analysen avdekker at vanskeligheter selvavsløringer representerer for disse kvinner påvirker 

alle interpersonlige forhold i svært stor grad, og denne subtema vil bli presentert følgende. 

3.2.1.4 Selvavsløringer 

Som beskrevet over, representerer etablering av forhold en høy barriere for CAH kvinner. 

Mye av dette kan forklares gjennom den vanskelige prosessen en selvavsløring innebærer for 

disse kvinnene: 

 

”Avoiding sexuality could be less stressful than disclosure of  

the condition to sexual partners” (Kleinemeier et al., 2010, s.464) 

 

Samtidig er det kjent at selvavsløringer er en viktig del av utvikling av forhold. Altman og 

Taylor har med sin sosial penetreringsteori (1973, beskrevet bl.a. Vangelisti & Perlman, 

2006) demonstrert hvordan mennesker beveger seg fra bekjentskap til nære relasjoner 

gjennom selvavsløringer. Å unngå selvavsløringer hemmer utviklingen av nye forhold, men 

kan være hemmende også i allerede etablerte forhold:  
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” (…) inability to relax when partner is not told about  

the disease” (Frisen et al., 2009, s.3435) 

 

Men som analysen av datautvalget viser, kan den slags unngåelse også være smertefullt i seg 

selv: 

 

” (…) more often tend to avoid an open communication about their 

condition, and secrecy could mean continuous stress for  

the individual” (Kleinemeier et al., 2010, s.470)  

 

Samtidig er det enighet blant de analyserte studiene at det er kvinnenes selvoppfattelse, og 

ikke den faktisk opplevde responsen som hemmer selvavsløringene. Denne subjektiviteten 

gjenspeiler seg også i oppfattelse av livskvalitet, og kan oppsummeres følgende:  

 

” (…) the negative impact of CAH was more present in women’s 

anxiety about disclosing or in fears of others’ reactions than actual 

negative responses from others” (Malouf et al., 2010, s.8)  

 

Det er en generell enighet om at selvavsløringer bidrar til bedre mental helse, mens 

tilbakeholdelse kan føre til fysiske og psykiske problemer (Greene, Derlega& Mathews, 

2006), noe som vil bli tatt nærmere opp i diskusjonsdelen. På denne måten bidrar 

vanskeligheter med selvavsløringer ikke bare til subjektivt lavere oppfattelse av livskvalitet, 

men også til objektive psykiske utfordringer, noe som gjenspeiler seg i neste tema. 
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3.2.2 Psykiske aspekter 

Psykiske aspekter representerer et dominant tema, som alle artiklene i datamaterialet har vært 

opptatte av, om i forskjellig grad og fra forskjellige vinkler. Temaet kan best oppsummeres 

med følgende sitat: 

 

”CAH females reports more frequently suicidal thoughts, severe 

mental problems, the need for psychological treatment, and present 

psychopharmacological treatment, as compared with  

controls” (Johannsen et al., 2006, s.883) 

 

Temaet omfatter 3 subtemaer, som vil bli beskrevet i det følgende. 

3.2.2.1 Psykoseksuell utvikling 

Psykoseksuell utvikling var den mest dominerende subtema under hovedtemaet ’psykiske 

aspekter’. Dette kunne kanskje forklares ut ifra temaets omfang, iom dette er et stort tema 

som tradisjonelt omhandler tre områder: kjønnsidentitet, kjønnsrolleatferd og seksuell 

orientering (Hughes et al., 2006, s. 554); men ikke overraskende dreide dette temaet seg for 

det meste om det siste området i foreliggende datasett. Datasettet omhandler voksne kvinner, 

mens kjønnsidentitet og kjønnsrolleatferd utvikles gjennom barndommen, som nevnt 

innledningsvis i oppgaven.  

Allikevel var det noen få henvisninger til kjønnsrolleatferd og særlig kjønnsidentitet, da 

særlig ved sammenligning av psykoseksuelle utfall med andre DSD–diagnoser, som f.eks.: 

 

”The much better outcome in the CAIS females than in  

the CAH women may suggest a clearer gender identity due to 

female gender assignment at birth, less diagnostic procedures, and 

a more straightforward treatment” (Johannsen et al., 2006, s.883) 
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Psykoseksuell orientering fokuserte for det meste på økt forekomst av lesbiske og bifile 

identiteter sammenlignet med kontroll grupper eller populasjonsnormer:  

 

”The incidence of homosexuality and bisexuality is significantly 

higher than in controls (…)” (Nordenskjold et al., 2008, s.386) 

 

Denne subtema var knyttet til seksuell fungering og fysiske aspekter som anatomisk utseende 

og kirurgiske utfall. Disse subtemaene blir beskrevet senere, under temaet ’fysiske aspekter’.   

3.2.2.2 Angst og depresjon 

Alle studiene i datasettet rapporterte at CAH kvinner sliter psykisk, med angst og depresjon 

som prevalente diagnoser. Johannsen et al.(2006) fant f.eks. at angstskårer var signifikant 

høyere hos CAH kvinner sammenlignet med en kontrollgruppe, med en p–verdi på 0,01. 

Dette var også den typiske måten å omhandle temaet på – gjennom beskrivelse av økte skårer 

på diverse instrumenter sammenlignet med kontrollgrupper eller normer, som f.eks.: 

 

”The HADS questionnaire revealed increased anxiety and  

depression scores” (Arlt et al., 2010, s.5115) 

 

“The patients demonstrated a higher mean depression score (SCL-90-R) 

than the control group, mostly pronounced in the CAH group 

(P = 0.07)” (Johannsen et al., 2006, s.881) 

 

Ellers var det bemerkelsesverdige beskrivelser av angst i forbindelse med bl.a. 

selvavsløringer, seksuell fungering og i møte med helsevesenet.  

3.2.2.3 Suicid 

En analyse av inkluderte studier viser at både suicidale tanker og forsøk på å begå suicid blir 

rapportert blant CAH kvinner: 
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”A history of suicidal attempt was reported in 11.6% of 

the patients” (Johannsen et al., 2006, s.880) 

 

Samtidig kan en se at selvmord er et tabu–tema da suicid blir som oftest omhandlet i 

forbindelse med beskrivelser av andre aspekter, som f.eks. behandling:  

 

”Three participants were reportedly forced into treatment after  

suicide attempts (…)” (Malouf et al., 2010, s.7) 

 

Selv om suicid ikke er det mest dominerende subtema i datamaterialet, anses den å være 

viktig ved forsøk på å få innblikk i CAH kvinnenes opplevelse av livskvalitet. 

3.2.3 Fysiske aspekter 

Dette var det mest dominerende tema i datamaterialet, som omhandler medisinske, biologiske 

og fysiske aspekter representert av følgende subtema. 

3.2.3.1 Seksuell fungering 

Gjennom hele datasettet blir seksuell fungering beskrevet som svekket: 

 

”Whether operated or not, the CAH women were often less satisfied with 

the genital function and appearance” (Nordenskjold et al., 2008, s.386) 

 

Ofte ble seksuell fungering beskrevet som et resultat av medisinske årsaker som genitale 

misdannelser og feminiserende kirurgi:  

 

”Some patients have decreased sexual activity due to genital  

malformations” (Nermoen et al., 2010, s.458) 
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Fem av studiene viser til smerter og blødninger, som f.eks.: 

 

” (…) pain during intercourse was a major perceived  

problem” (Arlt et al., 2010, p.5119) 

 

Men svekket seksuell fungering ble også undersøkt som et resultat av bekymringer og angst 

over å være ikke ‘normal’: 

 

“Eight of the women with CAH (13%) had not debuted sexually (P = 0.02),  

which one woman referred to as “nobody wants someone like me”. Four felt  

that it had to do with “feeling different” or “have not dared to take  

that step. One woman specifically attributed this to “feeling  

embarrassed (…)”” (Frisen et al., 2009, s.3435) 

 

”An emphasis on normalcy versus a focus on the enjoyment of sex 

and intimacy may in turn lead to anxiety and/or avoidance of sexual  

intimacy” (Malouf et al., 2010, s.2) 

 

Dermed blir det tegnet et bilde av at det ikke bare er biologiske og medisinske faktorer som 

svekker den seksuelle fungeringen, men også psykologiske, slike som selvbilde og 

selvfølelse.   

3.2.3.2 Feminiserende kirurgi 

 

” (…) specific problems of cosmetic appearance and surgical 

procedures” (Reisch et al., 2011, s.171) 
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Studiene i datamaterialet enes om at utseende på genitalia er et stort problem for kvinner med 

CAH, og så mange som 69,% (Arlt et al., 2010) har vært gjennom feminiserende kirurgi. 

Analysen viser imidlertid at slik kirurgi ikke alltid bedrer fungeringen eller utseende på 

genitalia: 

 

” (…) despite improving techniques, female identity may be compromised 

by imperfect appearing or performing genitalia, even after  

surgery” (Malouf et al., 2010, s.2) 

 

Dette kan imidlertid være en ren subjektiv vurdering, iom Malouf et al (2010) hevder videre 

at kvinnene vurderte utseende på genitalia lavere enn det legene gjorde (s.2). Dette kan mulig 

i tillegg til subjektive faktorer ha sammenheng med manglende edukasjon om utseende og 

variasjoner på utseende av kvinnelige genitalia.  

Men det er ikke bare seksuell fungering og utseende det er snakk om. Forutenom risikoen og 

stresset et kirurgisk inngrep fører med seg, representerer genital kirurgi en ekstra belastning i 

form av skam og stigma knyttet til tvekjønnede genitalia og flere genitale undersøkelser. Det 

er slående hvor mange operasjoner enkelte kvinner i foreliggende datasett har vært gjennom, 

og det er klart at dette har en innvirkning på både fysiske og psykiske aspekter av livskvalitet:  

 

”Many of these patients have undergone genital surgery, in some cases 

repeatedly. Eleven of our patients had had surgery more than five times, and 

one had been though 29 surgical procedures, with obvious risks for impaired 

sensitivity and dissatisfaction with genital appearance and function. In addition,  

one must consider the stress of repeated surgical procedures and genital,  

examinations, which may contribute to an impaired body 

image” (Frisen et al., 2009, s.3437) 

3.2.3.3 Bivirkninger 

I tillegg til feminiserende kirurgi, bruker de fleste CAH kvinnene steroiderstatnings 

medisiner. Som kjent, gir slike medisiner flere alvorlige bivirkninger som f.eks. stor 
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vektøkning. Bivirkninger var et lite subtema i datamaterialet, men ikke desto mindre viktig i 

et forsøk på å belyse aspekter av CAH kvinnenes livskvalitet.  

Analysen viser flere beskrivelser av bivirkninger kvinnene sliter med, som f.eks.: 

 

” (…) side effects from medication, including problems with blood  

pressure, weakened teeth/bones, and sleep/energy  

problems” (Malouf et al., 2010, s.4) 

 

Enkelte opplevde så store bivirkninger, at disse veide ikke opp for effekten av medisinene: 

 

” (…) patients had previously used glucocorticoids, but stopped 

the treatment due to side effects” (Nermoen et al., 2010, s.456) 

3.2.3.4 Sykdommer 

I tillegg til bivirkninger beskrevet over og mulige adrenale kriser, har CAH kvinner økt risiko 

for andre sykdommer, bl.a.: 

 

”All patients, but in particular women with classic CAH, suffered 

from a high prevalence of obesity, hypercholesterolemia, insulin resistance,  

osteopenia, osteoporosis and increased diastolic blood 

pressure” (Arlt et al., 2010, s.5115) 

 

Følgene av dette blir bl.a. beskrevet av Nermoen et al. (2010): 

 

”Nineteen per cent of the patients aged 18 – 27 received disability  

benefit, which is a high number compared with 10% in  

the general population” (s. 456) 
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3.2.4 Helsetjenester 

Et stort tema som ble avdekket gjennom analysen er kvinnenes møte med helsevesenet og råd 

til oppbygging og videreutvikling av helseoppfølging for kvinner med CAH.  

3.2.4.1 Erfaringer 

Analysen avdekket et lite subtema som omhandlet CAH kvinnenes erfaringer med 

helsevesenet. For det meste dreide det seg om beskrivelser av det prosentvise omfanget som 

gikk i terapi e.l., men også beskrivelser av kvinnenes oppfattelse, som for det meste var 

negative:  

 

”participants often described physicians overmedicating patients 

or not listening and ignoring” (Malouf et al., 2010, s.7) 

3.2.4.2 Råd  

Både CAH kvinner og artikkelforfattere i datasettet kommer med flere omfattende råd til 

hvordan helsevesenet bør organiseres for å ivareta kvinnenes behov best mulig og bidra til økt 

livskvalitet.  

Det er gjennomgående enighet om at helsevesenet er bedre organisert for barn med CAH 

diagnose enn voksne:  

 

”Children with CAH are managed using established guidelines recommending  

a multidisciplinary team approach including a pediatric endocrinologist,  

geneticist, urologist, gynecologist, psychologist, and specialist  

nurses. No such consensus exist for the management of adults  

with CAH” (Arlt et al., 2010, s. 5111) 

 

Det er lite tvil at slikt påvirker subjektiv oppfattelse av livskvalitet når det oppfattes som 

manglende interesse:  
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” (…) some participants noted the lack of interest in, or resources for, 

adults compared to those for children” (Malouf et al., 2010, s.8) 

 

Det er også gjennomgående enighet at behandling av disse kvinnene bør samles og 

gjennomføres av spesialiserte team:  

 

”Given the results from this study, and having met these women, we,  

as others before us, strongly argue that the medical, surgical, and  

psychological treatment be centralized to specialized 

teams” (Nordenskjold et al., 2008, s.386) 
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4 Diskusjon 

4.1 Oppgavens hensikt 

Hensikten med denne oppgaven var å gå systematisk gjennom forskning som er gjort på 

psykososial tilpasning og helserelatert livskvalitet hos kvinner med medfødt adrenal 

hyperplasi siden Consensus statement on management of intersex disorders (Hughes et al., 

2006). Dette for å finne ut om kvinner med CAH har en svekket psykososial tilpasning og 

livskvalitet, som konseptualisert innledningsvis. En systematisk gjennomgåelse av 

eksisterende forskning, ga ingen klart svar. Istedenfor ble det tydeliggjort at konklusjoner om 

psykososial tilpasning og helserelatert livskvalitet spriker til forskjellige retninger i de 

forskjellige studier inkludert i oversikten, selv ved bruk av samme utfallsmål.  

Oppgavens forfatter har derfor stilt spørsmål om de brukte instrumentene (se oversikt i 

Vedlegg 2) er gode nok mål på livskvalitet ved bruk på personer med CAH – diagnose. Er 

QoL – mål gode indikatorer på livskvalitet hos kvinner med CAH, eller består deres 

livskvalitet av andre aspekter, som ikke fanges av standarte QoL domener? Ved bruk av 

tematisk analyse blir det forsøkt å få frem hvilke aspekter påvirker livskvalitet hos kvinner 

med CAH for å besvare disse spørsmål. 

4.2 Aspekter som påvirker livskvalitet hos kvinner 
med CAH 

Gjennom den tematiske analysen av datamaterialet, fremkom det fire underliggende temaer: 

interpersonlige prosesser og forhold; psykisk fungering; fysiske aspekter; helsetjenester – 

erfaringer og råd. Disse er alle presentert og eksemplifisert i resultatdelen. Gjennom analysen 

av datamaterialet er det et undertema som vakte spesielt stor oppmerksomhet, da den berører 

alle andre temaer – ’selvavsløringer’. Analysen avdekket at selvavsløringer er vanskelige for 

kvinner med CAH, og påvirker alle deres interpersonlige forhold og livsaspekter i svært stort 

grad.  Samtidig blir det ikke stilt spørsmål om selvavsløringer og deres kvalitet i QoL –

instrumenter. Dette tydeliggjør og eksemplifiserer at CAH-kvinners livskvalitet består av 

aspekter som ikke fanges opp av standarte QoL domener.  I det følgende vil det derfor bli sett 

nærmere på dette undertema. 
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4.2.1 Selvavsløringer 

Den tematiske analysen avdekket at selvavsløringer representerer svært vanskelige prosesser 

for kvinner med CAH, som påvirker alle deres interpersonlige forhold i stor grad. Ikke nok 

med det, alle livsaspekter kan knyttes opp til disse prosesser. 

 

 

Figur 3. Selvavsløringer og sammenheng med andre livsaspekter 

Figur 3 viser noen eksempler på hvordan alle temaer som fremkom i oppgavens analyse kan 

knyttes opp til selvavsløringer. For eksempel: Den vanskelige prosessen en selvavsløring 

innebærer for kvinner med CAH vanskeliggjør etablering av et intimt forhold, noe som i sin 

tur hemmer seksuell fungering, noe som igjen hemmer fertilitet. Dette kan i sin tur føre til 

høyere nivå av angst og depressive tanker.  

Den tematiske analysen har demonstrert at unngåelse av selvavsløringer ikke bare hemmer 

utviklingen av nye forhold, men kan også være hemmende i allerede etablerte forhold – 

Frisen et al. (2009) viser til at kvinner med CAH diagnose har vanskelig for å slappe av i et 

forhold når deres partner ikke er fortalt om diagnosen. Hva er det som fører til at kvinner med 
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CAH velger å ikke fortelle om diagnosen til sine nærmeste? Hvordan er det å ikke kunne 

fortelle? Hva kan det føre til?  

 

Generelt er det en lineær assosiasjon mellom selvavsløringer og utvikling av interpersonlige 

forhold (Green, Derlege and Mathews, 2006). Tidlige teorier på utvikling av forhold, som 

sosial penetreringsteori (Altman & Taylor, 1973, referert i Vangelisti & Perlman, 2006) viste 

hvordan selvavsløringer utvikler seg sammen med utvikling av nære relasjoner, og hvordan 

de minsket mens forhold ble forverret.  Altman og Taylor (1973, referert i Vangelisti & 

Perlman, 2006) har også demonstrert hvordan mennesker beveger seg fra bekjentskap til nære 

relasjoner gjennom selvavsløringer. Men hva får en til å bestemme seg om å komme med en 

selvavsløring eller ikke? 

4.2.1.1 Beslutningsprosessen 

Beslutningen om en skal komme med en selvavsløring eller ikke avhenger av en vurdering av 

de relative fordeler og ulemper for både den som avslører og den en vil komme med en 

selvavsløring til (Green, Derlege & Mathews, 2006). Ifølge Sandra Petronio (2002), vil 

beslutningen avhenge av en ’dialektisk’ prosess som innebærer å takle dilemmaer om å 

etablere forbindelser med andre gjennom selvavsløringer versus opprettholde autonomi 

gjennom fortielse. Slike beslutninger avhenger i stor grad av kulturelle, sosiale og individuelle 

prosesser, samt vurderinger av situasjonen og forholds–avhengige grunner for eller imot 

selvavsløringer, som f.eks. ønsket om å skåne sin partner for ubehagelig informasjon.  

Ifølge Green, Derlege & Mathews (2006), kan en komme med selvavsløringer av grunner 

som angår en selv, som selvavklaring eller for å søke støtte og intimitet. En kan også komme 

med selvavsløringer av grunner som angår andre, som plikt eller ønske om å informere. På 

samme måte kan beslutningen om å unngå en selvavsløring basere seg på grunner som angår 

en selv (frykt for avvisning) eller andre (beskytte sin partner fra å bli såret). 

På denne måten kan det tenkes at kvinner med CAH velger å ikke fortelle om sin diagnose 

både for å beskytte seg selv - av redsel for avvisning eller negativ respons - men også for å 

skåne sine nærstående for noe de oppfatter som ’skamfullt’ og ’unormalt’ (Malouf et al., 

2010). Samtidig har oppgavens analyse vist at det er kvinnenes selvoppfattelse, og ikke den 

faktisk opplevde responsen som hemmer selvavsløringene. Det kan tenkes at dette blir til en 
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negativ spiral, i og med at det er kjent at selvavsløringer spiller en viktig rolle i å validere vår 

selvfølelse og opplevelse av egenverd (Beals, 2003 referert i Green, Derlege & Mathews, 

2006). Samtidig er det kjent at selvavsløringer spiller en viktig rolle for utvikling av intimitet 

mellom partnere (Green, Derlege & Matthews, 2006). På den måten vil forklaringer og 

grunner for å unngå selvavsløringer føre til konsekvenser for utvikling av forholdet, noe som 

vil fungere som en selvoppfyllende profeti og bekrefte de forklaringer som er lagt til grunn 

for unngåelsen.  

Denne informasjonen tatt i betraktning, virker det forståelig at oppgavens datamateriale viser 

at etablering av forhold representerer en høy barriere for kvinner med CAH (se resultatdel). 

Det virker også å være med på å forklare hvorfor oppgavens utvalg av studier viser til at 

etablerte forhold er mer stabile og tilfredsstillende sammenlignet med normalpopulasjonen 

(Reisch et al., 2011). Det kan tenkes at det stresset og redselen for negativ respons som 

unngåelse av selvavsløringer representerer for kvinner med CAH, gir større tilfredstillelse og 

glede for positiv respons og støtte som en få når en først har tatt steget og bestemt seg for å 

avsløre. Dessuten vil en selvavsløring føre til intimitetsutvikling i et forhold, og bidra til 

utvikling av bedre selvfølelse. Samtidig er det viktig å huske på at noen ganger kan det faktisk 

være tryggere og klokere å bevare tausheten, som for eksempel nå en ikke stoler helt på 

partneren i et ny-etablert forhold. 

4.2.1.2 Selvavsløringer og selvfølelse, helse og livskvalitet 

Jourard (1971) argumenterte for at åpenhet i minst et nært forhold er en forutsetning for en 

sunn personlighet. Forskningen enes i at psykisk helse støttes av selvavsløringer, delvis på 

grunn av reaksjoner og støtte en får gjennom dem. Beals (2003, referert i Green, Derlega & 

Mathews, 2006) studerte hvordan homoseksuelle menn og kvinner skåret sin selvfølelse, 

tilfredsstilhet med livet og livskvalitet avhengig av om de avslørte eller skjulte sin seksuell 

orientering. Beals fant ut at sosial støtte medierte forholdet mellom selvavsløringer og 

livskvalitet: selvavsløringer om sin seksuell orientering var assosiert med større sosial støtte, 

noe som i sin tur var assosiert med høyere psykologisk velvære. Også fysisk helse påvirkes av 

selvavsløringer. Pennebaker og O’Heeron (1984, referert i Greene, Derlega and Mathews, 

2006) fant at etterlatte av suicid ofre hadde større helseproblemer (vektforandringer, 

hodepine, påtrengende tanker) jo mindre de snakket med sine venner ett år etter ektefellen 
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døde. De konkluderte med at unnlatelse av å snakke med en fortrolig om uønskede tanker 

etter ektefelles død bidro til helseproblemene.  

På denne måten kan det tenkes at unngåelse av selvavsløringer bidrar til dårligere selvfølelse, 

redusert psykologisk velvære og større helseproblemer for kvinner med CAH. Alle disse 

faktorer bidrar til forverret subjektiv livskvalitet.  

Hvorfor er det slik at unngåelse av selvavsløringer bidrar til forverret livskvalitet? I det 

følgende vil mulige mekanismer vurderes i lys av Wegner og Lanes preoccupation model of 

secrecy (1995). 

4.2.1.3 Fortielse som psykologisk inhibering 

Å unngå selvavsløringer i et forhold vil bety det samme som å undertrykke tanker og følelser 

gjennom fortielse, noe som kan føre til negative kognitive utfall. Ifølge Wegner og Lane 

(1995) vil fortielse sette i gang ”visse kognitive prosesser som skaper en besettelseslignende 

opptatthet” (s. 31) og føre til påtrengende tanker om det en ønsker å fortie. Deres 

preoccupation model of secrecy beskriver psykologiske følger av hemmelighold, og 

postulerer at en fortielse vil føre til aktiv tankeundertrykkelse for å unngå at den hemmelige 

informasjonen blir avslørt, noe som paradoksalt vil føre til flere påtrengende tanker. Dette er 

blant annet blitt demonstrert av de klassiske isbjørn –eksperimentene Wegner utførte. Wegner 

& Lane (1995) argumenterer for at en slik tankeinhibering og påfølgende opptatthet av å 

undertrykke påtrengende tanker kan resultere i psykopatologi. Dette støttes også av en studie 

av Cramer (1999, referert i Greene, Darlega & Mathews, 2006), som fant positiv korrelasjon 

på .36 - .40 mellom hemmeligholdelse og depresjon. 

Når kvinner med CAH unngår selvavsløringer om sin diagnose i intime forhold, kan det 

tenkes at det blir ekstra utfordrende for dem, da det ikke bare er inhibering av påtrengende 

tanker det er snakk om. Skal de holde sin diagnose skjult, må de også fysisk unngå situasjoner 

hvor partner kan se deres genitalia eller medisiner de må ta. Dette kan være med på å forklare 

hvorfor de har signifikant høyere skår på angst og depresjon, som konstatert i resultat – delen. 

 

Det å komme med selvavsløringer kan for kvinner med CAH dermed virke positivt inn på 

deres forhold og opplevd livskvalitet, og hjelpe å takle sykdommen på en gunstigere måte. 
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For eksempel, Lepore og Helgeson (1998, referert i Greene, Darlega & Mathews, 2006) fant 

at pasienter som har overlevd prostatakreft og som rapporterte færre begrensninger i å snakke 

om kreft med slektninger og venner, var mindre plaget av påtrengende tanker forbundet med 

kreft. Det å oppleve støtte og aksept som resultat av en selvavsløring kan også føre til bedre 

selvfølelse (Beals, 2003, referert i Greene, Darlega & Mathews, 2006), og også på den måten 

bidra til subjektiv høyere livskvalitet.   

4.2.2 Andre aspekter og modererende effekter 

Oppgavens forfatter har stilt spørsmål om standarte QoL – mål er gode nok mål på livskvalitet 

hos kvinner med medfødt adrenal hyperplasi, eller om deres livskvalitet består også av andre 

aspekter, som ikke fanges opp av standarte QoL domener? Dette da en systematisk 

gjennomgåelse av eksisterende forskning på området viste seg å være utilstrekkelig til å gi et 

entydig svar om disse kvinnenes livskvalitet. Ved bruk av tematisk analyse ble det forsøkt å få 

frem hvilke aspekter som påvirker livskvalitet hos kvinner med CAH for å besvare disse 

spørsmål. 

Som beskrevet over, representerer selvavsløringer en serie svært vanskelige prosesser for 

kvinner med CAH som påvirker deres opplevelse av livskvalitet i en stor grad. Samtidig er det 

et aspekt som ikke fanges opp av standarte QoL domener. Det ble beskrevet hvordan 

selvavsløringer påvirker alle interpersonlige, psykiske og fysiske aspekter for kvinner med 

CAH. Dette, på sin side, er aspekter som fanges opp av standarte QoL domener. På den måten 

kan det hevdes at selvavsløringer har en medierende effekt på livskvalitet hos kvinner med 

CAH – prediktor (CAH–diagnose) påvirker en annen variabel (selvavsløringer) som i sin tur 

påvirker utfallet (livskvalitet). 

Oppgavens forfatter anså det dermed som betydningsfullt å se nøye på selvavsløringer som et 

aspekt av livskvalitet hos kvinner med CAH. Samtidig er det viktig å huske på at 

selvavsløringer er ikke det eneste aspektet som bidrar til disse kvinnenes oppfattelse av 

livskvalitet. Analysen gjort i oppgaven trekker frem også andre aspekter som viktige, selv om 

de ikke fanges opp av standarte QoL –domener, som for eksempel subtema ’feminiserende 

kirurgi’. I tillegg er det blitt demonstrert at selvavsløringer påvirker andre aspekter av disse 

kvinnenes livskvalitet, det vil si at selvavsløringer representerer en modererende effekt. For 

eksempel, har oppgavens analyse fått frem at psykiske aspekter, som angst og depresjon, 

påvirker livskvaliteten negativt hos kvinner med CAH. Oppgavens forfatter har så 
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demonstrert at selvavsløringer intensiverer det forholdet ved å forhøye nivået av angst og 

depresjon.  

Selv når standarte QoL –instrumenter fanger opp visse aspekter som påvirker livskvaliteten 

hos kvinner med CAH, feiler de å fange opp slike medierende og modererende effekter. Av 

den grunn utvikles det ofte tilstand – spesifikke mål på livskvalitet. Et eksempel på dette er 

Quality of Life-Assessment of Growth Hormone Deficiency in Adults (QoL - AGHDA), som 

er beregnet for voksne med veksthormonmangel og ble brukt i en av studiene i oppgavens 

datautvalg – studien til Johannsen et al. (2006). Så langt oppgavens forfatter er kjent med, 

finnes det ingen tilstand – spesifikke mål på livskvalitet beregnet for personer med CAH – 

diagnose. 

4.3 Metodologiske spørsmål  

Denne oppgaven har bestrebet å gå systematisk gjennom forskningen som er gjort på 

psykososial tilpasning og helserelatert livskvalitet hos kvinner med medfødt adrenal 

hyperplasi siden Consensus statement on management of intersex disorders (Hughes et al., 

2006). I prosessen med å lokalisere og velge ut studier for en systematisk oversikt er det 

mange måter skjevheter (bias) kan oppstå, noe som vil bli diskutert i det følgende. 

4.3.1 Potensielle skjevheter ved søk og seleksjon av studier 

Studier med statistisk signifikante resultater har større sannsynlighet for å bli publisert enn de 

med ikke-signifikante resultater (Easterbrook, Berlin, Gopalan & Matthews, 1991). Dette er 

det såkalte publikasjonsbias, som hovedsakelig oppstår da mange forfattere unnlater å sende 

inn ikke-signifikante resultater av forventning om at slike studier kommer til å bli avvist. 

Samtidig blir statistisk signifikante resultater oftere sitert enn ikke-signifikante resultater, og 

de har større sannsynlighet for å bli publisert gjentatte ganger (Easterbrook et al, 1991) Dette 

kan føre til siterings bias og multippel publikasjons bias. Dette fører til at det er lettere å fange 

opp studier med statistisk signifikante resultater under et litteratursøk. En måte å redusere 

slike bias i systematiske oversiktsartikler på, er å inkludere upubliserte studier. Som beskrevet 

i metodedelen, ble det gjort forsøk på dette ved å kontakte to forskere på feltet for å få 

informasjon om upubliserte studier. Denne kontakten ga imidlertid ingen resultat. 
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En annen skjevhet som ikke kan utelukkes i foreliggende oppgave er språk bias, som oppstår i 

systematiske oversikter som kun inkluderer studier skrevet på engelsk. Et slikt bias oppstår på 

grunn av at forfattere har større sannsynlighet for å publisere studier i engelskspråklige 

tidsskrifter dersom resultatene er statistisk signifikante (Egger et al., 1997). En måte å 

redusere slike skjevheter, er å inkludere studier publisert på andre språk. Dette begrenses 

imidlertid av forfatterens språkkunnskaper. Som beskrevet i metodedelen, ble det forsøkt å 

redusere slike skjevheter gjennom inklusjonskriteriene.  

4.3.2 Problemområder på feltet 

Målet med oppgaven var å besvare om kvinner med CAH har en svekket psykososial 

tilpasning og livskvalitet. Datautvalget inneholdt imidlertid et relativt lite antall studier, og de 

fleste studier manglet enten sammenligningsgrunnlag eller nødvendige opplysninger for 

utregning av effektstørrelser. Dette peker på et stort problemområde i dette forskningsfeltet, 

da det umuliggjør utførelse av metaanalyser, som er en viktig statistisk metode i 

helsefagforskning da den gir mulighet for å slå sammen resultatene fra flere studier for å gi 

konklusjoner med høyere grad av sikkerhet (Khan et al., 2003). 

Et annet problemområde som ble tydeliggjort gjennom oppgaven, er manglende konsensus 

om passende instrumenter. Som oppgaven demonstrerte i metodedelen, skiller utfallsmål seg 

sterkt på tvers av de forskjellige studier (Tabell 2). Dermed blir det vanskelig å sammenligne 

diverse studier, særlig da resultatene spriker i forskjellige retninger (Tabell 3). Men 

interessant nok, spriket resultatene i de forskjellige retninger også ved bruk av samme 

utfallsmål, noe som fikk oppgavens forfatter til å sette spørsmål om de brukte instrumenter i 

det hele tatt er gode nok mål på livskvalitet ved bruk på kvinner med CAH–diagnose. Det ble 

konseptualisert om kanskje deres livskvalitet består av andre aspekter, som ikke fanges opp av 

standarte QoL domener. Ved bruk av tematisk analyse har oppgavens forfatter vist at dette 

virkelig er tilfellet, som eksemplifisert av selvavsløringer – et aspekt som påvirket disse 

kvinnenes opplevelse i svært stor grad, og som dessuten påvirker andre aspekter gjennom en 

rekke modererende og medierende effekter.  
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5 Konklusjon og videre anbefalinger 

5.1 Anbefalinger for videre forskning 

Som foreliggende oppgave viser, er det et tydelig behov for forskning som kan gi 

sammenlignbare resultater på tvers av studier med hensyn til utfallsmål, hvor en mulighet er 

utvikling av tilstand-spesifikk mål på livskvalitet. Samtidig er det viktig å huske at QoL er et 

subjektivt mål som består av mange aspekter fra fysisk til psykisk velvære, og er dermed 

vanskelig å måle, kvantifisere og sammenligne (Reisch et al., 2011), dels på grunn av store 

individuelle variasjoner angående hva som regnes viktig for en god livskvalitet (Frisen et al., 

2009). Den foreliggende oppgaven har også illustrert at selv om en ikke alltid finner svekket 

livskvalitet når målt med et objektivt QoL –instrument, kan målinger med et annet instrument, 

eller fritt formulerte svar ofte gi et annet bilde (Nermoen et al., 2010, Frisen et al., 2009 og 

Reisch et al., 2010). Dette peker på at en kvalitativ tilnærming kan være gunstig å bruke for å 

få frem de aspekter som ikke fanges opp ved hjelp av standarte kvantitative mål.  

5.2 Terapeutiske implikasjoner 

Selv om flere av studiene i oversikten har metodologiske svakheter som umuliggjør utførelse 

av en metaanalyse, viste en tematisk analyse at det er flere aspekter som påvirker den 

subjektive opplevelsen av livskvalitet negativt hos kvinner med CAH. Dette er viktig 

informasjon om en utsatt gruppe med en sjelden diagnose.  

I Norge fødes det 5-7 barn med CAH hvert år. Fra mars 2012 inngår tilstanden i den utvidede 

nyfødtscreeningen, noe som kan medføre at flere kan bli oppdaget og at antallet dermed vil 

øke. Dette fører til økt behov for informasjon, utredning, behandling og oppfølging. Etter at 

kortisonbehandling ble introdusert i begynnelsen av 1950 -tallet, ble flere barn med diagnosen 

i stand til å overleve til voksen alder (Auchus, 2010). Dermed har CAH utviklet seg fra å bli 

ansett som en pediatrisk lidelse, til å bli anerkjent som en livslang kronisk sykdom. Allikevel 

er det enighet om at helsevesenet er bedre organisert for barn med CAH–diagnosen enn 

voksne (bl.a. Arlt et al., 2010).   

I Norge har man to landsdekkende tverrfaglige DSD-team. Disse befinner seg ved Haukeland 

Universitetssjukehus i Bergen og Rikshospitalet i Oslo. Når det ved et sykehus er reist 
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usikkerhet om barnets kjønn, f.eks. ved ingvinalhernie med palpabel gonade hos jente, blir 

familien raskt overført (helst innen 1 – 2 døgn) til et av teamene i Bergen eller Oslo (Diseth, 

2008). Her blir familien møtt av DSD-teamet, bestående av barneendokrinolog (koordinator), 

barnekirurg/plastikkirurg, psykiater, psykolog og spesialsykepleier samt samarbeidende 

faginstanser som urolog, gynekolog, genetiker og radiolog (Diseth, 2008). Dette teamet vil så 

følge opp familien gjennom barnets oppvekst. Ifølge informasjonen om CAH fra Senteret for 

Sjeldne diagnoser (SSD, 2012), skal jenter med sammensatte problemer ha tilbud om 

regelmessig oppfølging i DSD-teamet til de er ca. 16-18 år. Foreliggende oppgave har 

demonstrert at også voksne kvinner med medfødt binyrebark hyperplasi er en svært sårbar 

gruppe, som sliter på mange områder. Det er derfor viktig med oppfølgning fra et høyt-

spesialisert DSD-team som tar sikte på å oppnå god helse og livskvalitet gjennom hele 

livsløpet. Samtidig er det viktig med god oppfølgning fra en psykolog lokalt. Foreliggende 

oppgave har vist at kvinner med CAH sliter på mange områder i sitt daglige liv, og kunne dra 

nytte av en psykolog til å hjelpe med for eksempel å veie alle for og imot en selvavsløring. 

Som den tematiske analysen viser, er det viktig at psykologer skaffer seg kunnskap om DSD-

diagnoser, samtidig som de er gehøre for kvinnenes subjektive opplevelser og viser interesse 

for mennesket bak diagnosen.  
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Vedlegg 1 

STROBE Statement—checklist of items that should be included in 
reports of observational studies 

 

Tilgjengelig fra http://www.strobe-statement.org/index.php?id=available-checklists (lastet 

ned 11.9.2012). 

 
 

Item No 
Recommendation 

Title and abstract 1 (a) Indicate the study’s design with a commonly used term in the title or the 
abstract 

(b) Provide in the abstract an informative and balanced summary of what was done 
and what was found 

Introduction 
Background/rationale 2 Explain the scientific background and rationale for the investigation being reported 

Objectives 3 State specific objectives, including any prespecified hypotheses 

Methods 
Study design 4 Present key elements of study design early in the paper 

Setting 5 Describe the setting, locations, and relevant dates, including periods of recruitment, 
exposure, follow-up, and data collection 

Participants 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsetter på neste side 

6 (a) Cohort study—Give the eligibility criteria, and the sources and methods of 
selection of participants. Describe methods of follow-up 

Case-control study—Give the eligibility criteria, and the sources and methods of 
case ascertainment and control selection. Give the rationale for the choice of cases 
and controls 

Cross-sectional study—Give the eligibility criteria, and the sources and methods of 
selection of participants 

(b) Cohort study—For matched studies, give matching criteria and number of 
exposed and unexposed 

Case-control study—For matched studies, give matching criteria and the number of 
controls per case 
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Variables 7 Clearly define all outcomes, exposures, predictors, potential confounders, and 
effect modifiers. Give diagnostic criteria, if applicable 

Data sources/ 
measurement 

8*  For each variable of interest, give sources of data and details of methods of 
assessment (measurement). Describe comparability of assessment methods if there 
is more than one group 

Bias 9 Describe any efforts to address potential sources of bias 

Study size 10 Explain how the study size was arrived at 

Quantitative variables 11 Explain how quantitative variables were handled in the analyses. If applicable, 
describe which groupings were chosen and why 

Statistical methods 12 (a) Describe all statistical methods, including those used to control for confounding 

(b) Describe any methods used to examine subgroups and interactions 

(c) Explain how missing data were addressed 

(d) Cohort study—If applicable, explain how loss to follow-up was addressed 

Case-control study—If applicable, explain how matching of cases and controls was 
addressed 

Cross-sectional study—If applicable, describe analytical methods taking account of 
sampling strategy 

(e) Describe any sensitivity analyses 

Results 
Participants 13* (a) Report numbers of individuals at each stage of study—eg numbers potentially 

eligible, examined for eligibility, confirmed eligible, included in the study, 
completing follow-up, and analysed 

(b) Give reasons for non-participation at each stage 

(c) Consider use of a flow diagram 

Descriptive data 14* (a) Give characteristics of study participants (eg demographic, clinical, social) and 
information on exposures and potential confounders 

(b) Indicate number of participants with missing data for each variable of interest 

(c) Cohort study—Summarise follow-up time (eg, average and total amount) 

Outcome data 

 

 

 

Fortsetter på neste side 

15* Cohort study—Report numbers of outcome events or summary measures over time 

Case-control study—Report numbers in each exposure category, or summary 
measures of exposure 

Cross-sectional study—Report numbers of outcome events or summary measures 
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Main results 16 (a) Give unadjusted estimates and, if applicable, confounder-adjusted estimates and 
their precision (eg, 95% confidence interval). Make clear which confounders were 
adjusted for and why they were included 

(b) Report category boundaries when continuous variables were categorized 

(c) If relevant, consider translating estimates of relative risk into absolute risk for a 
meaningful time period 

Other analyses 17 Report other analyses done—eg analyses of subgroups and interactions, and 
sensitivity analyses 

Discussion 
Key results 18 Summarise key results with reference to study objectives 

Limitations 19 Discuss limitations of the study, taking into account sources of potential bias or 
imprecision. Discuss both direction and magnitude of any potential bias 

Interpretation 20 Give a cautious overall interpretation of results considering objectives, limitations, 
multiplicity of analyses, results from similar studies, and other relevant evidence 

Generalisability 21 Discuss the generalisability (external validity) of the study results 

Other information 
Funding 22 Give the source of funding and the role of the funders for the present study and, if 

applicable, for the original study on which the present article is based 

 

*Give information separately for cases and controls in case-control studies and, if applicable, for exposed and 

unexposed groups in cohort and cross-sectional studies. 

 

Note: An Explanation and Elaboration article discusses each checklist item and gives methodological 

background and published examples of transparent reporting. The STROBE checklist is best used in conjunction 

with this article (freely available on the Web sites of PLoS Medicine at http://www.plosmedicine.org/, Annals of 

Internal Medicine at http://www.annals.org/, and Epidemiology at http://www.epidem.com/). Information on the 

STROBE Initiative is available at www.strobe-statement.org. 
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Vedlegg 2 

Oversikt over instrumenter brukt i studier inkludert i den systematiske oversikten 

 

 

Instrument 
 

Navn Målgruppe Beskrivelse Referanse/link 

GBB -24 Giessen 
Subjective 
Complaints 
List 

voksne GBB-24 er et spørreskjema for måling av 
helserelatert livskvalitet, og vurderer 4 domener 
av fysiske og psykosomatiske plager ved hjelp av 
24 ledd, som inkluderer tretthet, magesmerter, 
samt smerter i arm og ben. 
 

https://www.thieme-
connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-2000-13233 

HADS The Hospital 
Anxiety And 
Depression 
Scale 
 

Voksne, polikliniske 
pasienter 

Er en 14 –ledds selvadministrerings skala (Snaith, 
2003) med 7 ledd som måler angst, og 7 ledd som 
måler depresjon hos. 

http://www.sabp.nhs.uk/Documents/D1.3d2.pdf 

HrQoL Health-
related 
Quality of 
Life Scale 

alle Dette er en skala som måler subjektivt oppfattet 
fysisk og mental helse over tid, og består av fire 
spørsmål som handler om ’friske’ og ’ikke-friske’ 
dager. 
 

http://pt.unlv.edu/ebpt/tests/Neurological/Functional
%20Status/Health-
related%20Quality%20of%20Life%20Scale%20(HR
QOL).pdf 

 
 
KINDL 

   
 
8 -16år 

 
 
Dette er et instrument for å måle livskvalitet hos 
barn og ungdom, og består av 40 ledd som 
fordeler seg på 4 skalaer – mental helse, fysisk 
helse, hverdagsliv og sosialt liv.  

 
 
http://qol.thoracic.org/sections/instruments/ko/pages/
kindl.html 
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PGWB Psychologic
al General 
Well-being 
Index 
 
 
 
 

ikke spesifisert Består av 22 ledd som måler komponenter av 
psykologisk velvære som angst, velvære, 
selvkontroll, generell helse. 

http://www.parqol.com/page.cfm?id=141 

QoL – 
AGHDA 

Quality of 
Life-
Assessment 
of Growth 
Hormone 
Deficiency 
in Adults 
 

Voksne med 
veksthormonmangel 

Dette er en tilstand – spesifikk mål på livskvalitet 
til bruk i kliniske studier. Den ble utviklet for å 
måle effekten av GH utskifting (McKenna et al., 
1999), og er en skala med 25 ledd som består av 
dikotome (”Ja”/”Nei”) utsagn. 

http://imperialendo.co.uk/AGHDA.pdf 

QoL –LSS Quality of 
Life 
Measure, the 
Life 
Situation 
Survey 
 

friske, kronisk syke og 
funksjonshemmede 

20 – ledds likert skala for å måle subjektiv 
oppfattet livskvalitet. 

http://rchubon.tripod.com/lssman.pdf 

QoLS The Quality 
of Life Scale 

Voksne med kroniske 
lidelser/sykdommer 

Dette var opprinnelig en 15 – ledds instrument 
utviklet av Flanagan, som målte 5 konseptuelle 
domener av livskvalitet: materiell og fysisk 
velvære, relasjoner til andre, sosiale- og 
samfunnsaktiviteter, personlig utvikling og 
selvrealisering, rekreasjon. Instrumentet er blitt 
brukt på personer med kroniske lidelser, og 
forskning førte til inkludering av et ekstra domene 
–uavhengighet, evnen til å klare seg selv; og 
dermed består av 16 ledd (Burckhardt & 
Anderson, 2003). 
 

http://www.uib.no/isf/people/doc/qol/qol.pdf 
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SCL -90 –R Symptom 
Checklist-
90-R 

18 – 64år En omfattende selvrapporteringsskala for 
vurdering av psykisk symptombelastning. SCL-
90-R består av 90 testledd med en skala fra 0-4 
når det gjelder i hvor høy grad vedkommende har 
opplevd forskjellige symptomer i løpet av den 
siste uken. Testen inneholder 9 symptomskalaer 
som måler 9 primære dimensjoner av symptomer: 
Somatisering, tvangssymptomer, interpersonlig 
sensitivitet, depresjon, angst, fiendtlighet, fobisk 
angst, paranoid tankegang og psykotisisme. De 9 
skalaene kan dessuten sammenfattes i 3 globale 
indekser, som gir et samlet bilde på symptomenes 
omfang og intensitet 
 

https://psychcorp.pearsonassessments.com/HAIWE
B/Cultures/en-us/Productdetail.htm?Pid=PAg514 

SDQ Strengths 
and 
Difficulties 
Question-
naire 

3 – 16år Et screeningsinstrument for vurdering av mental 
helse hos barn og unge. SDQ består av 25 ledd 
som er delt på 5 domener som dekker emosjonelle 
symptomer, atferdsproblemer, 
oppmerksomhetsproblemer, relasjonsproblemer 
og prososial atferd. 
 

http://www.sdqinfo.org/ 

SF -36 Medical 
Outcomes 
Study 36-
Item Short-
Form Health 
Survey 

  Et skjema for kartlegging av helserelatert 
livskvalitet, og består av 36 ledd. Disse er delt i 8 
underkategorier: fysisk funksjonsevne, fysisk 
rolle, kroppslig smerte, generell helse, vitalitet, 
sosial funksjonsevne, emosjonell rolle og mental 
helse. Disse samles i to hovedkategorier – fysisk 
og mental helse. 

http://www.sf-36.org/ 
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