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Kolla vad hen skakar! – En litteraturstudie som beskriver hur det är att 

leva med Parkinsons sjukdom. 

 

Abstrakt 

 

Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en kronisk, progressiv neurodegenerativ 

sjukdom. Den drabbar vanligen människor i åldrarna 50 – 60 år. Sjukdomsbilden 

varierar hos individer med PS. Gemensamt för personer med PS är att livet med 

kronisk sjukdom innebär en förändring av fysiska samt psykiska förmågor. PS är en 

av de vanligaste neurologiska sjukdomarna sett ur ett globalt perspektiv. 

Syfte: Syftet är att ta reda på hur det är att leva med PS, från ett patientperspektiv. 

Metod: En litteraturstudie baserad på 10 kvalitativa studier. Artiklarna har 

kvalitetsgranskats och analyserats. Databaser som använts i arbetet är Cinahl och 

Pubmed.  

Resultat: Att leva med PS innebär en förändring av fysiska och psykiska förmågor. 

Sjukdomen drabbar individer på olika sätt. Stöd och support rapporterades som en 

viktig del för att kunna hantera sjukdomen adekvat. Acceptans samt en positiv 

inställning visade sig nödvändigt för att kunna gå vidare med livet samt sjukdomen. 

Tre huvudkategorier bildades: Livet förändras, stöd och kunskap, och livet går 

vidare. 

Slutsats: PS medför olika komplikationer. Sjukdomens manifest skiljer sig mellan 

individer. Det är viktigt att personer med PS och deras anhöriga får information samt 

kunskap om sjukdomen. Detta för att minska på stigmatiseringen kring kronisk 

sjukdom, och för att vården skall kunna utformas på bästa sätt, med fokus på en 

personcentrerad omvårdnad. 

Nyckelord: PS, kronisk sjukdom, förändring, stöd och kunskap, livet går vidare, 

personcentrerad omvårdnad.   

 

 

 



 
 

Check what shakes! – A literature study describing how it is to live with 

Parkinson’s disease. 

 

Abstract 

Background: Parkinson's disease is a chronic progressive neurodegenerative 

disease. It usually affects people between the ages of 50 and 60 years. The disease 

image varies in individuals with PS. Common to people with PS is that life with 

chronic disease involves a change in physical and psychological abilities. PS is one of 

the most common neurological diseases seen from a global perspective. 

Purpose: The purpose of this study is to explore living with PS and how thats like, 

from a patient perspective. 

Method: A literature study based on 10 qualitative studies. The articles have been 

quality-reviewed and analyzed. Databases used at work are Cinahl and Pubmed. 

Result: Living with PS involves a change in physical and mental abilities. The 

disease affects individuals in different ways. Support were reported as an important 

part in managing the disease adequately. Acceptance as well as a positive attitude 

proved necessary to carry on life as well as the disease. Three main categories were 

formed: life changes, support and knowledge, and life goes on. 

Conclusion: PS causes different complications. The manifesto of the disease differs 

between individuals. It is important that people with PS and their families receive 

information as well as knowledge about the disease. This is to reduce the 

stigmatization of chronic disease, and to provide optimal care, focusing on person-

centered care. 

Keywords: PS, chronic disease, change, support and knowledge, life goes on, 

person-centered nursing. 
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Introduktion 

Författarna till arbetet har en personlig koppling till Parkinsons sjukdom (PS), med 

nära släkt och vänner som drabbats. På grund av egna erfarenheter så har det känts 

extra intressant och lärorikt att skriva om detta ämne. 

 

Bakgrund 

I sin avhandling från 1817,’’En studie om skaknings-pares’’, där ett antal individer 

undersökts, beskriver James Parkinson för första gången de olika symtom, samt 

sjukdomen som nu bär hans namn (Jankovic, 2007). Enligt Ericson och Ericson 

(2012 s. 291) är runt 20 000 personer diagnostiserade med PS enbart i Sverige. 

Sjukdomen debuterar vanligtvis omkring 50 – 60-årsåldern. Män har större risk att 

insjukna i PS än kvinnor (Vaughan, 2016). En studie av Haaxma et al. (2007) visar att 

kvinnor drabbas av PS i högre åldrar jämfört med män, samt att kvinnor påvisar en 

mer godartad symtombild. Detta leder till att sjukdomen ter sig mindre malign hos 

kvinnor än hos män. PS är en kronisk, progressiv, neurodegenerativ sjukdom (Gupta, 

Dawson, Dawson, 2008) som enligt Ericson och Ericson (2012 s. 291) leder till 

stegvist ökande motoriska och icke-motoriska komplikationer. PS har en hög 

prevalens bland neurologiska sjukdomar, sett ur ett globalt perspektiv (Connolly & 

Lang, 2014). 

 

Patofysiologi och symtom 

PS innebär en förlust av dopaminproducerande neuron i hjärnans rörelsecentra 

(Abeliovich, Gitler, 2016; Connolly, Lang, 2014).  De delar av hjärnan som främst 

drabbas är de basala ganglierna, där putamen, substantia nigra och corpus striatum 

ingår. Dopamin är en exciterande transmittorsubstans som behövs för att 

upprätthålla en jämn balans mellan dopaminerga och kolinerga neurons påverkan på 

nervsystemet. Genom en reducering av de kärnor som innehåller dopamin, blir 

konsekvensen en ökad frisättning av transmittorsubstansen acetylkolin. En ökad 

kolinerg aktivitet orsakar tremor, ökad salivproduktion samt obstipationsbesvär 

(Ericson & Ericson, 2012 s. 292-294). Huvudsymtomen av PS, och som ingår i 

’’Parkinsonstriaden’’ är tremor, hypokinesi och muskelrigiditet, dessa klassas som 

motoriska symptom. Förlust av doftsinne, störd nattsömn, och känselproblematik är 

diffusa icke motoriska symptom som kan förekomma hos personer med PS långt 

innan de motoriska symtomen uppkommit (Ericson & Ericson, 2012 s. 292-294). 
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Orsaken till PS är fortfarande okänd. Det finns frågor gällande sjukdomen, om den 

beror på en infektion i hjärnvävnaden, ärftlighet eller om det möjligtvis finns en 

immunologisk förklaring. En frisättning av fria syreradikaler i hjärnvävnaden, som 

medför en oxidativ stress och skador på cellstrukturer, är något forskare tror kan vara 

en bidragande faktor till utvecklingen av PS (Ericson & Ericson, 2012 s. 291). Enligt 

Nolden et al. (2014) bidrar både genetiska samt miljömässiga faktorer till 

uppkomsten av PS. Diagnosen PS vilar på att identifiera olika karakteristika som är 

relaterade till dopaminets minskning och degeneration av neuron i bland annat 

Substantia nigra pars compacta, som är lokaliserat i Mellanhjärnan (Chadhuri, Healy 

& Schapira, 2006). Minst två av följande symtom skall uppvisas för att korrekt 

diagnos skall kunna ställas: Tremor, rigiditet, bradykinesi/hypokinesi och postural 

instabilitet (Shin & Habermann, 2017; Ericson & Ericson, 2012 s. 294). 

 

Behandling 

Enligt litteraturen saknas det i nuläget botande behandling vid PS. Att ersätta bristen 

på dopamin är grundläggande ur medicinskt syfte. Levodopa ersätter den minskade 

produktionen av kroppseget dopamin, och tillhör den inledande terapin (Ericson & 

Ericson, 2012 s. 294; Macphee & Stewart, 2012). Levodopa är den mest effektiva 

medicineringen när det gäller symtombehandling av PS. Långsamma kroppsrörelser 

och stelhet tillhör huvudsymtomen. Dessa symtom blir mer hanterbara hos upp till 

80% av personerna som är diagnostiserade med PS, p.g.a.  Levodopas effekter 

(Macphee & Stewart, 2012). Behandlingen med Levodopa är dock inte alltid 

problemfri. Biverkningar som aptitlöshet, illamående och kräkningar förekommer. I 

början av medicineringen samt vid överdosering förekommer det ibland 

hyperkinesier. Ortostatiska blodtrycksfall och psykiska problem som oro, förvirring, 

sömstörningar och mardrömmar är också biverkningar relaterade till just Levodopa. 

Andra läkemedel som används vid PS är dopaminagonister. Dessa har en 

stimulerande effekt på dopamin-2-receptorer i hjärnvävnaden. MAO-B-hämmare 

minskar nedbrytningen av dopamin. COMT-hämmare gör så att effekten av levodopa 

förlängs (Ericson & Ericson, 2012 s. 296-297). Progression av PS leder ofta till mer 

avancerad och komplex behandling, där kirurgiska interventioner förekommer. Deep 

brain stimulation är ett exempel på detta.  DBS, även kallad talasstimulering används 

för att lindra symptom vid PS (Macphee & Stewart, 2012). Ericson och Ericson (2012 

s.298) beskriver DBS som ett kirurgiskt ingrepp där elektrisk apparatur opereras in 
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subkutant under nyckelbenet. Elektroder förs via apparaturen till utvalda delar av 

hjärnan. Adekvat effekt har påvisats vid behandling av svåra skakningar, och andra 

motoriska störningar menar (Katz et al. 2015).  Med hjälp av DBS ändras 

nervimpulsflödet inom valda delar av hjärnan (Ericson & Ericson, 2012 s.298). 

 

Omvårdnad och egenvård 

Litteraturen visar att de symtom som orsakas av PS har en stor inverkan på det 

dagliga livet hos de som lever med den.  Sjukdomen medför bl.a. begränsningar i 

utförandet av dagliga aktiviteter.  I tillägg till de fysiska svårigheter som de drabbade 

dagligen möter kan PS även resultera i social isolering, initiativlöshet och depression 

som följd. Lågt självförtroende kan visa sig hos personer med PS som följd av att vara 

beroende av andras hjälp (Hayes, 2002). Dessa konsekvenser av sjukdomen påverkar 

i sin tur dessa personers upplevelse av välbefinnande och livskvalitet. Enligt Heisters 

(2007) är symtombilden unik mellan olika individer, och vården skall planeras 

därefter. En god kunskap om sjukdomen och dess symtom är viktigt för en adekvat 

vård. Morris et al. (1998) anser att samarbete mellan olika professioner behövs för att 

den bästa vården ska kunna erbjudas. I en studie belyser de att fysioterapeuten har 

en viktig roll i att ta reda på hur de motoriska symtomen ter sig hos den sjuke. 

Sjukgymnastik är bra för patienter med PS. Gymnastiken ger psykisk stimulans samt 

ökar rörligheten i kroppens leder. Genom rörlighet motverkas muskelstelhet och 

hypokinesi. Träning kan bedrivas som gruppgymnastik eller i hemmet (Ericson & 

Ericson, 2012 s. 298). Fysisk aktivitet medverkar till att hålla de motoriska 

funktionerna i god kondition menar Foster, Bedekar och Tickle-Degnen (2014). 

Svårigheter att svälja är något som förekommer vid PS och detta kan ha en negativ 

inverkan på livskvaliteten (Carneiro et al. 2014).  Enligt Ericson & Ericson (2012 s. 

298-299) förekommer det problem vid matintag p.g.a. just sväljningssvårigheter. 

Små och näringsrika portioner kan vara till hjälp. Att använda sig av tyngre bestick 

och tallrik med hög kant är något som kan underlätta vid måltid samt svåra 

skakningar. Att inte stressa personer med PS vid måltid, samt att hjälpa till att skära 

maten i mindre bitar är något vårdpersonalen kan göra för att underlätta. I en studie 

gjord av Pretzer-Abbof, Galik och Resnick (2009) berättar deltagare, att små 

utrymmen, stökigt inomhus och trappor, minskade deras chanser till adekvat 

rörlighet avsevärt. När det gäller möjligheter till egenvård samt prevention är det 

önskvärt att patientens bostad är belägen i ett plan. Det är inte nödvändigt att 
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avlägsna alla trösklar i hemmet. Däremot orsakar småmattor lätt snubblingsolyckor. 

Stol med armstöd underlättar vid uppresning, detta ger även personer med PS en 

känsla av egenmakt (Ericson & Ericson, 2012 s. 300). Patienter med PS hotas samt 

ligger i riskzonen att tappa olika funktioner, såsom kroppsliga, sociala och 

existentiella (Abudi et al. 1997). En översiktsstudie av Maffoni et al. (2017) tar upp att 

både motoriska och icke motoriska symtom har en negativ inverkan på livskvaliteten 

hos dem som är diagnostiserade med PS. Icke motoriska symtom dominerar den 

kliniska bilden av långt gången PS, och dessa har en stor inverkan på den drabbades 

livskvalitet och livslängd menar Chadhuri, Healy och Schapira (2006). I studien tas 

även patientens perspektiv upp. Författarna till artikeln nämner stigmat med att ha 

en sjukdom, och att detta har en inverkan på patientens dagliga liv och livskvalitet, 

som kan leda till frustration och social isolering. Enligt Ericson och Ericson (2012 s. 

300) kan PS medföra initiativlöshet, depression, samt isolering från 

omgivningen.  Nya synintryck, resor och kontakt med andra som är drabbade av PS 

verkar ha god psykologisk effekt, samt ser ut att kunna motverka just isolering. 

 

Problemformulering 

PS innebär förutom en diagnos för den sjuke, även dilemman och svårigheter för 

anhöriga och andra involverade. Bhatia och Gupta (2003) tar upp att de fysiska 

begränsningar som sjukdomen innebär kan leda till svårigheter hos den sjuke att 

upprätthålla sin sociala roll i förhållande till yrke, fritid, familjeliv och relationer. 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2017) är ett av sjuksköterskans 

ansvarsområde att lindra lidande. Denna etiska riktlinje lägger också vikt vid att 

omvårdnad ska ges med respekt, oberoende av faktorer som etnisk bakgrund, ålder, 

funktionsnedsättning eller social status.  Med god kunskap om patienters subjektiva 

upplevelser gällande sjukdomen, kan förhoppningsvis vården bli än mer 

individbaserad och personcentrerad.  För att få tillgång till denna kunskap är det 

nödvändigt att ta reda på hur de som är diagnostiserade med PS ser på sin sjukdom 

och hur de upplever att egenvård fungerar. 
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Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur det är att leva med Parkinsons 

sjukdom. 

 

Metod 

 

Design 

Litteraturstudien i arbetet har en kvalitativ ansats, vilket innebär att de studier som 

har granskats och analyserats är kvalitativa. Detta har lett till en ökad förståelse för 

hur det är att leva med PS, vilket kan vara svårt erhålla genom kvantitativa studier.  

Det yttersta målet med kvalitativa studier är att få en ökad förståelse. Möjligheten att 

förstå innebörden av lidande kan i en större utsträckning ges genom en utgångspunkt 

i kvalitativa studier. En djupare insikt ges också i hur människors liv i förhållande till 

hälsofaktorer ser ut, samt hur deras erfarenheter och upplevelser, behov och 

förväntningar kan mötas (jfr. Friberg, 2012 s. 121).  

 

Sökmetod 

Databaser som har använts i arbetet är: Cinahl och Pubmed. De sökord som har valts 

att användas är: Parkinson, quality, living, patient, perspective, experience, life. 

Genom att använda sig av dessa sökord har relevant fakta gentemot syftet kunna 

erhållas. Litteratursökningen har sammanfattats i (Bilaga 1). Genom en ytterligare 

sökning i relevanta artiklars referenslistor har författarna haft möjlighet att tillskansa 

sig än mer relevant fakta. Boolesk-söklogik är en teknik, som författarna till arbetet 

har använt vid litteratursökningen. Detta för att utöka samt avgränsa sökningarna. 

(jfr. Östlundh, 2012 s. 69). Olika operator som använts är AND, OR och NOT.  Andra 

avgränsningar var, att studierna i resultatdelen inte fick vara äldre än 10 år, engelska 

studier, Peer review samt att studierna skulle finnas tillgängliga som full text. De 

flesta vetenskapliga artiklar är publicerade på engelska och har ett större antal sidor 

än icke-vetenskapliga artiklar, detta är något författarna varit uppmärksamma på 

under urvalsprocessen (jfr. Östlundh, 2012 s. 76).  
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Urval 

I början av urvalsprocessen, har titel, syftet och abstrakt i olika artiklar studerats 

samt hur detta har korrelerat med uppsatsförfattarnas syfte, för att kunna göra ett 

första urval. Kvantitativa studier har ej kommit att ingå i denna studie. 

Inklusionskriterier för studien var män och kvinnor över 18 års ålder, som har 

diagnosen PS. Detta för att kunna erhålla så mycket empirisk-fakta som möjligt. 

Valda artiklar kvalitetsgranskades genom att besvara ett antal frågor som Friberg (jfr. 

2012 s. 138-139) presenterade som passande frågor vid kvalitetsgranskning av 

kvalitativa samt kvantitativa studier. För att läsaren ska förstå urvalsprocessen, hur 

det avgörande valet av artiklar har gått till, är det viktigt att avgränsa sökningen samt 

att dokumentera och redovisa de sökord och sökvägar som använts (Friberg, 2012 s. 

137). Eftersom patientens perspektiv har varit i fokus har avgränsningar i sökningen 

gjorts. Anhörigas och sjuksköterskans perspektiv har ej inkluderats i resultatet. Enligt 

Friberg (2012 s. 138) kan det vara nödvändigt att pröva sig fram och kombinera olika 

sökord för att avgränsa det ämne studien ska handla om, och därefter välja ut artiklar 

som sedan jämförs med varandra, dvs. läses avseende likheter och skillnader dem 

emellan. Med detta arbetssätt valdes de artiklar ut som skulle användas i 

resultatdelen. 10 artiklar kom att ingå i examensarbetets resultatdel. Dessa studier 

var från 2007 och framåt. Denna tidsram kändes relevant gentemot författarnas 

syfte. Granskningen av de artiklar som använts i resultatdelen har skett med hjälp av: 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser, (Bilaga 2), (jfr. SBU, 2014) för att där ta reda på hur hög 

trovärdighet artiklarna innehöll, och p.g.a. att detta gav än mer stringens i arbetet.  

Resultatartikel-analys återfinns i (Bilaga 3). 

 

Analys 

Friberg (2012 s. 140-141) har sammanfattat analysprocessen av de valda studierna i 

tre steg: först görs en grundlig analys av varje studie för sig, därefter en analys där 

likheter och skillnader mellan olika artiklar studeras, och slutligen görs en 

sammanställning av materialet. Författarna valde att följa det mönster för 

analysprocessen som Friberg presenterade. Som första steg i analysprocessen valde 

författarna att läsa igenom de valda studierna flera gånger för att förstå artiklarnas 

innehåll och sammanhang. Varje studie lades därefter in i en översiktstabell och 

sammanfattades med kortare text. Detta gjordes för att skapa en tydlig överblick över 
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vad artikeln innehöll. Genom att använda både översiktstabeller och en kort 

sammanfattning av studien gavs möjligheten att pendla mellan helhet och delar av 

artikeln. På detta sätt uppkom en ny helhet, det slutliga resultatet av artikelanalysen. 

Det andra steget i processen handlade om att söka likheter och skillnader mellan de 

studier som valts ut. Här granskades likheter och/eller skillnader mellan artiklarna 

avseende teoretiska utgångspunkter, metodologiska tillvägagångssätt, analysgång och 

syften. Därefter granskades likheter och skillnader i studiernas resultat. Det sista 

steget handlar om att sortera materialet utifrån likheter och skillnader i de valda 

artiklarnas resultatinnehåll. Det innehåll i studierna som handlade om samma sak 

samlades under en passande rubrik, och på detta sätt formades olika teman. Därefter 

kunde varje tema och rubrik lättare refereras till relevanta studier som därmed gav 

arbetet en adekvat stringens. (jfr. Friberg, 2012 s. 140-141). 

 

Forskningsetik 

Valda artiklar till resultatdelen lästes grundligt, samt granskades så att innehållet 

överensstämde med helsingforsdeklarationen (2013) som värnar om mänskliga-

rättigheter. Författarna valde även att arbeta med CODEX-regler och riktlinjer, när 

urvalet gjordes. Enbart studier som blivit till med etiska resonemang och tillstånd har 

valts att inkluderas i examensarbetet. Med detta menas att studierna har uppvisat 

adekvat syfte, metod, samt nämner något om etiska dilemman som möjligtvis 

uppkommit under arbetsprocessen. Något som är relevant, är att studierna som 

granskades var gjorda på män och kvinnor över 18 år. När forskning involverar 

människor skall de, med få undantag, informeras om forskningen och sin medverkan 

och fritt kunna välja om de vill medverka eller inte (CODEX, 2016). Genom att frågor 

ställdes gällande tydlighet i metodbeskrivning och metoddiskussion i valda studier, 

samt hur författarna av studierna valde att presentera studiedeltagarna, har etiska 

resonemang förts (jfr Friberg,2012 s.138-139). Enligt Helsingforsdeklarationen 

(2013) så skall forskning vara förenad med en etisk-standard, där mänskliga 

rättigheter står i förgrunden. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i de tre huvudkategorierna: Livet förändras, stöd och kunskap 

och livet går vidare, samt åtta underkategorier (se Tabell 1).  
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Tabell 1: Huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Livet förändras Att uppleva fysiska förändringar. 

Att uppleva psykiska förändringar. 

Att bli beroende av andra. 

En känsla av rädsla och skam. 

Stöd och kunskap Tillgång till support. 

Behov av kunskap och förståelse. 

Livet går vidare Att acceptera sin diagnos. 

Att kunna leva ett fullvärdigt liv. 

 

 

Livet förändras 

Litteraturstudien visar att vara diagnostiserad med en kronisk sjukdom som PS kan 

leda till olika förändringar. Kategorin består av fyra underkategorier: ’Att uppleva 

fysiska förändringar’, ’Att uppleva psykiska förändringar’ och ’Att bli beroende av 

andra’, samt ’En känsla av rädsla och skam’. 

 

Att uppleva fysiska förändringar  

Symtom som stel ansiktsmimik (Hermanns, 2013) och svårigheter med att tala 

(Hermanns, 2013; Soleimani et al. 2016; Whitehead, 2010) var några av de fysiska 

förändringar till följd av PS som deltagare beskrev. En deltagare kunde berätta att 

vederbörandes familj hade en tendens till att misstolka hens förstelnade 

ansiktsmimik och svårighet att tala, och av tolkningen dra slutsatsen att deltagaren 

skulle vara arg (Hermanns, 2013). Andra kunde beskriva en förändrad röst 

(Soleimani et al. 2016; Whitehead, 2010) där tonläget blivit lägre (Soleimani et al. 

2016) och talet inte längre var tydligt (Whitehead, 2010). En annan deltagare sa sig 

vara väldigt medveten om förändringar i sitt tal. När folk oftare och oftare bad 

deltagaren upprepa det hen sagt kunde hen få bekräftat att förmågan att uttrycka sig 

tydligt försämrades. Att vara oförmögen att i ord uttrycka sig beskrevs av en deltagare 

i studien av Whitehead (2010) skapa många känslor av frustration, sorg och 

ensamhet hos den drabbade. Att besväras av tremor i olika kroppsdelar upplevdes av 
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deltagare som utmattande (Mshana et al. 2011), ledde till förlust av förmågor 

(Soleimani et al. 2016) och kunde föra med sig en känsla av hjälplöshet (Nazzal & 

Khalil, 2016). Andra fysiska symtom som innebar begränsningar i det dagliga livet 

var muskelstelhet (Haahr et al. 2010), försämrad balans, långsamma rörelser 

(Soleimani et al. 2016) och en förändrad gångstil (Nazzal & Khalil, 2016). En 

studiedeltagare beskrev att muskelstelheten kunde innebära tillfällen då det var totalt 

omöjligt att röra på sig, och dessa tillfällen infann sig när medicinerna inte hade 

hunnit få någon effekt (Haahr et al. 2010). I studien rapporterades det även att 

muskelstelheten gjorde att aktiviteter tog lång tid att utföra. Till följd av detta 

dominerade en känsla av förlust av spontanitet, och livet kändes för deltagarna 

monotont och enformigt. I samma studie visade det sig även att en förlust av styrka 

upplevdes av de flesta av deltagarna, och detta påverkade både självförtroendet och 

synen på den egna kroppen.  Att klä sig beskrevs av en studiedeltagare i Nazzal och 

Khalil (2016) vara det svåraste av vardagliga aktiviteter. I Haahr et al. (2010) visade 

resultatet att den stora svårigheten i livet med PS handlade om att kontrollera en 

oförutsägbar kropp. Många av studiedeltagarna upplevde en frustration över att inte 

längre kunna utföra aktiviteter på samma sätt som tidigare (Warren et al. 2016; 

Mshana et al. 2011) och att inte längre vara förmögen att utföra de fysiska aktiviteter 

som de kunnat utföra innan sjukdomen gjorde det för svårt (Mshana et al. 2011). 

Fysiska svårigheter ledde enligt Soleimani (2014) även till att deltagare som gärna 

ville vara socialt aktiva ändå blev begränsade i sina sociala interaktioner eftersom 

sjukdomens fysiska symtom skapade problem. Deltagarna i Hermanns (2011) studie 

kunde berätta att de oförutsägbara kroppsliga symtom som PS gav innebar att 

dagsformen kunde variera, sjukdomen bestämde vad varje person skulle klara av att 

göra varje dag. 

Behovet av att få läkemedel beskrevs i Young-Kahn och Ellis-Hills studie (2015) vara 

nödvändigt för att deltagarna skulle kunna fortsätta med tidigare aktiviteter. Att få 

läkemedel vid de rätta tiderna på dagen beskrevs av deltagare i Haahr et al. (2010) 

som högst nödvändigt. Att missa en dos innebar för deltagarna omedelbar försämring 

av fysiska symtom (Haahr et al. 2010; Nazzal & Khalil, 2016). Deltagare i studierna av 

Warren et al. (2016) och Haahr et al. (2010) uttryckte önskningar om att få tillbaka 

den förlorade friheten som bundenheten till läkemedel innebar. Deltagare kunde 

berätta att de blivit tvungna att lämna sina jobb p.g.a. begränsad fysisk kapacitet 

(Mshana et al. 2011; Soleimani et al. 2016; Soleimani et al. 2014). I vissa fall ledde 
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detta till ekonomiska problem för deltagarna (Mshana et al. 2011; Soleimani et al. 

2016). Ps medförde enligt deltagare osäkra jobbförhållanden som kom att innebära 

arbetslöshet och sjukskrivning. Reducerad arbetskapacitet kunde relateras till 

trötthet p.g.a. sjukdomen (Soleimani et al. 2016).  Vissa uppgav dock att de kunnat 

fortsätta med sitt arbete en tid trots sjukdomen (Young-Kahn & Ellis-Hill, 2015; 

Haahr et al. 2010). 

 

Att uppleva psykiska förändringar 

Många av studiedeltagarna kunde berätta att de upplevde sig ha blivit förändrade 

efter att de fått PS (Hermanns, 2013; Soleimani et al. 2016; Hermanns, 2011; 

Whitehead, 2010). En deltagare i Whiteheads (2010) studie beskrev sig vara en 

annan person än hen varit innan sjukdomen infann sig. Andra berättade att de 

tvingats inse att de aldrig igen skulle kunna återgå till att vara den person de varit 

tidigare (Hermanns, 2013; Hermanns, 2011). En studiedeltagare hade accepterat sin 

förändring. Andra deltagare i samma studie kunde berätta att de upptäckt inre 

styrkor hos sig själv som de inte varit medvetna om tidigare (Hermanns, 2011). Hos 

andra hade förändringen lett till en negativ syn på sig själv med konsekvenser som 

förlust av motivation och vilja till egenvård. Förändringen visade sig vara mer 

omfattande hos personer som levt med sjukdomen en längre tid (Soleimani et al. 

2016). Andra psykiska symtom som förekom hos studiedeltagare var 

humörsvängningar, oro, depression och apati. En konsekvens av psykisk stress visade 

sig vara att undvika deltagande i sociala sammanhang (Soleimani, 2014). I 

Whiteheads (2010) studie var känslan av dåligt självförtroende p.g.a. 

kommunikationssvårigheter en välkänd upplevelse hos deltagarna. En deltagare i 

studie (Mshana et al. 2011) uttryckte att sjukdomen var som ett gift som bara innebar 

problem och orsakade en känsla av förtvivlan. 

 

Att bli beroende av andra 

En deltagare i studien av Nazzal och Khalil (2016) beskrev hur hen ofta avstår från att 

be om hjälp, samt beskriver hur viktigt det är för hen att försöka klara sig själv i det 

vardagliga livet. Studier visar att rädsla för att bli en börda för andra är vanligt 

förekommande hos personer diagnostiserade med PS (Hermanns, 2013; Warren et al. 

2016; Haahr et al. 2010; Mshana et al. 2011; Soleimani et al. 2016; Nazzal & Khalil, 
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2016). PS ledde till oönskade konsekvenser som bl.a. försämring av de fysiska 

förmågorna, och p.g.a. detta var behovet av hjälp påtagligt, något som reducerade 

deltagarnas självständighet och egenkontroll (Haahr et al. 2010). Ett behov av hjälp i 

vardagliga situationer som påklädning och införskaffning av medicin bidrog till att 

reducera självständigheten avsevärt (Nazal & Khalil, 2016; Soleimani et al. 2016). En 

delegering av arbetsuppgifter till anhöriga ansågs också detta hota känslan av 

egenkontroll och självständighet, dock var stödet och supporten något som samtidigt 

ofta värderades högt (Nazzal & Khalil, 2016). Studier visar att oron över att bli en 

börda för anhöriga är relaterat till osäkerheter angående hur framtiden kommer se 

ut, samt osäkerheter kring sjukdomens progression (Hermanns, 2013; Haahr et al. 

2010).Framtiden sågs ofta som positiv innan PS. När sjukdomen etablerat sig hos 

deltagarna, beskrevs det att PS hade förstört deras livslust (Soleimani et al. 2016). 

 

En känsla av rädsla och skam 

Sociala stereotyper och attityder gentemot personer med kronisk sjukdom kan leda 

till stigmatisering (Hermanns, 2013; Nazzal & Khalil, 2016). En deltagare i studien av 

Hermanns (2013) berättar att hen har fått ge upp mycket pga ps. Något som 

även framkommer i studien av Hermanns (2013) är den generella uppfattningen att 

PS bara drabbar äldre människor. En kvinna i 30 årsåldern berättar att 

åldersrelaterade stereotyper är jobbiga samt påfrestande. Dessa härleds ofta utifrån 

okunskap menar hon. I en studie av Young-Khan & Ellis-Hill (2015) berättar en av 

studiedeltagarna att hen ofta tenderar att berätta för sin omgivning om dennes PS-

diagnos. Detta blir enligt studiedeltagaren ett skydd i sociala situationer, där 

meningen är att minska samhällets förutfattade åsikter. Hens omgivning har ibland 

uppfattat dennes PS-symptom som alkohol och drogrelaterade, något som beskrivs 

som olyckligt. Studier visar att personer med PS tenderar att dölja sin sjukdom för 

andra människor för att undvika stigmatisering (Hermanns, 2013; Young-Khan & 

Ellis-Hill, 2015; Haahr et al. 2010; Soleimani et al. 2014). Studier beskriver en rädsla 

för att låta andra människor se sjukdomen och dess symtom (Young-Khan & Ellis-

Hill, 2015; Soleimani et al. 2014). En deltagare i Young-Khan och Ellis-Hill (2015) 

studie berättade om ett behov av att framstå som normal och ej visa symtom som 

t.ex. skakningar. På grund utav utebliven effekt från medicineringen och därmed 

oönskade symtom, undvek en deltagare i studien av Haahr et al. (2010) sociala 



12 
 

situationer på dagtid. Deltagare i föregående studie berättade även att de tenderade 

att isolera sig från omgivningen på grund utav en rädsla för att låta andra människor 

se de fysiska effekterna av PS. 

 

Stöd och kunskap 

Litteraturstudien visar att stöd och kunskap vid kronisk sjukdom beskrevs som 

viktiga faktorer för att kunna hantera PS adekvat. Stöd från familj samt kunskap om 

sjukdomen och dess symptom upplevdes som viktigt. Kategorin består av två 

underkategorier: ’Tillgång till support’, ’Behov av kunskap och förståelse’. 

 

Tillgång till support 

Studier visar på att familjens roll för den som är diagnostiserad med kronisk sjukdom 

är viktig. Stöd från anhöriga samt familj visas genom närhet och acceptans trots 

sjukdom. Genom att inte särbehandla den drabbade trots dennes diagnos, kan 

familjen innebära ett adekvat stöd. Att leva med närhet till familj ledde till en ökad 

känsla av trygghet och support, detta beskrevs som ovärderligt för att kunna hantera 

PS på bästa sätt (Young-Khan & Ellis-Hill, 2015; Warren et al. 2016; Nazzal & Khalil, 

2016). Deltagare i en studie av Soleimani et al. (2016) beskrev att tillgång till stöd 

support från familj och anhöriga resulterade i färre humörsvängningar. Familj och 

anhörigas stöd rapporterades som ett adekvat verktyg för att på bästa sätt kunna 

hantera utmaningar relaterade till PS och dess progression (Nazzal & Khalil, 2016). 

Vid svårigheter att kommunicera och uttrycka sig p.g.a. PS, beskrevs stödet från 

familj och anhöriga som viktigt (Whitehead, 2010).  

 

Behov av kunskap och förståelse 

Bristfällig informationsöverföring vid diagnostiseringstillfället av PS, lede till 

ambivalens kring sjukdomen och vad den egentligen innebar för deltagarna (Nazzal & 

Khalil, 2016). I en studie av Warren et al. (2016) rapporterades det att kunskap om 

sjukdomen och dess symptom lede till förståelse. En öppenhet samt kunskap om 

kronisk sjukdom leder till en minskning av stigmatiseringen kring kronisk sjukdom. 

Förståelse och kunskap hjälper även andra människor att relatera till varandras 

situationer (Young-Khan & Ellis-Hill, 2015). 
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Livet går vidare 

Litteraturstudien visar att acceptans av PS samt en hoppfull framtidstro kan hjälpa 

personer med kronisk sjukdom att se livet ur ett annat perspektiv. En positiv 

inställning rapporterades även vara viktigt. Kategorin består av två underkategorier: 

’Att acceptera sin diagnos’ samt ’Att kunna leva ett fullvärdigt liv’.  

 

Att acceptera sin diagnos 

Att få en diagnos var en lättnad för många av studiedeltagarna eftersom symtomen då 

äntligen kunde få en förklaring och den snabbt effektiva medicineringen kunde 

påbörjas, men diagnostiseringen framkallade också funderingar över hur framtiden 

skulle komma att se ut (Haahr et al. 2010). Att acceptera diagnosen Parkinsons 

sjukdom var något som många av deltagarna ansåg vara viktigt för att kunna gå 

vidare med livet (Hermanns, 2013; Nazzal & Khalil, 2016; Whitehead, 2010). En av 

studiedeltagarna beskrev en känsla av uppgivenhet vid diagnostiseringstillfället samt 

en undran angående varför just hen hade drabbats. Efter en viss tids ältande 

bestämde sig dock studiedeltagaren för att försöka acceptera situationen och gå 

vidare med sitt liv (Whitehead, 2010). I Whiteheads studie (2010) visade det sig att 

när deltagarna väl hade accepterat diagnosen och påbörjat medicineringen började 

saker i livet att falla på plats. I Nazzal & Khalils studie (2016) rapporteras det att varje 

deltagare när de insett att sjukdomen inte skulle försvinna blev tvingade att hitta nya 

sätt att klara av det dagliga livet med PS. En studiedeltagare uttryckte att det är 

viktigt att en person med diagnosen PS accepterar det faktum att hen behöver andra 

människors hjälp (Warren et al. 2016), och deltagarna i Hermanns studie (2011) 

påpekade att en insikt över sina egna begränsningar var viktigt för att kunna 

acceptera sin sjukdom och gå vidare. En deltagare i studien av Hermanns (2013) 

beskriver att det är viktigt att inte ta sig själv på för stort allvar, samt att det är viktigt 

att kunna skratta åt sina symptom när de ställer till med besvär. 

 

Att kunna leva ett fullvärdigt liv 

Fem deltagare i Young-Khan och Ellis-Hills studie (2015) ansåg att ett fullvärdigt liv 

trots sjukdomen innebar att kunna leva sitt liv på samma sätt som de gjort innan PS. 

Deltagarna kände att de kunde leva ett opportunt liv när symtomen inte tycktes 
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förvärras samt när de hade lärt sig att anpassa sitt dagliga liv efter sjukdomen på ett 

vederbörligt vis. Följsamhet till ordinerad medicin uppgavs vara nyckeln till att hålla 

symtomen under kontroll (Young-Khan & Ellis-Hill, 2015), och med hjälp av 

medicinering efter rätt ordination kunde studiedeltagare berätta att de för en tid 

kunnat fortsätta arbeta och utföra dagliga aktiviteter som vanligt (Haahr et al. 2010). 

Att kunna delta i både fysiska och sociala aktiviteter var något som deltagare i Young-

Khan och Ellis-Hills (2015) studie tyckte gav lycka i livet. Det stöd som specialister 

inom hälso- och sjukvård erbjöd bidrog också till att deltagare kunde finna ett 

vällyckat sätt att hantera det dagliga livet. Nazzal och Khalil (2016) visade i sin studie 

att det var genom inre styrka och beslutsamhet som deltagarna hittade ett sätt att 

leva ett meningsfullt liv med Parkinsons sjukdom. En positiv inställning beskrivs som 

en viktig faktor för att kunna hantera sin sjukdom adekvat och ett sätt att ta 

kontrollen över sig själv och sin kropp (Haahr et al. 2010; Young-Khan & Ellis-Hill, 

2015). Att ha en positiv mental attityd rapporterades som ett sätt att kunna hantera 

negativa tankar och känslor kring PS samt ledde till att deltagarna studien gjord av 

Young-Khan och Ellis-Hill (2015) kunde upprätthålla goda sociala relationer. Att vara 

fortsatt positiv trots diagnos samt att hoppas på det bästa framgick av deltagare i den 

danska studien av Haar el al. (2010) som ett välfungerande sätt att kunna hantera 

olika situationer relaterade till PS. Studiedeltagare uttryckte hopp om en positiv 

framtid (Haahr et al. 2010; Hermanns, 2011). Några av deltagarna i Hermanns studie 

(2011) studie berättade om planerna de hade för att kunna njuta av livet som 

pensionärer. Andra hoppades på en förbättring av symtom och ett stabilare och 

bättre liv i framtiden efter behandling med Deep brain stimulation (Haahr et al. 

2010). Deltagarna i studien gjord av Hermanns (2011) visade sig fokusera mer på 

livet, att leva med PS, än döden. Vissa fann trygghet och tröst genom att tro på en 

högre Makt (Soleimani et al. 2016; Hermanns, 2011) och med stöd från familj och 

vänner (Soleimani et al. 2016) 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur det är att leva med PS från den 

sjukes perspektiv. I resultatdelen bildades tre huvudkategorier samt åtta 

underkategorier. Litteraturstudiens resultat visar att PS manifesterar sig annorlunda 

hos olika individer. Något som framkom i studien var att livet med kronisk sjukdom 
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innebar en omvälvande förändring. Resultatet diskuteras utifrån Katie Eriksson teori 

om lidande, samt andra vetenskapliga studier. Erikson (2015) beskriver lidande i 

vården med hjälp av tre kategorier som författarna anser kan kopplas samman med 

litteraturstudiens resultat. Dessa är: Sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande.  

 

Resultatdiskussion 

 

Livet förändras 

Av litteraturstudiens resultat framgår det att studiedeltagarna upplevde svårigheter 

med att kommunicera till följd av fysiska förändringar p.g.a. PS. Symtom som 

försämrad ansiktsmimik, svagare röst och svårigheter att säga vad de ville få sagt, 

gjorde att deltagarna ofta upplevde att andra människor missuppfattade dem. 

Liknande resultat beskrivs i Pretzner-Aboff et al. (2009) där studieresultatet visade 

att svårigheter med att tala och episoder med oförmåga att röra kroppen försvårade 

förmågan att kommunicera med andra. En studiedeltagare i Murdock et al. (2014) 

beskrev att hen hade svårt att med sina läppar och mun uttrycka de ord som hens 

tankar formade. Med denna förklaring satte deltagaren ord på den kamp som det 

innebar för hen att uttrycka sig. I litteraturstudiens resultat framgick det att 

svårigheterna med att uttrycka sig kunde ge starka känslor av frustration. Detta har 

även uppmärksammats i en studie av Liao et al. (2013). Tremor, muskelstelhet och 

försämrad balans var andra symtom som visade sig göra det dagliga livet svårare att 

klara av. Tremor beskrevs vara utmattande och muskelstelheten gjorde att dagliga 

aktiviteter tog betydligt längre tid än innan sjukdomen infann sig. Även i andra 

studier visade studieresultatet att dessa symtom påverkade deltagarnas dagliga liv, 

där svårigheter med att kontrollera kroppen till att utföra önskade rörelser beskrevs 

på liknande sätt även i Murdock et al. (2014), Liao et al. (2013) och Pretzner-Aboff et 

al. (2009). Av litteraturstudien framgår det att studiedeltagare upplevde en 

frustration över att de fysiska symtomen de levde med begränsade dem i det dagliga 

livet. Även Pretzner-Aboff et al. (2009) tar upp denna känsla av frustration p.g.a. de 

fysiska svårigheterna. I litteraturstudiens resultat visade det sig att deltagarnas 

förmåga till att klara av dagliga aktiviteter varierade från dag till dag eftersom PS 

påverkade dagsformen. Detta resultat återfinns även i Murdock et al. (2014) där 

deltagarna talade om bra och dåliga dagar i livet med PS. I litteraturstudiens resultat 
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framgick det att en bra läkemedelshantering var nödvändig för att dagsformen skulle 

vara bra. Det var viktigt att läkemedlen skulle intas på de rätta tiderna under dagen, 

vilket skapade en bundenhet till läkemedel. Liknande resultat framgick i Murdock et 

al. (2014), Hurt et al. (2012) och Gibson (2016). 

Litteraturstudien visade även att PS även hade konsekvenser för deltagarnas psykiska 

hälsa. Det rapporterades att många av deltagarna upplevde sig blivit förändrade till 

följd av sjukdomen. Detta styrks av Hurt et al. (2012) som rapporterar att 

personlighetsförändring var en av konsekvenserna vid PS. Några av de psykiska 

symtom som påverkade deltagarnas livskvalitet var humörsvängningar, depression, 

oro och apati. Detta bekräftas även i andra studier. I Murdock et al. (2014) beskrev en 

deltagare upplevelsen av depression till följd av PS som en känsla av apati, där den 

drabbade varken är glad eller ledsen. I studien av Thordardottir et al. (2014) visade 

resultatet att oförutsägbarheten relaterat till PS symtom orsakade känslor av oro och 

hjälplöshet hos deltagarna. I samma studie togs det även upp att humörsvängningar 

upplevdes svåra att hantera särskilt i sociala sammanhang. I litteraturstudiens 

resultat framgick även att de fysiska svårigheter som PS medförde ofta innebar att 

deltagarna behövde andras hjälp till dagliga aktiviteter, och detta upplevdes reducera 

deras självständighet och egenkontroll. Detta uppmärksammades även i studien av 

Murdock et al. (2014) där egenkontroll av deltagarna beskrevs som viktigt, och det 

upplevdes frustrerande att behöva vara beroende av andra. Det framkom även i 

litteraturstudien att en rädsla för att vara eller att bli en börda för andra dominerade. 

Denna rädsla gick att finna även i studien av Liao et al. (2013). 

När en människas livssituation förändras och rubbas uppstår ett livslidande. Att ej 

kunna medverkan adekvat i sociala sammanhang leder också det till ett livslidande 

(Eriksson, 2015, 88 – 89). PS medför både kroppslig och själslig smärta. Kroppslig 

smärta kan relateras till sjukdomens fysiologiska attribut. Fördömande attityder mot 

den sjuke samt känslor av skam p.g.a. sjukdom är kopplat till själsligt lidande (jfr 

Eriksson, 2015, 78 - 79).  

Av detta drar författarna till denna litteraturstudie slutsatserna att de fysiska symtom 

och psykiska symtom som PS medför innebär hinder och svårigheter i det vardagliga 

livet hos den som lever med sjukdomen. Kommunikationssvårigheter, oförmåga att 

kontrollera kroppen och att vara beroende av andras hjälp resulterar i känslor av 

hopplöshet, rädsla, oro och frustration.  
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Resultatet i denna litteraturstudie visar att PS kan medföra känslor av rädsla och 

skam. Detta på grund utav sjukdomen i sig, samt symptomens svårighetsgrad. 

Liknande resultat framkom även i studier av (Murdock, Cousins och Kernohan, 2014; 

Pretzer- Aboff, Galik och Resnick, 2009; Thordardottir et al. 2014). I 

litteraturstudiens resultat framkom att personer med PS tenderar att berätta för sin 

omgivning att de är diagnostiserade med PS. Detta för att undvika frågor kring 

symtom och synliga manifest av sjukdomen. I studien av Murdock, Cousins och 

Kernohan, (2014) stärks detta resultat ytterligare, där en deltagare beskriver hur hen 

vid sociala kontexter har känts sig tvungen att berättat om sin sjukdom. I 

litteraturstudiens resultat framkom att personer med PS tenderar att undvika sociala 

sammanhang p.g.a. ett behov av att dölja sin sjukdom. På grund av synliga manifest 

av PS upplevde deltagarna i en studie av Thordadottir et al. (2014) en känsla av rädsla 

och skam i sociala sammanhang, såsom möten och födelsedagar. 

 Erikson (2015) beskriver att stigmatisering p.g.a. avvikande beteenden samt 

annorlunda utseende hos den sjuke, kan leda till ett sjukdomslidande. Författarna 

bedömer således att känslor av skam och rädslor gentemot samhällets åsikter och 

normer är något som förekommer vid PS och annan kronisk sjukdom.  

 

Stöd och kunskap 

Resultatet i litteraturstudien visar att familj och anhörigas stöd är viktigt för personer 

med PS. Liknande resultat framkom även i studier av (Murdock, Cousins och 

Kernohan, 2014; Pretzer- Aboff, Galik och Resnick, 2009; Mccabe & O’connor, 2011). 

Familjen beskrivs som en tillgång till stöd och support i det dagliga livet för personer 

med PS i studien av Murdock, Cousins och Kernohan, (2014), vilket är något som 

även framkommer i litteraturstudiens resultat. Social support beskrivs som den 

viktigaste hanteringsstrategin vid PS i Mccabe & O’connor, (2011) studie. Kunskap 

om PS och dess symtom framkom i litteraturstudiens resultat som viktigt. Liknande 

resultat framgår i studien av Murdock, Cousins och Kernohan, (2014), där beskrivs 

kunskap och information angående medicinering som viktigt. I en studie av Sadowski 

et al. (2007) framkommer att okunskap om PS-medicin är en bidragande faktor till 

fallolyckor hos personer med PS. Litteraturstudiens resultat belyser behovet av 
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kunskap om sjukdomen utifrån den drabbades perspektiv. I en kontrast till detta 

rapporterar van Rumund et al. (2014) att kunskapen om PS, dess symtom och 

medicinering var bristfällig även hos personalen på ett vårdhem. Detta ledde till 

okunskap samt osäkerhet, vilket resulterade i en försämring av vården enligt 

vårdboendets patienter. 

 Att nonchalera patienten samt minska dennes hälsoresurser är en kränkning av 

värdigheten. Genom att inte se människan samt ge henne stöd och plats trots 

sjukdom innebär ett vårdlidande (Eriksson, 2015 82 – 83). Slutsatsen blir därmed 

att stöd och kunskap om kronisk sjukdom är viktigt för både den sjuke, anhöriga 

samt sjukvården. 

 

Livet går vidare 

Att acceptera sin sjukdom var något som i litteraturstudiens resultat visade sig vara 

av stor betydelse. Detta styrks av Hurt et al. (2012) som av sitt studieresultat fått fram 

att acceptans hade en positiv effekt på deltagarnas psykiska hälsa. I kontrast till detta 

visade samma studie även att de studiedeltagare som drabbats av depression i början 

upplevt känslor av lättnad när de fått höra att PS inte är dödligt, men att de sedan 

blivit mer negativa då de lärt sig mer om sjukdomen och dess konsekvenser. I 

litteraturstudien framgick det även att god följsamhet till medicinering samt en 

positiv inställning hade stor betydelse för deltagarnas känsla av kontroll och förmåga 

att finna mening i livet trots PS. Detta bekräftas i studien av Murdock et al. (2014) 

där det i resultatet framgick att medicinen höll symtomen under kontroll. 

Studiedeltagarna angav även att stöd från familj och vänner, deltagande i aktiviteter 

och religiös tro gav mening åt deras liv.  

Att inte känna någon mening med livet samt en känsla av att vilja ge upp kan orsaka 

ett livslidande. Små enkla gärningar som att bekräfta den sjuke samt vara genuint 

intresserad av personen bakom sjukdomen kan reducera lidande. En vårdkultur med 

bra bemötande, god vård och respekt är en förutsättning för att kunna minska 

lidandet för patienter (Eriksson, 2015, 90 – 91). Författarna drar därmed slutsatsen 

att en god vård, acceptans samt positiv inställning har stor betydelse för hur personer 

med PS går vidare med sjukdomen samt finner en mening med livet. 
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Metoddiskussion 

Författarna till detta arbete valde att göra en litteraturstudie där tio publicerade 

kvalitativa studier med totalt 120 deltagare analyserades, jämfördes och 

sammanställdes. Dessa studier svarar på litteraturstudiens syfte, vilket var att ta reda 

på hur det är att leva med PS. Studierna var gjorda i Danmark, Storbritannien, Iran, 

Jordanien, Tanzania och USA. Majoriteten av deltagarna i studierna var män. På 

grund av det stora antalet studiedeltagare så uppmärksammade dock 

uppsatsförfattarna att en stor del kvinnor bidrog till studiernas resultat likväl. I 

Studierna av Mshana et al. (2011) och Whitehead (2010) ingick både patienter, 

vårdare och anhöriga. Dessa kunde dock tydligt avskärmas från patientperspektivet 

och kom därmed att ingå i litteraturstudiens resultat. Både män och kvinnors 

upplevelser av PS kom att ingå i resultatdelen, något som författarna strävat efter att 

uppnå. Författarna anser att det förekommer stora likheter i upplevelsen av att leva 

med PS mellan könen. 

 En litteraturöversikt görs enligt Friberg (2012 s. 133) för att skapa en överblick och 

en beskrivande sammanställning över ett avgränsat område. En positiv aspekt med 

författarnas val av en litteraturstudie istället för en empirisk studie, var att material 

från olika delar av världen kunde granskas. På detta sätt fick författarna möjlighet att 

jämföra deltagare från olika länder och vad PS innebar för dem. Detta ledde till en 

utökad förståelse. Kvalitativa studier användes som material eftersom de ger en ökad 

förståelse av människors upplevelser i större utsträckning än vad som kan ges genom 

kvantitativa studier (jfr. Friberg, 2012 s. 121-122). Databaserna Cinahl och Pubmed 

användes till artikelsökningen eftersom de är lämpliga att använda när området som 

ska undersökas innefattar hälso- och sjukvård (jfr. Willman et al. 2011). Cinahl visade 

sig ha ett större utbud av kvalitativa artiklar som överensstämde med 

litteraturstudiens syfte, och därför användes Cinahl i större utsträckning än Pubmed. 

Detta resulterade i att de flesta av de utvalda studierna hämtades från Cinahl. Sökord 

som användes var Parkinson, quality, living, symptoms, experience, patient 

perspective, qualitative, research och life. Booleska termer som WITH och AND 

användes kombinerat med de olika sökorden för att bilda en länk mellan olika sökord 

och på så sätt lättare kunna finna artiklar som passade till syftet (jfr. Östlundh, 2012 

s. 69). Den booleska termen WITH visade sig vara mycket användbar för att finna 

studier om hur det är att leva med PS, särskilt från den drabbades egna perspektiv.  
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Författarna resonerade kring betydelsen av en tydlig avgränsning i materialet. Detta 

lede till att studier som var gjorda mellan 2007 - 2017 kom att ingå i analysen. En 

tanke författarna hade var att beskrivningen av upplevelser kring att leva med PS 

troligtvis inte skulle te sig så mycket annorlunda i äldre studier jämfört med nyare 

studier. Författarna valde artiklar från 2007 - 2017 till analysen för att nyare 

forskning kändes mer relevant och aktuell. Författarna kunde även konstatera att det 

inte rådde någon brist på användbara nyligen publicerade studier som besvarade det 

valda syftet. SBUs granskningsmall användes för att bedöma resultatartiklarnas 

kvalitet. Författarna valde att analysera samtliga artiklar var för sig och slutligen 

tillsammans. Detta samt att författarna valde att arbeta tillsammans under hela 

arbetsprocessen, i den utsträckning som var möjlig, gav arbetet en god stringens. En 

bredare sökning med få avgränsningar gjordes i bakgrunden. De studier som valdes 

ut till bakgrunden erhölls i den inledande litteratursökningen, detta gjordes för att 

författarna på så sätt skulle komma över så mycket publicerat material som möjligt 

kring området (jfr. Östlundh, 2012 s. 59). I bakgrunden fick även två äldre studier 

vara med då resultatet i dessa inte tycktes skilja sig från de nyare studiernas resultat. 

Artiklar i bakgrunden har författarna även funnit i andra studiers referenslistor.  

Författarna önskade bara använda sig av vetenskapliga studier som undergått Peer 

review i litteratursökningen, samt att dessa var engelskspråkiga, och tillgängliga i 

fulltext. Det har dock varit svårt att se om peer review beskrivits på alla artiklar som 

valts. Dock tar Östlundh (2012 s. 76) upp att några tecken på att en artikel är 

vetenskaplig är att antalet sidor är större än icke-vetenskapliga samt att artikeln är 

engelskspråkig. Att gå till tidskriften där artikeln är publicerad för att hitta 

information gällande den vetenskapliga statusen kan vara till hjälp (Östlundh, 2012 s. 

76). Författarna till detta arbete har följt Östlundhs råd, och dessutom noterat att 

flera av de valda studierna publicerats i samma tidskrifter, vilket författarna upplevde 

gav studierna ökad trovärdighet. Dessutom har författarna konstaterat att 

bakgrundsfakta som inlett de olika studierna har hållit god kvalitet och innehaft stor 

likhet. Något som författarna till detta arbete blivit uppmärksamma på, var att den 

egna förförståelsen möjligen skulle kunna komma att påverka litteraturstudiens 

resultat, på det sätt att vissa resultat skulle komma att få utökad plats i arbetet. 

Författarna insåg att de bar på en förförståelse om att livet med PS upplevs som mer 

dystert än vad litteraturstudiens resultat visade. Detta var något som författarna 

upptäckte under granskningen av de olika studierna. Tack vare denna 
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uppmärksamhet kunde ett bredare perspektiv intas, vilket resulterade i att positiva 

upplevelser som socialt stöd, framtidstro och hopp även kom att ingå i 

litteraturstudiens resultat. 

 

Forskningsetisk diskussion 

Samtliga artiklar utom två visade på ett etiskt godkännande. En av dessa två artiklar 

(Hermanns, 2013), hade fått sitt godkännande av en styrelse, något som 

uppsatsförfattarna ansåg lite vagt. Artikeln visade inte på ett direkt etiskt 

godkännande, men förde dock etiska resonemang. Detta innebar att studien kom 

med i resultatdelen. Den andra studien (Hermanns, 2011) hade granskats av olika 

universitets-nämnder och förde även den etiska resonemang.  I alla 10 studier var 

medverkan till forskningsstudierna något som framhölls som frivilligt. 

Uppsatsförfattarna ansåg att det i samtliga 10 studier erhölls adekvat information om 

studierna och dess syften för deltagarna (jfr CODEX, 2016). Avidentifiering av 

samtliga deltagare för att bibehålla anonymiteten, rapporterades även detta. Alla 10 

studier genomfördes på människor över 18 år. Detta var något uppsatsförfattarna 

hade som krav på de artiklar som skulle komma att bidra till litteraturstudiens 

resultat. Trots eventuella tillkortakommande gällande tydliga etiska godkännanden i 

två av studierna, så bedömdes alla 10 studier som etiskt försvarbara samt ansågs 

innehålla tillräckligt mycket etiska resonemang för att kunna användas till 

litteraturstudiens resultat. Författarna anser att samtliga studier för etiska 

diskussioner och tankar gällande mänskliga rättigheter, (jfr 

Helsingforsdeklarationen, 2013).  

 

Konklusion 

Lidande och välbefinnande är något som varje människa erfar. Lidandet är unikt och 

individuellt eftersom det är kopplat till varje individs egen upplevelse av sin situation 

och den mening individen tillskriver händelser och förluster. Lidande kan komma till 

uttryck i en känsla av att förlora kontrollen, som ett hot eller som en kränkning. 

Patientens möjlighet att försonas med lidandet och få ny förståelse för sin situation 

underlättas om vårdaren bekräftar patientens lidande, samt är tillgänglig och 

närvarande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I möten med personer som lever 

med Parkinsons sjukdom har författarna sett att de symtom som sjukdomen för med 
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sig ibland kan orsaka enormt lidande, både fysiskt och psykiskt. Det kan vara svårt att 

förstå detta lidande om den drabbades perspektiv ej uppmärksammas. Enligt ICN:s 

(2012) etiska kod för sjuksköterskor har sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden; nämligen att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande. Genom att personer som lever med Parkinsons sjukdom själva 

berättar om sina erfarenheter och tankar kring sjukdomen, kan djupare fakta 

erhållas. Subjektiva erfarenheter av PS samt kunskap gällande olika människors syn 

på kronisk sjukdom är viktigt för sjuksköterskans yrkesroll. Uppsatsförfattarna anser 

därmed att mer forskning behövs kring patienters erfarenheter av kronisk sjukdom. 

Detta för att vården skall kunna utvecklas i en positiv riktning och därmed förbättras. 
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Bilaga 1. Söktabell  

  

 

 

 

  

Databaser  Sökord  Avgränsningar  Antal 

träffar  

Urval 1  Urval 2  Urval 3  

Pubmed  Living with 

Parkinson and 

quality of life 

 10 years,  

Full text 

 

1921  20 9  6 

Cinahl Living with 

Parkinsons 

 10 years, 

Full text, 

English, 

Peer review 

 75 15  7  5 

Cinahl  Parkinson and 

quality of life 

10 years, 

Full text, 

English, 

Peer review 

  

96 20  9  4 

Cinahl  Living and 

Parkinson 

 10 years, 

Full text, 

English, 

Peer review 

75 30  15 3 

Cinahl 

 

 

 

Living with 
Parkinson and 
experience 

10 years, 

Full text, 

English, 

Peer review 

9 5 4 2 

Cinahl Living and 
parkinson and 
patient 
perspective 

Peer review, 

10 år, 

Engelska  

8 5 4 2 

  

 Totalt antal artiklar med i resultatet, exklusive dubbletter:   

   

10 



 
 

Bilaga 2. SBU:s granskningsmall 
reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och 

kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

 mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  5:1 

 

Hög     Medelhög     Låg   

      

a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 



 
 

 

 

e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 

sammanhang (kontext)? 

 

g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 

 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

 

      

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      

a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  

till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 



 
 

5:2 utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok 

Kommentarer till mallen för kvalitetsgranskning  av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

1. Syfte Fundera över: 

• vad målsättningen med studien var 

• varför det är viktigt 

• relevansen 

• om kvalitativ metodik är lämplig för att utforska problem området/ svara på frågeställningen. 

2. Urval Fundera över: 

• om forskaren redovisat bakgrund till vald urvalsmetod 

• om forskaren redovisat hur deltagarna valdes ut 

• om forskaren redovisat varför de valda deltagarna valdes ut 

• om forskaren redovisat hur många deltagare som valdes ut 

• om forskaren redogjort för om någon inte valde att delta och i så fall varför 

• om forskaren lyfter fram etiska resonemang som sträcker sig längre  än informed consent och 

ethical approval 

• om forskaren beskrivit relationen mellan forskare och informant och hur denna skulle kunna 

påverka datainsamlingen, exempelvis tacksamhetsskuld, beroende förhållanden etcetera. 

3. Datainsamling Fundera över: 

• om ”settingen” för datainsamlingen var berättigad 

• om det framgår på vilket sätt datainsamlingen utfördes (t ex djupintervju, 

semistrukturerad intervju, fokusgrupp, observationer etc) 

• om forskaren har motiverat vald datainsamlingsmetod 

• om det explicit framgår hur vald datainsamlingsmetod utfördes  (t ex vem 

intervjuade, hur länge, användes intervjuguide,  var utfördes intervjun, hur många 

observationer etc) • om metoden modifierades under studiens gång   

(om så är fallet, framgår det hur och varför detta skedde) 

• om insamlat datamaterial är tydliga   

(t ex video eller ljudinspelningar, anteckningar etc) 

 mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  5:3 

• om forskaren resonerar kring om man nått mättnad, det vill säga när mer 

datainsamling inte ger mer ny data (inte alltid tillämpbart) 



 
 

• om det är tillämpbart att föra ett mättnadsresonemang, fundera på om det är 

rimligt, det vill säga faktiskt validerat på goda grunder. 

4. Analys Fundera över: 

• om analysprocessen är beskriven i detalj 

• om analysförfarandet är i linje med den teoretiska ansats som eventuellt låg till grund för 

datainsamlingen 

• om analysen är tematisk, framgår det hur man kommit fram till dessa teman? 

• om tabeller har använts för att tydliggöra analysprocessen 

• om forskaren kritiskt har resonerat kring sin egen roll, potentiell bias eller inflytande under 

analysprocessen 

• om analysmättnad råder (kan man hitta fler teman baserat på redovisade citat?). 

5. Resultat Fundera över: 

• om resultaten/fynden diskuteras i relation till syftet eller frågeställningen 

• om ett adekvat resonemang förs kring resultaten eller om resultaten bara är 

citat/dataredovisning 

• om resultaten redovisas på ett tydligt sätt (t ex är det lätt att se  vad som är 

citat/data och vad som är forskarens eget inlägg) 

• om resultatredovisningen återkopplas till den teoretiska ansats som eventuellt 

låg till grund för datainsamling och analys 

• om tillräckligt med data redovisas för att underbygga resultaten 

• i vilken utsträckning motstridiga data har beaktats och framhålls 

• om forskaren kritiskt har resonerat kring dess egen roll, potentiell bias eller 

inflytande under analysprocessen 

• om forskaren för ett resonemang kring resultatens överförbarhet eller andra 

användningsområden för resultaten. 

Referenser 

1.  Bahtsevani C. In search of evidencebased 

practices: exploring factors influencing 

evidencebased practice and 

implementation of clinical practice 

guidelines. Malmö:  
Malmö högskola; 2008. 

2. Willman A, Stoltz P, Bahtsevani C.  

Evidensbaserad omvårdnad. En 

bro  mellan forskning och klinisk 

verk samhet. Studentlitteratur; 

2006. 
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Bilaga 3: Artikelöversikt med kvalitetsgranskning  

  

År   
Författare   
Land   

Titel  Syfte   Urval  Metod   Resultat  Kvalitet   

 2010, 
Haahr, A. 
Kirkevold, M.  
Hall, E.  
Ostergaard, K. 
Danmark 
 

’’Living with 
advanced 
Parkinson’s 
disease: a 
constant 
struggle with 
unpredictability’’ 

Att få en insikt i 
personer med 
avancerad 
Parkinsons liv och 
livsvärld, innan 
behandling med 
Deep brain 
stimulation 
påbörjats, samt vad 
dem hoppas få ut 
av själva 
behandlingen. 

 11 deltagare, 3 kvinnor och 8 
män mellan åldrarna 47 – 67. 
Alla skulle vara diagnostiserade 
med PS. Samt vara tillgängliga 
för DBS- behandling, med allt 
vad det innebär. Deltagare blev 
rekryterade från två sjukhus i 
Danmark som utför DBS-
behandling. 
Inklusionskriterier: Deltagare 
levande med en partner. 
Exklusionskriterier: Deltagare 
som ej svarar på levodopa-
behandling, samt hade någon 
form av kognitiv-svikt. 

Kvalitativ studie. Del av en mer 
omfattande studie där syftet var 
få en ökad insikt gällande 
personer med PS och deras 
anhöriga, samt hur dem ser på 
sjukdomen. Denna studie 
fokuserar på patientens 
perspektiv. Hermeneutisk-
fenomenologisk metod. Data 
erhölls från djupgående 
intervjuer med studie-
deltagarna, i deras hem från 
januari – december 2007. Data 
analyserades ordagrant. 
Etiskt godkänd. 
 

Att leva med avancerad 
Parkinsons sjukdom kan 
förklaras genom att leva i 
ovisshet samt vara tvungen att 
hantera det oväntade. Ju 
längre sjukdomen utvecklades, 
desto mer tog den över 
deltagarnas liv. Deltagarna fick 
kämpa med det oväntade på 
daglig basis. Teman som blev 
till: ’’Kroppen’’, ’’alltid kämpigt 
att vara i tid’’, ’’att vara 
beroende av hjälp och 
kompromiss’’, samt ’’leva med 
förändringar i det sociala livet’’. 

Hög 

  

  

 

 

 

 



 
 

År   
Författare   
Land   

Titel  Syfte   Urval  Metod   Resultat  Kvalitet   

2010 
Whitehead, 
B 

”The 
psychosocial 
impact of 
communication 
changes in 
people with 
Parkinson’s 
disease” 

Att utforska hur personer 
med PD och deras 
make/maka upplever 
erfarenheten av 
kommunikationssvårigheter 
som en konsekvens av 
sjukdomen. 

4 individer med PD (1 kvinna och 
4 män) samt 3 makar (dessa blir 
dock exkluderade från 
författarnas analys) blev 
rekrutterade via den lokala 
grenen av Parkinson’s Disease 
Society i England. 
Inklusionskriterier: 
Individerna med PD skulle varit 
diagnostiserade med idiopatisk 
DP i över 5 år samt behandlas 
med Dopamin. 

Semi-strukturerade intervjuer med 
utforskande frågor. Intervjuerna 
hölls i deltagarnas hem och 
gjordes med varje individ separat. 
Intervjuerna varade runt 45-60 
minuter och spelades in. Kvalitativ 
innehållsanalys med 
fenomenologisk ansats. Etiskt 
godkänd. 

Resultatet visade att 

förändringar i 

kommunikationen som 

uppkommit pga PD både 

påverkar den sjukes och 

makens/makans psykiska 

välmående, samt även den 

sociala förmågan. 

Hög 

 2011, 
Mshana, G. 
Dotchin, C. 
Walker, R. 
Tanzania 
 
 

’’We call it the 

shaking illness: 

perceptions 

and 

experiences of 

Parkinson's 

disease in rural 

northern 

Tanzania’’ 

 

Att ta reda på vilka 
upplevelser och 
erfarenheter folk i Afrika 
har relaterade till 
Parkinsons sjukdom, både 
från den drabbades samt 
vårdarens perspektiv. 

62 deltagare. 28 personer som 
blivit undersökta och där 
diagnosen PS kunnat ställas, 
dessa var mellan åldrarna 45 – 
94. Tjugoåtta personer som 
beskrivs som vårdare. Fyra 
personer ur vårdpersonal, samt 
två traditionella helare. 
Personer med diagnosen PS blev 
rekryterade via en kommun-
baserad studie om förekomsten 
av PS. 
 

Två kvalitativa 
datainsamlingsmetoder med 
Semi-strukturerade intervjuer 
samt fokus-grupp-diskussioner. 
Data som inspelats 
transkriberades ordagrant. 
Materialet analyserades med en 
induktiv-ansats i tre steg, av två 
forskare. 
Etiskt godkänd. 

Personer med diagnosen 
Parkinson upplevde att 
sjukdomen hade förändrat 
deras liv till det värre fysiskt 
och psykiskt, samt beskrev 
sjukdomen som väldigt 
negativ. Vårdare beskrev att 
de hade förlorat sin 
ekonomi. Vissa vårdare 
upplevde problem med 
social isolering. 
 

Medelhög 

  

  

    

 



 
 

År   
Författare   
Land   

Titel  Syfte   Urval  Metod   Resultat  Kvalitet   

2011 
Hermanns, 
M 

 

 ”Weathering 
the storm: 
Living with 
Parkinson’s 
disease” 

 Att undersöka hur 
personer som lever 
med PD hanterar sin 
sjukdom. Studien 
utforskar 
erfarenheten av att 
vara sjuk i PD. 

14 deltagare (7 män och 7 
kvinnor) med åldrar från 38-82 år i 
graderna 2-5 av PD. Två grupper 
blev medvetet utvalda för 
fältstudie: en grupp personer 
diagnostiserade före 60 års ålder, 
och en grupp med personer med 
PD från östra Texas som 
diagnostiserats efter 60 års ålder. 
Inklusionskriterier: Icke 
hospitaliserade personer med PD-
diagnos. 

Kvalitativ etnografisk studie 
baserad på fältstudier som 
inkluderade observationer 
av deltagarna och 
djupgående intervjuer med 
dem. Deltagarna fick 
skriftlig information på 
förhand och fick försäkran 
om sekretess. Deltagarna 
gav sitt medgivande genom 
brev till forskarna. Studien 
fick godkännande från olika 
universitetsnämnder. 

Alla deltagarna tvingades hantera 
smärtan och det lidande PD orsakar. 
Deras fokus visade sig vara mer på 
livets resa, att leva med sjukdomen 
än på slutet, döden. Genom inre 
styrka och beslutsamhet fann 
deltagarna olika sätt att leva ett 
meningsfullt liv trots sjukdom. 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

År   
Författare   
Land   

Titel  Syfte   Urval  Metod   Resultat  Kvalitet   

2013, 
Hermanns, 
M. 
USA 

’’The invisible 

and visible 

stigmatization 

of Parkinson's 

disease’’ 

Att undersöka 
synliga och 
osynliga stigman 
hos 7 män och 7 
kvinnor 
diagnostiserade 
med Parkinsons 
sjukdom. 

14 deltagare i åldrarna 38 – 82 med 
diagnosen Parkinsons sjukdom. 
Deltagarna blev rekryterade från 
två stödgrupper för personer med 
Parkinsons i östra delarna av Texas. 
  
Inklusionskriterier, samt 
exklusionskriterier är ej beskrivna.   
 

Del av större studie, som tagit 2 
år. Deltagarobservationer och 
fältundersökningar, har blivit 
adderade till material erhållet 
från individuella 
semistrukturerade intervjuer. 
Materialet från intervjuerna 
har transkriberats ordagrant. 
Transkriberingen lästes många 
gånger, samt jämfördes med 
fynd från fältarbetet för att 
hitta likheter. Data gällande 
stigma analyserades tematiskt. 
Studie godkänd av en 
övervakande styrelse. 
 

Det osynliga stigmat innefattade en 
förändring av självet, en form av 
upplevd funktionsstörning. Känslan av 
att vara och känna sig annorlunda 
samt att inget skulle bli sig likt igen 
bidrog till isolerings-tendenser. 
Sjukdomens påverkan på utseende 
var ett synligt stigma som delades av 
alla studiedeltagare. 

Medel 

  

  

  

 

 

 

 

 



 
 

 

År   
Författare   
Land   

Titel  Syfte   Urval  Metod   Resultat  Kvalitet   

 2014 
Soleimani, M.A 
Negarandeh, R 
Bastani, F 
Greysen, R 

”Disrupted 
social 
connectedness 
in people with 
Parkinson’s 
disease” 

Att undersöka 
vilken effekt 
PD har på 
socialt samspel 
för de som 
lever med 
sjukdomen. 

10 deltagare (åldrar 60-90) varav 
7 var män där personerna levt 
med sjukdomen 1-10 år. 
Deltagarna var besökare av en 
poliklinisk neurologisk klinik i 
Iran. 
Inklusionskritierier:  
Patienter som behandlas av 
neurologer. Ett test med 
screening av kognitiv förmåga 
användes för att välja ut 
deltagare. 

Semi-strukturerade intervjuer med 
30-90 minuters längd hölls i ett 
privat rum i deltagarnas hem. 
Öppna frågor användes för att 
deltagarna skulle få beskriva 
genomgående sina åsikter, 
upplevelser och erfarenheter. 
Deltagarna blev tillfrågade att 
beskriva en dag i sitt liv och sen 
förklara sina egna erfarenheter 
och tankar om det sociala 
samspelet. Data analyserades 
tematiskt med hjälp av 
kondenserade meningar och 
kodning. Etiskt godkänd. 

Resultatet av dataanalysen 
visade att PD påverkade det 
sociala samspelet genom att den 
sociala kontakten med andra 
människor blev avbruten. 
Orsaker till detta var progressivt 
fysiskt funktionshinder, 
humörsvängningar, minskande 
sociala aktiviteter och den sjuke 
isolerar sig själv. Dock var inte 
graden av oro över detta lika stor 
hos alla. 

Hög 

2015, 
Young-Kahn, M. 
Ellis-Hill, C. 
UK. 

“How do 
people live life 
successfully 
with 
Parkinson's 
disease?’’ 

Att undersöka 
hur personer 
med 
parkinsons 
sjukdom 
definierar 
lycka, samt vad 
som bidrar till 
deras lycka. 

8 personer mellan 57 - 78år, som 
levt med parkinsons sjukdom i 2 - 
16 år, rekryterades frivilligt från 
en parkinson-förening/stödgrupp 
i Storbritanien. Inklusionkriterier: 
Personer som deltog i den 
frivilliga stödgruppen och som var 
diagnostiserade med PS,samt 
kunde dela med sig av sina 
erfarenheter på ett adekvat sätt. 
Exklusionkriterier: Personer med 
svåra kognitiva störningar. 

Kvalitativ studie med en 
fenomenologisk metod användes. 
Semi-strukturerade intervjuer, 
med en intervjuguide samt övriga 
frågor relaterade till syftet 
användes.  

Etiskt godkänd. 

Studiedeltagarna rapporterade 

en hög nivå av lycka när det gäller 

att leva med Parkinsons sjukdom, 

trots närvaro av olika svårigheter. 

Gott leverne var relaterat till: 

Deltagarna kunde återvända till 

sitt ursprungliga hälsotillstånd. 

Deltagarna kunde anpassa sig till, 

samt känna sig stabila i sitt nya 

hälsotillstånd på ett adekvat sätt. 

 

Hög 

  



 
 

År   
Författare   
Land   

Titel  Syfte   Urval  Metod   Resultat  Kvalitet   

2016 
Nazzal, M. S 
Khalil, H 

”Living with 

Parkionson’s 

disease: a 

Jordanian 

perspektive” 

Att beskriva 
erfarenheter ur 
det dagliga livet 
samt hur 
sjukdomen 
påverkar 
vardagen hos 
personer med 
PD i Jordanien 

8 välinformerade män och kvinnor 
(flest män, 60-90 år) med PD från 
Jordanien, utvalda ur en grupp som 
tidigare deltagit i en annan studie 
rörande PD. 
Inklusionskriterier:  
Bekräftad diagnos genom 
neurologis undersökning, över 18 
år, kapabel att ge samtycke, 
modifierad Hoehn och Yahr nivå 1-4 
under period med medicinering. 

Intervjuer individuellt med 
hjälp av semi-strukturerad 
guide. Guiden var designad för 
att undersöka aspekter som rör 
sjukdomens mening, 
utmanande upplevelser av 
sjukdomens progress, 
anpassningsprocess till att klara 
utmaningar, möjliga faktorer 
som kan påverka livskvaliteten 
positivt. Samtalen skulle hållas 
inom ramen för dessa ämnen. 
Etiskt godkänd. 

Resultatet delades in i utmanande 
upplevelser och anpassning. 
Utmanande upplevelser visade sig 
vara stigma, känslomässiga 
upplevelser och upplevelse av 
minskande oberoende, samt 
svårigheter i yrkesutövning. 
Förmåga till anpassning visade sig 
vara tidig acceptans och intervention, 
andlig upplevelse och support från 
familjen. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

År   
Författare   
Land   

Titel  Syfte   Urval  Metod   Resultat  Kvalitet   

 2016 

Soleimani,M.A 
Bastani, F 
Negarandeh, R 
Greysen, R 

”Perceptions of 
people living 
with 
Parkinson’s 
disease: a 
qualitative 
study in Iran” 

Att utforska 
huvudsakliga 
bekymmer hos 
patienter som 
lever med PD, 
samt hur de 
upplever sin 
situation 

17 (varav 10 män med åldrarna 
60-90) personer valdes medvetet 
ut. Dessa var besökare av en 
poliklinisk neuroligisk klinik i Iran. 
För maximal variation valdes män 
och kvinnor med olika åldrar, 
utbildningsnivå, yrke och 
svårighetsgrad i PD. 
Inklusionskriterier: 
Ett test med screening av kognitiv 
förmåga användes för att välja ut 
deltagare. 

Data samlades genom semi-
strukturerade intervjuer Alla 
intervjuer, kodning, analys och 
rapport gjordes på persiska. 
Intervjuerna varade 30-90 minuter 
och blev inspelade. Analyserad 
genom en konventionell kvalitativ 
innehållsanalys. Deltagarna fick läsa 
igenom analysmaterialet och 
bekräfta att det stämde med deras 
upplevelser. Etiskt godkänd. 

Resultatet visade att äldre 
med PD möter större 
svårigheter när det gäller 
egenvård. Rädslan för att bli 
funktionshindrad visade sig 
vara den största orsaken till 
oro hos patienter med PD, 
särskilt i ett sent stadie av 
sjukdomen. 

Hög 

 2016, 
Warren, E. 
Eccles, F. 
Travers, V. 
Simpson, J. 
UK. 

’’The 
experience of 
being 
diagnosed 
with 
Parkinson's 
disease’’ 

Att undersöka 
personliga 
erfarenheter av att 
bli diagnostiserad 
med Parkinsons 
sjukdom. 

6 deltagare i åldrarna 64 - 89 år, 1 
kvinna samt 5 män. Som blivit 
diagnostiserade med Parkinsons 
relativt nyligt, mellan 5 - 17 
månader. Inklusionskriterier: 
Personer över 18 år som blivit 
diagnostiserade med idiopatisk 
Parkinsons, över de senaste 18 
månaderna. Detta Pga att 
forskarna ej ville att resultatet 
skulle fluktuera pga olika 
diagnoser av sjukdomen. 
 

 Kvalitativ studie med en 
fenomenologisk metod. Semi-
strukturerade intervjuer, med 
öppna breda frågor där deltagarna 
kunde ge sina erfarenheter av att 
bli diagnostiserad med Parkinsons 
sjukdom. Data analyserades 
tematiskt. Etiskt godkänd. 
 

Att processa diagnosen var 
komplex och ofta utmanade 
för studiedeltagarna. Tre 
teman blev till under studien: 
’’Det är viktigt med 
förståelse’’ - kunskap är 
viktigt. ’’Du måste acceptera 
att du behöver hjälp’’ – Den 
sociala implikationen av bli 
diagnostiserad med 
Parkinsons. ’’Jag tror du 
behöver prata med någon’’ – 
Vikten av att ha support från 
anhöriga etc. 

Hög 
 

 

 


