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Abstract 

Parkinson’s disease (PD) is a common, progressive neurodegenerative disorder. 
It is characterized by motor symptoms, such as stiff muscles, slowness of 
movements, tremor, gait and balance difficulties, and also by non-motor 
symptoms such as depression, sleeping disorders, fatigue, sexual dysfunction, 
cognitive decline and pain. In an advanced stage of the disease, dementia can be 
developed. The disease occurs in all ethnic groups and affects both women and 
men. In 2016, the world wide prevalence of PD was estimated to 6.1 million 
people (2.9 million women, 3.1 men). In Sweden there are currently about 20 000 
persons diagnosed with PD. There is no cure for PD. The main goal of treatment 
is for the patient to achieve best possible quality of life. The basic treatment for 
PD is oral medication, but for some, with a more advanced disease, alternative 
ways to distribute medicine, and/or neurosurgery (deep brain stimulation, DBS) 
may be an alternative. Today, there is an increasing awareness of the need of 
medical research, based on sex/gender. Among those living with PD, more men 
than women undergo highly specialised treatment with neurosurgery, even 
though women after surgery experienced greater benefit in ADL, in emotions and 
in social life. In a progressive disease as PD, changes in ADL can appear both 
suddenly and gradually. Earlier studies have shown that PD affects ADL already 
in an early stage of the disease, and also that maintenance of activities is 
important for well-being in daily life. 

The overall aim of this thesis was to gain knowledge of daily life among women 
and men with Parkinson’s disease and to explore how they relate to and manage 
aspects of consequences of the disease. The specific aims were to investigate how 
persons with moderately advanced Parkinson’s disease manage consequences of 
the disease in their daily life, how they reason about DBS as a treatment 
alternative, to evaluate the development of ADL over time in persons living with 
PD, from the time of diagnosis up to eight years, and finally, to explore similarities 
and differences among women and men. 

Method: Qualitative interviews were conducted with 24 persons with PD 
(PwPD), 14 men and 10 women. The interviews were analysed according to 
Grounded Theory (GT). Comparisons between patterns in men and women were 
made. The quantitative study included 129 PwPD from the NYPUM project (Ny 
Parkinsonism in UMeå). Data from baseline assessment, and then from follow-
ups at one, three, five and eight years have been used. Participants estimated their 
ability to perform daily activities based on the ADL-taxonomy. Data have been 
analysed statistically with respect to development over time, as well as differences 
between men and women. Linear Mixed Model was chosen for analyses. 
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Results: To achieve the best possible everyday life, in spite of the difficulties PD 
caused, it was important for the participants to adapt to their medication regime 
and also to ongoing changes in their abilities. The interviewees tried to think in a 
positive way, prioritize among social relations and activities, to take advantage of 
positive environments and to exercise physically. Participants had a good 
knowledge of DBS as an alternative treatment method although it was not their 
choice at the actual time point. They worried about the neurosurgical procedure 
and were hesitant about the outcome of DBS. The treatment was seen as a step-
way process, and DBS was seen as the last option. In the quantitative study, nine 
out of 12 activity domains showed a statistically significant change over time. 
Seven of these were basic, needed to be performed almost every day. The two 
remaining ADL-domains (Shopping and Cleaning) also showed a statistically 
significant difference between women and men, showing that women 
experienced a higher degree of detoriation. Those 32 remaining at eight years, 
still fulfilling the ADL-taxonomy, did not seem to experience that PD had a big 
impact on their ADL-ability. Overall, in these studies, there were more 
similarities than differences between women and men. 

Discussion: Our results support the importance of PwPD maintain routines 
regarding food, medicine and daily activities, adapt their way to perform tasks, 
and engage in meaningful and values activities as a way to achieve a good, daily 
life. Occupational therapists with good knowledge in PD could contribute in 
facilitating to use this strategies. Concerning DBS, the participants had 
comparatively low expectations on the outcome. This might be explained by a 
high level of education and a high percentage being member in a PD-society. Of 
the nine ADL domains showing change over time, seven were likely to be needed 
to be performed every day (e.g. Mobility and Dressing). The two remaining, 
(Shopping and Cleaning) are activities that are challenging for PwPD. They are 
also such activities where it is generally known that there are differences between 
women and men. 

Conclusion: Various aspects of activity appear to be important factors in the 
assessment, treatment and follow-up of PwPD. Meaningful activities, adapting 
the way of performing various tasks, as well as a functioning schedule based on 
food, medicines and activity are important elements in the strive for a good daily 
life. Deep brain stimulation (DBS) seems to be considered as the last step in a 
step-by-step approach to treatment options. Those who still perform self-
assessment according to the ADL taxonomy at eight years follow-up, do not seem 
to experience that PD have a major impact on their perceived ability. The results 
also implies that men and women have a similar development over time regarding 
ADL ability and that they reason in a similar way with regard to strategies for 
achieving good daily life and about deep DBS as a treatment option. 
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Förkortningar 

ADL Aktiviteter i dagligt liv 

DBS Deep brain stimulation, djup hjärnstimulering 

GBD Global Burden Disease 

GT Grounded Theory 

H&Y Hoehn & Yahr 

LEDD Levodopa equivalent daily dose 

LMM Linear mixed model 

MADRS Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale 

MMSE Mini Mental State Examination 

NYPUM Nyinsjuknade i Parkinson i Umeå 

PmPS Personer med Parkinsons sjukdom 

PS Parkinsons sjukdom 

UPDRS Unified Parkinson’s Disease Rating Scale 
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Ordlista 
 
  

Delaktighet en persons engagemang i en livssituation  

Evidens bevis, underlag för att till exempel använda en viss 
behandlingsmetod 

Idiopatisk  utan känd orsak  

Incidens frekvens av sjukdomsfall under en viss period  

Kontext omständigheter, sammanhang, övergripande 
situation 

Kön i denna avhandling avses kön med helhetssyn, det 
vill säga att kulturella och sociala aspekter av att 
vara kvinna/man finns med i begreppet 

Multidisciplinärt team ett team som innehåller flera olika yrkesgrupper 

Prevalens den andel av befolkningen som en viss tid har en 
viss sjukdom  

Prodromalfas den fas med diffusa symtom som föregår de mer 
sjukdomsspecifika symtom som leder till att 
diagnosen PS ställs. 
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Enkel sammanfattning på svenska 

Introduktion 
Parkinsons sjukdom (PS) är en vanligt förekommande sjukdom med ett 
progredierande förlopp, med stor påverkan på dagligt liv. Den orsakas av förlust 
av dopaminproducerande celler i hjärnan. Vad som orsakar denna förlust är ännu 
okänt (så kallad idiopatisk PS, utan känd orsak). PS kännetecknas av motoriska 
symtom, som exempelvis långsamma rörelser, skakningar, gång och 
balanssvårigheter, men även av icke-motoriska symtom som depression, 
sömnstörningar, trötthet, sexuell dysfunktion, nedsatta kognitiva funktioner (till 
exempel försämrat minne) och smärta. I ett mera framskridet stadium av 
sjukdomen kan demens utvecklas. Sjukdomen förekommer i alla etniska grupper, 
och den drabbar både kvinnor och män. År 2016 uppskattades att 6,1 miljoner 
människor i världen levde med PS. Av dessa beräknades 2,9 miljoner vara 
kvinnor och 3,1 miljoner män. I Sverige finns för närvarande cirka 20 000 
personer diagnostiserade med PS. Hur snabbt sjukdomen framskrider varierar, 
men med tiden kommer den att påverka till exempel socialt liv och förmågan att 
upprätthålla aktiviteter i det dagliga livet (ADL). Det finns ingen bot för PS. Målet 
med all behandling är att personer som lever med sjukdomen (PmPS) ska uppnå 
högsta möjliga livskvalitet. Den huvudsakliga behandlingen för PS är mediciner 
intagna via munnen (oralt), men för vissa, med en mer avancerad sjukdom, kan 
till exempel pumpar för att distribuera medicin och avancerad neurokirurgi, 
(djup hjärnstimulering, DBS) erbjudas som alternativ. Neurokirurgi ses som en 
kompletterande behandling, när läkemedel inte längre kan lindra symtom, när 
läkemedel orsakar allvarliga biverkningar som överrörlighet, samt när 
sjukdomens påverkan på dagligt liv blivit större. I en progredierande sjukdom 
som PS, kan förändringar beträffande förmåga att utföra aktiviteter i dagligt liv 
förändras både plötsligt och gradvis. Studier har visat att ADL påverkas redan 
tidigt i sjukdomsförloppet, och att upprätthållande av aktiviteter har betydelse 
för välmående i vardagen. 

Det finns idag en ökande medvetenhet om behovet av forskning baserad på kön 
inom medicinens område; det behövs mer kunskap om likheter och skillnader 
mellan kvinnor och män. Beträffande flera sjukdomar har det visat sig att kvinnor 
och män, (med samma grad av symptom och upplevda besvär) behandlas olika, 
trots riktlinjer som rekommenderar samma behandling oberoende av kön. Bland 
dem som lever med PS genomgår fler män än kvinnor högspecialiserad 
behandling med neurokirurgi, även om det i forskning visat sig att kvinnor efter 
operationen upplevde större nytta i ADL, känslomässigt och i sitt sociala liv.  
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Det övergripande syftet med denna avhandling var att få kunskap om dagligt liv 
bland kvinnor och män som lever med Parkinsons sjukdom och utforska hur de 
förhåller sig till och hanterar aspekter av sjukdomens konsekvenser. De specifika 
frågeställningarna var hur kvinnor och män med måttligt avancerad Parkinsons 
sjukdom hanterar sjukdomens konsekvenser i sitt dagliga liv, hur de ser på djup 
hjärnstimulering (DBS) som behandlingsmetod, hur utvecklingen av ADL-
förmåga ser ut över tid för personer med PS, samt slutligen vilka likheter och 
skillnader det finns mellan kvinnor och män utifrån dessa frågeställningar. 

Metod 
Kvalitativa intervjuer utfördes med 24 personer, 10 kvinnor och 14 män. Dessa 
intervjuer analyserades utifrån Grounded Theory (GT). Jämförelser mellan män 
och kvinnor ingick i analysen. I studien om utveckling av ADL över tid ingick 129 
personer med PS från NYPUM-projektet (NY Parkinsonism i UMeå). Data från 
tidpunkt för diagnos, samt sedan från uppföljningar vid ett, tre, fem samt åtta år 
har använts. Deltagarna skattade sin förmåga att utföra dagliga aktiviteter utifrån 
ADL-taxonomin. Data har analyserats statistiskt med avseende på utveckling 
över tid, samt skillnader mellan män och kvinnor. Linear Mixed Model valdes 
som analysmetod. 

Resultat 
Deltagarna i intervjuerna strävade efter att uppnå ett gott dagligt liv, trots de 
svårigheter som PS orsakade. För att uppnå bästa möjliga vardag var det viktigt 
att anpassa sig till medicinerna, till exempel vid vilken tidpunkt den skulle tas och 
vilken effekt den kunde förväntas ha. Det krävdes även en ständig anpassning av 
sättet att utföra olika sysslor på, genom att exempelvis planera, använda 
hjälpmedel/nya tillvägagångssätt och hjälpas åt. Det var också viktigt att på olika 
vis hålla humöret uppe. För att motivera och uppmuntra sig själv försökte 
deltagarna att tänka positivt, prioritera det som upplevdes viktigt bland sociala 
relationer och aktiviteter, att ta vara på positiva miljöer samt att träna fysiskt. 
Personerna som deltog i intervjuerna hade god kunskap om djup 
hjärnstimulering (DBS) som alternativ behandlingsmetod, även om det inte var 
deras val vid tidpunkten för intervjun. De hade en oro inför det neurokirurgiska 
ingreppet och var tveksamma till vad resultatet av DBS skulle bli. Behandlingen 
sågs som något stegvis, och DBS var det sista steget. Detta steg var ett alternativ 
när medicinen inte längre hade tillräcklig effekt och de hade nått en fas i 
sjukdomen där de inte längre på ett tillfredsställande sätt kunde utföra de sysslor 
de önskade. I den kvantitativa studien visade nio av 12 aktiviteter en statistiskt 
säkerställd förändring över tid. Sju av dessa var basala aktiviteter som behöver 
utföras i princip varje dag, till exempel Förflyttning och Av- och påklädning. De 
två återstående aktiviteterna (Utföra inköp och Städa) visade även en statistiskt 
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signifikant skillnad mellan kvinnor och män. De 32 personer (20 män, 12 
kvinnor) som genomförde ADL-taxonomin vid uppföljning efter åtta år, verkade 
inte uppleva att PS hade en stor inverkan på deras ADL-förmåga. Sammantaget 
fanns det mer likheter än skillnader mellan män och kvinnor. 

Diskussion 
Resultaten stöder vikten av att PmPS upprätthåller rutiner beträffande mat, 
medicin och aktivitet, anpassar sitt sätt att utföra sysslor på samt engagerar sig i 
meningsfulla, värderade aktiviteter för att uppnå ett gott dagligt liv. 
Arbetsterapeuter med god kunskap i PS kan bidra till att underlätta för PmPS att 
använda dessa strategier. När det gäller DBS hade deltagarna i intervjuerna 
ganska låga förväntningar på resultatet av denna behandling, vilket skulle kunna 
förklaras av att de var välinformerade och hade god kunskap om både för-och 
nackdelar med DBS. Detta i sin tur kan bero på att de hade en hög utbildningsnivå 
och att många var med i en patientförening för PS. Beträffande utveckling över 
tid i självskattad ADL-förmåga, förefaller det som att de som fortfarande 
genomförde ADL-taxonomin vid uppföljning efter åtta år, inte upplevde att PS 
hade stor inverkan på deras förmåga. Av de nio ADL-domänerna som visade 
förändring över tid, var sju sådana att de behövde utföras varje dag, oavsett 
dagsform. De två återstående, Utföra inköp och Städa, är aktiviteter som är 
utmanande för PmPS. De är också sådana aktiviteter där det är känt att det finns 
skillnader mellan kvinnor och män, generellt sett. 

Slutsats 
Olika aspekter av aktivitet förefaller vara viktiga faktorer vid bedömning, 
behandling och uppföljning av PmPS. Det finns en strävan att upprätthålla ett 
gott dagligt liv trots de konsekvenser som sjukdomen medför. Meningsfulla 
aktiviteter, anpassning av sitt sätt att utföra olika sysslor på, samt ett fungerande 
schema utifrån mat, mediciner och aktivitet är viktiga beståndsdelar i denna 
strävan. Djup hjärnstimulering (DBS) verkar ses som det sista steget i ett stegvis 
utnyttjande av behandlingsalternativ För dem som fortfarande genomför 
självskattning enligt ADL-taxonomin vid uppföljningstillfälle åtta år efter 
diagnos, verkar det som att sjukdomen inte har så stor inverkan på upplevd 
förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Det förefaller också som om män och 
kvinnor har en liknande utveckling över tid beträffande ADL-förmåga samt att de 
resonerar på likartat sätt vad gäller strategier för att uppnå ett gott dagligt liv och 
om djup DBS som behandlingsalternativ. Arbetsterapeuter bör, genom att 
kombinera sin specifika kompetens omkring person, aktivitet och miljö med 
sjukdomsspecifik kunskap, utgöra en viktig del för att PmPS ska uppnå så 
optimala förutsättningar som möjligt för ett gott dagligt liv ur ett 
aktivitetsperspektiv. 
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Förord 

År 1979 sökte jag och kom in på Arbetsterapeututbildningen i Linköping. Jag 
sökte mig till ett yrke där jag skulle få ”jobba med människor”, inte sitta still vid 
ett skrivbord och dessutom ha någorlunda regelbundna arbetstider. 
Rehabilitering lockade mig, jag ville gärna arbeta i processer tillsammans med 
både klienter och med andra yrkesgrupper. Efter avslutad utbildning började jag 
arbeta på en medicinavdelning med strokeenhet. Arbetet utgick från Arbetsterapi 
2 (AT2) som präglades av en vilja till utveckling och ständiga diskussioner om 
arbetsterapi. Jag bytte till att arbeta på Neurorehab, där jag framför allt mötte 
personer i yrkesverksam ålder med förvärvad hjärnskada. Samtidigt som jag 
bytte arbetsplats påbörjade jag en fördjupningskurs i arbetsterapi. Tillsammans 
med bland annat Håkan Törnebohm diskuterade vi ”kärnan i arbetsterapi”, en 
diskussion som pågick i vår lilla grupp, men även nationellt och internationellt. 
Arbetsterapin kom att, under ständiga diskussioner, fokusera på det som 
framkommit som ”kärnan i arbetsterapi”, nämligen aktivitet. Vi skulle bedöma i 
aktivitet, sätta mål i aktivitet, behandla och utvärdera i aktivitet. (Mitt 
fördjupningsarbete resulterade dock i en epidemiologisk studie av traumatiska 
hjärnskador i norra sjukvårdsregionen, ganska långt från arbetsterapins kärna). 
Under en lång tid hade jag sedan uppehåll i teoretiska studier. Jag bytte till att 
arbeta med bedömning av arbetsförmåga/rehabilitering till arbete. Under dessa 
år mötte jag personer med mycket skiftande diagnoser och besvär, dock har jag 
nu i efterhand konstaterat att jag aldrig mötte en klient med diagnosen 
Parkinsons sjukdom. 

År 2005 började jag som lärare på Arbetsterapeutprogrammet i Umeå. Jag 
återupptog teoretiska studier och skrev en magisteruppsats som handlar om 
skillnader mellan flickor och pojkar i utförande av skoluppgifter och fick sedan, 
så småningom, den stora förmånen att påbörja doktorandstudier i två redan 
pågående projekt: Betydelsen av djup hjärnstimulering (DBS) för dagligt liv hos 
kvinnor och män med Parkinsons sjukdom samt Ny Parkinsonism i Umeå 
(NYPUM). Under åren som doktorand har jag fått en inblick i hur komplex och 
mångfacetterad Parkinsons sjukdom är, även om jag saknat den trygghet det 
innebär att vara kliniskt förankrad i sitt forskningsområde.  Det har varit en 
förmån att få fördjupa sig både i ett ämne och i olika sätt att bedriva forskning. 
Min bana har varit ganska spretig och doktorandstudierna har inneburit att jag 
kommit ganska långt ifrån mina ursprungliga motiv för att välja att bli 
arbetsterapeut. Under vägen har jag blivit mer och mer övertygad om behovet av 
att kombinera teoretisk kunskapsutveckling med utveckling och förankring i 
klinisk verksamhet. Jag ser nu fram emot att åter få verka som lärare, och att ha 
kontakt och samarbeta med lärarkollegor, studenter och kliniskt verksamma 
arbetsterapeuter. 
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Introduktion 

Parkinsons sjukdom (i fortsättningen förkortat PS) är en kronisk, neurologisk 
sjukdom med ett progredierande förlopp, där dagligt liv och aktivitetsförmåga 
successivt kommer att påverkas, även om det finns en stor variation på 
individnivå (Shulman, 2010). PS är vanligt förekommande, den drabbar både 
kvinnor och män, och alla etniska grupper (Kalia & Lang, 2015). I Sverige 
uppskattades antalet individer med PS år 2012 till 22 000 (Lökk, Borg, Svensson, 
Persson, & Ljunggren. 2012). Risken att insjukna ökar med stigande ålder, så med 
en åldrande befolkning kommer antalet personer som lever med PS att öka (Kalia 
& Lang, 2015). PS går inte att bota, målet för all behandling är att uppnå högsta 
möjliga livskvalitet (Uitti, 2012). Oral medicinering är grunden i behandlingen. I 
mer avancerade stadier av sjukdomen kan kompletterande behandling bli aktuell, 
som till exempel infusionspumpar och djup hjärnstimulering (Swedish 
Movement Disorder Society [SWEMODIS] 2019). Det rekommenderas att 
personer med PS (i fortsättningen PmPS) får tillgång till multidisciplinära team 
med god kunskap om sjukdomen. Sjukdomsspecifik arbetsterapi 
rekommenderas när PmPS upplever begränsningar i att utföra dagliga aktiviteter 
(Socialstyrelsen, 2016; SWEMODIS, 2019 ). Både likheter och skillnader mellan 
kvinnor och män som lever med PS finns beskrivet i en översiktsartikel från 2017 
(Georgiev, Hamberg, Hariz, Forsgren & Hariz, 2017), som också visar på behovet 
av ytterligare forskning om kön/genus relaterat till PS. 

Den fortsatta introduktionen inleds med en kort, teoretisk orientering om 
begreppen kön och genus, utifrån att alla studier i avhandlingen undersöker 
likheter och skillnader mellan kvinnor och män. Sedan följer en fördjupad 
beskrivning av olika aspekter av sjukdomen, vilka behandlingsalternativ som 
vanligtvis erbjuds och vad sjukdomen kan få för konsekvenser i dagligt liv 
inkluderande aktiviteter i dagligt liv (ADL). 

Parkinsons sjukdom, genus och kön  
I forskning om skillnader och likheter mellan män och kvinnor som lever med PS 
används både det engelska begreppet ”sex” (Lubomski, Louise Rushworth, Lee & 
Williams, 2014) och det engelska begreppet ”gender” (Lyons, Hubble, Tröster, 
Pawha  & Koller, 1998). För det mesta definieras inte dessa begrepp. Det finns 
också en förvirring inom det medicinska kunskapsområdet beträffande termerna 
”sex” (kön på svenska) och ”gender” (genus på svenska) (Hamberg & Phillips, 
2015; Hamberg, 2004a; Springer, Mager Stellman & Jordan-Young, 2012).  

Historiskt sett har skillnader mellan kvinnor och män i såväl kroppsbyggnad som 
beteenden, intressen och sysselsättningar setts som uttryck för biologiska 
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olikheter (Laqueur, 1994). När frågor om kvinnors villkor och rättigheter började 
beforskas inom till exempel sociologi och humaniora under 1960-talet, uppstod 
ett behov av att punktera den direkta koppling mellan biologi och beteenden som 
till dess tagits för given (Connell, 2008; Lykke, 2009). På svenska talade de tidiga 
genusforskarna (då betecknade ”kvinnoforskare”) därför om biologiskt 
respektive socialt kön (på engelska användes ”sex” och ”gender”). Ordet genus 
lanserades senare som en svensk synonym till socialt kön (Hirdman, 1988). Inom 
nutida genusforskning ses genus som ett görande eller en aktivitet, genus 
konstrueras/skapas i mellanmänsklig interaktion (Lykke, 2009). I begreppet 
genus ingår även att manligt och kvinnligt är något som kan förändras och som 
ständigt omförhandlas.   

Uppdelningen i kön och genus har blivit omdebatterad, bland annat i det 
medicinska kunskapsområdet, där det, som tidigare nämnts, har funnits och 
fortfarande finns en förvirring beträffande termerna kön och genus. Fausto-
Sterling (2005) argumenterar för att kön (sex) och genus (gender) inte helt kan 
skiljas åt och betonar att både biologi, social miljö, kultur och historia påverkar 
till exempel hälsa. Utifrån ett liknande resonemang rekommenderar Hamberg 
(2004a; 2004b) att begreppen slås ihop till kön/genus eller att begreppet genus 
definieras som kön med helhetssyn i överensstämmelse med hur 
sjukvårdspersonal strävar efter helhetssyn i bedömning av patienter. Denna 
definition innebär att hänsyn tas till hur könstillhörighet påverkar livsvillkor. 
Likaså kan livsvillkor och kultur påverka biologin, som inte heller ses som statisk 
utan som föränderlig (Hamberg, 2004a). Socialstyrelsen (2004) använder också 
denna definition av genus.   

I svenskan har ordet kön inte en strikt biologisk koppling och det är ofta språkligt 
lättare att prata om könsskillnader utan att det betyder att skillnaderna ses som 
enbart orsakade av anatomi och fysiologi. I denna avhandling skriver jag om 
”likheter och skillnader mellan kvinnor och män” eller ”kön” och avser då 
innebörden i ”kön med helhetssyn”. Om jag någon gång menar endast biologiskt 
kön skriver jag ut detta. 

Parkinsons sjukdom 

Incidens och prevalens 
Incidens och prevalens av PS varierar i olika studier, vilket kan bero på hur 
studierna är gjorda. Det kan variera utifrån vilka diagnoskriterier man använt och 
även beträffande metodiken, till exempel om man utgått från enkäter/”knacka 
dörr”-metodik eller från de som faktiskt blivit diagnosticerade med PS på ett 
sjukhus (Twelves, Perkins & Counsell, 2003; Hirsch, Jette, Frolkis, Steeves & 
Pringsheim, 2016). Enligt den systematiska analysen för GBD (Global Burden of 
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Disease, 2018) fanns det 2016 globalt 6,1 miljoner människor med diagnosen 
Parkinsons sjukdom. Av dessa var 2,9 miljoner kvinnor och 3,2 miljoner män 
(47,5% respektive 52,2%). Det finns en överrepresentation av män (Georgiev et 
al. 2017) både vad gäller hur många som insjuknar per år (incidens) och hur 
många som lever med den (prevalens). De flesta studier visar en ungefärlig 
fördelning av män/kvinnor till 3:2 (Kalia & Lang, 2015). I en metaanalys fann 
Pringsheim et al. (2014) emellertid endast signifikant skillnad i prevalens mellan 
män och kvinnor i åldersgruppen 50-59 år (134 män/100 000 invånare jämfört 
med 41 kvinnor/100 000 invånare). I övriga åldersgrupper var prevalensen något 
högre bland män: dessa skillnader var dock inte statistiskt signifikanta. Vid 
analys av fördelning av kvinnor/män uppdelat på geografiska regioner (till 
exempel Europa, Asien) fanns inte signifikanta skillnader (Pringsheim, Jette, 
Frolkis & Steeves, 2014).  

I en studie från 2007 beräknades antalet personer med PS i Västeuropa 
fördubblas mellan år 2005 till 2030 (Dorsey et al. 2007). I Sverige beräknas cirka 
2000 personer per år få diagnosen och prevalensen kalkyleras till mellan 18000 
och 22000 personer (Lökk et al. 2012; Parkinsonförbundet, 2014; Socialstyrelsen 
2016). En studie från 2010 visade att den totala årliga incidensen av PS i ett 
samhälle i norra Sverige var 19,7 per 100 000 invånare (Linder, Stenlund & 
Forsgren, 2010). 

Enligt GBD (2018) varierar prevalensen i områden med olika sociodemografiska 
index (SDI). Högst prevalens fanns 2016 i områden med hög SDI, det vill säga 
områden med en hög socioekonomisk nivå, som Nordamerika (GBD, 2018). Alla 
etniska grupper får PS, men studier visar även här att incidens och prevalens kan 
variera. I USA är incidensen högst bland dem med latinamerikanskt ursprung och 
lägst bland svarta amerikaner (Van Den Eeden et al., 2003). 

De flesta får diagnosen mellan 60-75 års ålder och prevalensen är högst i 
åldersgruppen 85-89 år (Kalia & Lang 2015; Pringsheim et al., 2014.) Det finns 
studier som visar skillnader mellan könen i debutålder, det vill säga att män 
insjuknar i något yngre ålder (Georgiev et al., 2017; Lyons et al. 1998; Pavon, 
Whitson & Okun, 2010). Andelen som drabbas före 40/50 års ålder har beräknats 
till cirka 1-3 % (Linder et al., 2010; Van Den Eeden et al. 2003). 
 

Orsaker och riskfaktorer 
Parkinsons sjukdom orsakas av att dopaminproducerande celler i hjärnan (i 
basala ganglierna) försvinner. Förlusten av dessa celler leder till de 
rörelsestörningar som kännetecknar PS (Kalia & Lang, 2015). Dock vet man idag 
att även andra signalsubstanser än dopamin och att andra delar av nervsystemet 
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än basala ganglier är inblandade i sjukdomens utveckling. Orsakerna till PS 
beskrivs som komplexa och multifaktoriella, där både miljö, livsstil och genetik 
samspelar. Den största riskfaktorn är stigande ålder. Miljömässiga riskfaktorer 
som beskrivits är till exempel att ha varit utsatt för bekämpningsmedel, tidigare 
huvudskada, jordbruksarbete och vatten från egen brunn. Enligt vissa studier 
skulle östrogen kunna ha en skyddande effekt mot sjukdomen (Gillies, Pienaar, 
Vohra & Qamhawi, 2014; Smith & Dahodwala, 2014). Savica et al. (2013) fann att 
de riskfaktorer, förutom ålder, som beskrivits (till exempel huvudskada, 
miljögifter) i första hand gällde män, medan den största riskfaktorn för kvinnor 
var anemi (Savica, Grossardt, Bower, Ahlskog & Rocca, 2013). 
 

Beträffande genetiska riskfaktorer finns vissa ”riskgener” beskrivna. Vissa 
mutationer kräver dubbel uppsättning, andra ger sjukdom i enkel uppsättning. 
Kända mutationer kan dock endast identifieras hos 5-10% av alla med diagnosen 
idiopatisk PS, det vill säga PS utan en känd orsak (Poewe et al. 2017, Kalia & Lang, 
2015). Faktorer som beskrivits ge ett visst skydd mot att få PS är fysisk aktivitet, 
intag av kaffe och nikotin (rökning). Chen (2018) diskuterar dock den så kallade 
prodromala fasens betydelse i detta sammanhang, det vill säga perioden innan de 
mera typiska symtomen utvecklas och innan diagnos ställs. Symtom i denna fas, 
som sömnstörning och subtila motoriska symtom skulle kunna leda till ett 
mindre intag av kaffe och minskad fysisk aktivitet. Att dricka mindre kaffe och att 
röra på sig mindre skulle då vara mer ett sätt att hantera tidiga symtom än ett 
skydd mot sjukdomen. Symtom i den prodromala fasen är till exempel nedsatt 
luktsinne, förstoppning, depression och sömnstörningar.  

Symtom 
De ovan nämnda prodromala symtomen är vanliga i befolkningen utan att PS 
utvecklas. De symtom som beskrivs vid tidpunkt för diagnos är både motoriska 
och icke-motoriska. Beträffande motoriska symtom finns studier som visar att 
kvinnor har en senare debut av dessa (Pavon et al. 2010). De motoriska symtom 
som i första hand kännetecknar PS är nedsatt och långsam rörelseförmåga (hypo- 
och bradykinesi), stelhet (rigiditet), skakningar (tremor) samt gång- och 
balanssvårigheter (Lees, Hardy & Revesz, 2009). Dessa symtom börjar oftast på 
en sida av kroppen, för att sedan uppträda på båda sidor. De kan se mycket olika 
ut, vilket har lett till att man försökt dela upp sjukdomen i undergrupper (Marras 
& Lang, 2013). Idag beskriver man framför allt två undergrupper: 
tremordominant respektive icke-tremordominant. Den tremordominanta 
varianten innebär ofta en långsammare progress av sjukdomen, mindre risk för 
kognitiva störningar och mindre påverkan på dagligt liv (Jankovic et al. 1990). 
Kvinnor har oftare en tremor-dominant variant, lägre grad av rigiditet men högre 
grad av postural instabilitet (Georgiev et al. 2017). De icke-motoriska symtomen 
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inkluderar fatigue, sömnstörningar, kognitiva nedsättningar som till exempel 
nedsatt minne, nedsatta autonoma funktioner, nedsatt luktsinne och psykiatriska 
symtom i form av exempelvis depression (Khoo et al. 2013, Chauduri, Healy och 
Shapira, 2006). Vad gäller icke-motoriska symtom fann Martinez-Martin et al. 
(2012) att fatigue, ”restless legs”, känslor av nervositet och nedstämdhet, 
förstoppning och smärta var mer vanligt förekommande bland kvinnor. Bland 
män var dagtrötthet, rinnande saliv, ökat intresse för sex samt problem att 
genomföra sex mer vanligt förekommande. Stereotyper avseende mäns och 
kvinnors sätt att vara, behov och/eller beteenden kan påverka hur medicinsk 
personal bedömer personer som på grund av PS har så kallat maskansikte 
(Tickle-Degnen, Zebrowitz & Ma, 2011), så att kvinnor, utifrån bristande 
ansiktsmimik lättare blir diagnosticerade med depression. Kvinnor presterar 
bättre än män i test av kognitiv förmåga, men detta är inte unikt för PS. Män har 
en lägre grad av depression och oro (Georgiev et al. 2017). Under de senaste 
årtiondena har de icke-motoriska symtomen kommit att uppmärksammas allt 
mer, och det har visat sig att de har stor betydelse för upplevd livskvalitet och för 
förmågan att klara aktiviteter i det dagliga livet (Bernal-Pacheco, Limotai, Go & 
Fernandez, 2012). 

Diagnos 
Socialstyrelsen har rekommendationer om vilka undersökningar som en person 
med misstänkt PS bör erbjudas (Socialstyrelsen, 2016). Grundläggande är att bli 
undersökt av en läkare med god kännedom om sjukdomen. Diagnostik av PS bör 
omfatta upprepade, kliniska undersökningar och bildframställande 
undersökning av hjärnan (datortomografi, magnetkamera). Vid en kliniskt 
svårbedömd sjukdomsbild bör en undersökning för att mäta mängden aktiva 
dopaminceller i hjärnan genomföras (Socialstyrelsen 2016). Slutgiltig, exakt 
diagnos kan ställas först vid obduktion. Kliniskt baseras diagnosen på förekomst 
av de motoriska symtom som är typiska för PS. Bradykinesi (nedsatta, 
långsamma rörelser) är obligatoriskt för diagnosen och dessutom krävs minst ett 
ytterligare, så kallat kardinalsymtom - vilotremor, stelhet och störd balans. 
Diagnosen ställs också genom att utesluta andra neurodegenerativa sjukdomar. 
Det finns idag två ganska likartade system med kriterier för att fastställa 
diagnosen PS (SWEMODIS, 2019). Ett är amerikanskt och förkortas NINDS 
(National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institute of 
Health, USA) (Gelb, Oliver & Gilman. 1999), det andra är brittiskt och förkortas 
UK PDSBB (UK Parkinson’s Disease Society Brain Bank) (Hughes, Daniel, 
Kilford & Lees, 1992). Det finns ett pågående arbete för att ytterligare fastställa 
och förfina diagnoskriterier för PS (Kalia & Lang 2015). Beträffande den 
prodromala fasen saknas ännu test för att fastställa diagnos. När PS finns i 
släkten kan genetiska test vara av värde för att identifiera om det finns en specifik 
mutation som orsak till sjukdomen (Kalia & Lang, 2015). 
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I studierna som ingår i denna avhandling har diagnos ställts utifrån UK PDSBB 
(Linder et al., 2010; Eriksson Domellöf 2013). 

Parkinsons sjukdom: olika perspektiv på utveckling över tid  
Det finns olika beskrivningar av hur sjukdomen utvecklas över tid, med något 
olika utgångspunkter. Kalia och Lang (2015) beskriver sjukdomens utveckling i 
tre faser. Den första betecknas som tidigare beskrivits, som prodromal och 
kännetecknas av icke-motoriska symtom. I den andra, tidiga fasen, framträder de 
mer typiska motoriska symtomen, och det är ofta i inledningen av denna fas som 
diagnosen ställs. I den tredje, avancerade/sena fasen framträder ofta tilltagande 
balansproblem, frysningar och komplikationer till medicinsk behandling. Efter 
cirka 17 års sjukdom har de flesta som lever med sjukdomen problem i form av 
fallolyckor och frysning (Kalia & Lang, 2015).  

Hoehn & Yahr (HoY) är en vedertagen skala i fem faser, som används både 
kliniskt och i forskning (Hoehn & Yahr, 1967; European Parkinson’s Disease 
Association [EPDA], 2012). Den beskriver den motoriska försämringen i fem 
stadier, från I med motoriska symtom på en sida, utan påverkan på balans, till V 
som innebär att personen är sängbunden eller rullstolsburen om hen inte får 
hjälp (de Rijk et al. 1997). Övergången mellan stadie II till III där en nedsatt 
balans framträder beskrivs som kritisk (Shulman et al., 2008). 

I kvantitativa studier över sjukdomens progression över tid är det vanligt att 
utvecklingen mäts i form av beroende/oberoende och utveckling av handikapp 
(Björnestad, Tysnes, Larsen & Alves, 2016; Macleod, Kerr Grieve & Counsell, 
2016; Shulman et al., 2008 ). Svårigheter med mobilitet och gångförmåga, samt 
bristande balans, har beskrivits som det första tecknet på att utveckla ett 
handikapp (Ellis et al., 2016; Gazibara et al., 2017; Shulman et al., 2008). Många 
studier kombinerar också en beskrivning av sjukdomens utveckling över tid med 
att försöka hitta prognostiska faktorer (Cilia et al. 2018; Reinoso et al., 2014). Få 
studier beskriver förloppet över tid på en mer detaljerad nivå. 

Behandling 
Det saknas för närvarande behandlingsmetoder för att stoppa den 
neurodegenerativa processen i PS (Kalia & Lang 2015), vilket innebär att 
sjukdomen i dagsläget inte går att bota. Inom medicinsk forskning arbetar man 
för att utveckla behandling som är inriktad på att sakta ner/minska processen för 
att förebygga och dämpa utvecklingen av symtom. Den behandling som finns idag 
har bättre effekt på de motoriska symtomen än på de icke-motoriska. Den 
farmakologiska behandlingen för icke-motoriska symtom beskrivs av Kalia och 
Lang framför allt handla om mediciner mot depression, sömnproblem, autonoma 
dysfunktioner och fatigue.   
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Den inledande behandlingen är oral medicinering med Levodopa och 
dopaminagonister (Socialstyrelsen 2016), och syftar till att ersätta bristen på 
dopamin. Medicineringen startar på låga doser, 300-400 mg/dag fördelat på 3-4 
tillfällen per dag. Den ökas sedan gradvis utifrån sjukdomens progression. I 
Läkemedelsboken anges att det i ett senare skede kan behövas 1000 mg per dag, 
men att det även finns patienter som behöver betydligt högre doser för att få 
effekt (Widner & Marktorp, 2015). Även antalet doser per dag ökar successivt, 
med allt kortare tidsintervall mellan medicinintagen. För att få bäst effekt av 
medicinen ska den tas cirka 30 minuter innan måltid, framför allt gällande 
proteiner (SWEMODIS, 2019). Levodopa är det läkemedel som ger bäst effekt 
men det har också biverkningar. Det är relativt vanligt att komplikationer 
relaterade till medicineringen uppstår efter en längre tids behandling (cirka 5 år). 
PmPS kan då drabbas av så kallade ”on-off-fenomen”, det vill säga att växla 
mellan att ha god effekt av medicinen (”on”) och att ha sämre effekt (”off”). Dessa 
fluktuationer visar sig både motoriskt (stelhet, frysningar, försämrad rörlighet) 
och icke-motoriskt (tröghet i tanken) (Kalia & Lang, 2015) Även överrörlighet 
(hyperkinesi) och dystonier kan uppstå som en bieffekt av medicineringen 
(Widner & Marktorp, 2015). Lyons et al. (1998) visar på att kvinnor får tidigare 
och allvarligare dyskinesier. 

För vissa patienter med en mer avancerad sjukdomsbild, där medicinerna inte 
längre lindrar symtom och aktivitetsbegränsningar, eller när läkemedel medför 
allvarliga biverkningar med till exempel allvarliga dyskinesier, fluktuationer eller 
dosglapp, kan behandling med inopererad pump eller neurokirurgisk 
behandling, så kallad djup hjärnstimulering (deep brain stimulation, DBS) bli 
aktuellt (Benabid, Chabardes, Mitrofanis & Pollak, 2009; Lees et al. 2009; Poewe 
et al. 2017; Socialstyrelsen, 2016). Pumparna (duodopa- eller apomorfinpump) 
används för att få en jämnare distribution av medicin. Studier visar att dessa 
pumpar kan ge längre ”on-tid”, det vill säga längre tid då medicinen har effekt, 
och kortare ”off-tid”. Apomorfin kan även ges med en injektionspenna för att få 
snabb effekt vid dosglapp (Widner & Marktorp, 2015). Den neurokirurgiska 
behandlingen innebär att elektroder opereras in i de basala ganglierna. Efter 
operationen får patienten vid återkommande återbesök prova ut lämplig dosering 
av elektrisk stimulering för att uppnå optimal effekt. Den elektriska 
stimuleringen innebär inte att patienten slutar med oral medicinering, utan 
behandlingsmetoderna kompletterar varandra (SWEMODIS, 2019). 
Översiktsstudier har visat att större andel män än kvinnor med PS behandlas med 
avancerad neurokirurgi, DBS (Eskandar, Flaherty, Cosgrove, Shinobu & Baker, 
2003; Hariz & Hariz, 2000; Hariz et al., 2011). Dock upplevde kvinnor, jämfört 
med männen, större vinster känslomässigt, beträffande sitt sociala liv och sin 
förmåga att klara dagliga aktiviteter efter behandling med DBS (Hariz, Lindberg, 
Hariz & Bergenheim, 2003; Hariz et al., 2013). Hamberg och Hariz (2014) 
beskriver i en ”mixed-method”-studie beslutsprocessen innan operation för 
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personer med PS som genomgått avancerad kirurgi (DBS). En slutsats i studien 
är att patienters egna önskemål, deras beteende och position i samhället kan 
bidra till den skeva könsfördelningen bland dem som behandlats med DBS. Det 
pågår forskning om värdet av att behandla med avancerad neurokirurgi redan i 
ett tidigt skede av sjukdomsförloppet (Schüpbach et al. 2014), och det forskas 
även om behandling med celltransplantation och genterapi (Arenas, 2010; Lang 
& Lozano, 1998). 
 
Det beskrivs som viktigt att PmPS får tillgång till kontinuerlig kontakt med 
sjukvården (Socialstyrelsen 2016). Socialstyrelsen rekommenderar att de blir 
erbjudna besök hos läkare med betydande erfarenhet av PS minst två gånger per 
år. Det finns idag också en ökande evidens för vikten av att PmPS får möta 
multidisciplinära team, både att de får tillgång till olika läkares 
specialistkompetens (till exempel neurolog, gastroenterolog, neurokirurg), och 
till team bestående av sjuksköterska med specialistkompetens inom PS, 
fysioterapeut, dietist, logoped och arbetsterapeut (Chauduri, Healy & Shapira 
2006; Pedersen et al. 2017; van der Marck et al. 2013).  

I riktlinjerna från brittiska National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE, 2017) rekommenderas arbetsterapeutisk kontakt redan tidigt i 
sjukdomsförloppet och att sjukdomsspecifik arbetsterapi ska erbjudas PmPS som 
upplever svårigheter i sina dagliga aktiviteter. I Sverige anger Socialstyrelsens 
riktlinjer att PmPS bör få tillgång till multidisciplinära team (prioriteringsgrad 3) 
och att de som har ”påverkad funktionsförmåga” (Socialstyrelsen, 2016, s. 61) bör 
få tillgång till sammanhängande teamrehabilitering (prioritet 4) (Socialstyrelsen, 
2016).  

Arbetsterapi vid PS  
Arbetsterapeutiska interventioner för PmPS beskrivs i nationella riktlinjer 
(Aragon & Kings, 2015; Sturkenboom et al. 2011), översiktsartiklar (Dixon et al., 
2009) och enskilda studier (Sturkenboom et al. 2014). Nationella riktlinjer för 
arbetsterapeutisk intervention vid PS finns bland annat i Nederländerna och 
Storbritannien. Riktlinjerna kombinerar kunskap utifrån vetenskapliga studier 
med kunskap baserad på expertpaneler av arbetsterapeuter verksamma både 
inom klinik och forskning beträffande PS (Aragon & King 2015, Sturkenboom et 
al. 2011). Syftet med de brittiska riktlinjerna är att säkra en klientcentrerad 
hållning i alla arbetsterapeutiska insatser, att stödja arbetsterapeuter i att ha ett 
holistiskt synsätt, att presentera nya och sjukdomsspecifika arbetsterapeutiska 
insatser och slutligen att förse arbetsterapeuter med en kunskapsbank 
beträffande de senaste rönen beträffande bästa behandling (Aragon & King, 
2015).  Det övergripande syftet i de nederländska riktlinjerna är att kvalitetssäkra 
och utveckla nivån på vårdens insatser till gagn för såväl behandlare som klient 
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(Sturkenbom et al. 2011). Bägge riktlinjerna innehåller både mer generella 
riktlinjer för arbetsterapeutisk intervention och specifika just för PS. 

Det finns ett fåtal översiktsstudier om effekterna av arbetsterapeutisk 
intervention vid PS. I en översikt från Cochrane (Dixon et al. 2007) blir slutsatsen 
att det inte finns tillräckligt med evidens för att utvärdera effekten av 
arbetsterapeutisk behandling vid PS.  Få studier innehåller enbart utvärdering av 
arbetsterapeutiska insatser vid PS, några kombinerar fysio- och arbetsterapi 
(Clarke, 2016; Foster, Bedekar, & Tickle-Degnen, 2014), medan andra inkluderar 
fler diagnoser än PS (Harrison et al. 2018; Steultjens, Dekker, Bouter, Leemrijse 
& van den Ende, 2005). Det finns studier som fokuserar på specifika 
interventioner, till exempel att använda ledtrådar (Harrison et al. 2018), eller 
kognitiva strategier (Foster, Spencer & Toglia, 2018). Evidensen är hittills 
bristfällig och delvis motsägande, det vill säga det är svårt att säga vilken effekt 
arbetsterapi har (Dixon et al. 2009). Rao (2010) betonar vikten av att få 
resultatmått som är mer enhetliga och mindre motsägelsefulla. I en 
randomiserad, kontrollerad studie visar Sturkenboom et al. (2014) att 
arbetsterapeutisk behandling utförd i patienternas hem leder till en förbättring 
av självskattad ADL-förmåga. I en hälsoekonomisk utvärdering av denna 
behandlingsinsats framkom ingen signifikant skillnad i kostnader jämfört med 
ordnarie vård (Sturkenboom et al. 2015). I en web-baserad enkätundersökning i 
fyra länder (Norge, Slovenien, Sverige och Storbritannien) har hälften av 
deltagarna erhållit arbetsterapeutisk behandling (Jansa, Aragon & Lundgren-
Nilsson, 2011). Insatserna såg mycket olika ut, beträffande bland annat innehåll 
och tid. De var till exempel inriktade på att kunna använda sina händer, utföra 
dagliga sysslor, råd och utprovning av hjälpmedel samt miljömässiga 
anpassningar. I lägre grad förekom även utbildning om PS och information om 
andra vårdgivare. I alla fyra länderna skulle deltagarna rekommendera 
arbetsterapi till andra PmPS. Sverige fick den lägsta siffran, 84% skulle 
rekommendera arbetsterapi, medan Norge fick den högsta (100%).  

Dagligt liv med Parkinsons sjukdom 
I studier av PS beskrivs den som kronisk (Ellis et al., 2016; Reinoso et al., 2014; 
Rosqvist et al., 2016), och den stämmer också överens med vedertagna 
definitioner av kronisk sjukdom; en varaktighet av minst 12 månader, den kräver 
behandling och kontinuerlig kontakt med sjukvård, och den innebär ofta en 
begränsning i funktion och/eller förmåga (Goodman, Posner, Huang, Parekh & 
Koh, 2013). Kroniska sjukdomar kan uppkomma i alla åldrar och se mycket olika 
ut ur ett livsloppsperspektiv. När det gäller PS uppkommer den vanligen 
förhållandevis sent i livet, men när den debuterat är den något personen får leva 
med livet ut.  
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Tidigare samhällsvetenskaplig forskning beträffande kroniska sjukdomar har 
ofta fokuserat på vad det innebär att få en diagnos: att en oväntad händelse 
kommer som ett avbrott i livet, ett biografiskt brott (Bury, 1982). Ett biografiskt 
brott ställer livet på ända, de erfarenheter personen har räcker inte till och 
förväntningarna på framtiden kan behöva modifieras. Taghizadeh Larsson och 
Jeppsson Grassman (2018) menar att de som lever med en kronisk sjukdom har 
att förhålla sig till en oförutsägbarhet, att försöka leva livet så normalt som 
möjligt trots kunskapen om vad sjukdomen kan komma att innebära. Att leva 
med en kronisk sjukdom innebär att ständigt uppleva, förhålla sig till och att i 
sina framtidsplaner räkna in nya biografiska brott. Förhoppningen är att de inte 
ska inträffa alls, men om de händer, att de ska vara så långt bort i tiden som 
möjligt och vara lindriga till sin natur. Komplikationer/avbrott kan upplevas på 
olika sätt av olika individer, men gemensamt för informanterna i studier av 
Taghizadeh Larsson och Jeppsson Grassman var att komplikationer som 
upplevdes som hotande och svåra var sådana som innebar en risk att ge upp en 
värderad aktivitet eller förlora i självständighet och integritet. (Larsson & 
Grassman, 2012).  

Gemensamt i studier som beskriver upplevelser av att leva med PS är betydelsen 
av att ha en fungerande behandling (Bramley & Eatough, 2005; Vann-Ward, 
Morse & Charmaz, 2017). Om till exempel medicinering inte fungerar som väntat 
blir tillvaron både okontrollerbar och oförutsägbar. PmPS (i en mer avancerad 
fas) måste hantera att inte veta hur sjukdomen påverkar dem vare sig på kort eller 
lång sikt (Haahr, Kirkevold, Hall & Østergaard, 2010).  Sjukdomens komplexitet 
medför att konsekvenserna upplevs inom alla livets arenor i ett komplext nätverk 
(Sjödahl Hammarlund, Westergren, Åström, Edberg & Hagell, 2018; Vann-Ward 
et al., 2017), och att de kan variera från dag till dag. Flera studier beskriver 
upplevelsen av att känna sig begränsad av hur kroppen fungerar (Bramley & 
Eatough, 2005; Haahr et al, 2010; Nilsson, Ivarsson, Thordardottir & Haak, 
2015).  

Utifrån synliga symtom som skakningar och frysningar, kan sjukdomen medföra 
en social stigmatisering och påverka upplevelsen av delaktighet (Heusinkveld, 
Hacker, Turchan, & Charles, 2018; Maffoni, Giardini, Pierobon, Ferrazzoli & 
Frazzitta, 2017). Även de icke-motoriska symtomen, (till exempel en 
förlångsammad tankeprocess) som oftast inte är uppenbara för omgivningen, kan 
orsaka sociala svårigheter och en upplevelse av bristande förståelse från 
omgivningen (Maffoni et al. 2017). I en studie där man undersökte erfarenheter 
och upplevelser hos PmPS, beskrev alla deltagarna aktivitetsproblem (Benharoch 
& Wiseman, 2004). Hariz & Forsgren (2011) har visat att PS påverkar både 
förmågan att klara dagliga aktiviteter och upplevd livskvalitet redan tidigt i 
sjukdomen.  
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Enligt arbetsterapeutisk och aktivitetsvetenskaplig teori bidrar aktivitet till 
mening i livet, organiserar vardagen och är en betydelsefull faktor för hälsa och 
välmående (Argentzell & Leufstadius, 2010; Kielhofner, 2002; Polatajko et al., 
2007a; Wilcock & Hooking, 2015). Aktivitet är således ett mycket centralt 
begrepp inom arbetsterapi, även om det inte finns konsensus beträffande hur 
begreppet ska defineras (Jonsson, 2008). I detta avhandlingsarbete använder jag 
termen aktivitet både för att beskriva en unik persons engagemang och utförande 
av sysslor i en specifik miljö (”Ulf skådar fågel på Röbäcksslätten”) och som 
beskrivning av sysslor som inte är relaterade till en person och en specifik miljö 
(”Fågelskådning”). Aktiviteters mening upplevs således unikt av varje individ 
samtidigt som de är relaterade till den omgivande miljön (Polatajko et al. 2007b).  

ADL (Aktiviteter i det dagliga livet) och Parkinsons sjukdom 
Begreppet ADL (Aktiviteter i det dagliga livet) används för att beskriva sysslor 
som utförs ofta, i princip varje dag (Törnquist & Sonn, 1994). Det är sedan länge 
väl etablerat inom sjukvården (Socialstyrelsen, 2008), men det används även 
inom forskning i vitt skilda vetenskapsområden, från neuropsykologi (Mlinac & 
Feng, 2016) till datavetenskap (Zhang, Jia, Li, Liu & Li, 2016). Det är även ett 
etablerat begrepp inom arbetsterapi (Ejlersen Waehrens, 2010; Törnquist, 1995). 
Innebörden av begreppet ADL varierar (Törnquist, 1995) från att omfatta mer 
basala, kroppsnära aktiviteter till att (till exempel inom dansk arbetsterapi) 
användas som paraplybegrepp för aktivitetsområdena personlig vård, boende 
arbete och fritid (Ejlersen Waehrens, 2010). ADL kan delas upp i primär eller 
personlig ADL (P-ADL) och sekundär eller instrumentell ADL (I-ADL) (Sonn & 
Hulter Åsberg, 1991). P-ADL omfattar de mest basala, dagliga aktiviteterna, 
medan innehållet i I-ADL kan variera (Törnquist, 1995). Oftast innehåller 
begreppet aktiviteter inom boende (sköta hem och hushåll) och att kunna 
förflytta sig i samhället.  

För att beskriva och bedöma förmågan att utöva aktiviteter i dagligt liv finns en 
mängd olika instrument (Norberg, 2014; Törnquist, 1995). Syftet kan variera i de 
olika instrumenten, de kan exempelvis vara beskrivande, utvärderande och/eller 
predicerande (identifiera möjligheter och begränsningar i framtiden). De kan 
användas för att fastställa vårdnivå, utgöra underlag för fortsatt behandling, eller 
för att observera tidiga tecken till förändring (Law, Baum, & Dunn, 2001). Ett 
instrument som är mycket etablerat inom svensk arbetsterapi är ADL-taxonomin, 
som används i en av de ingående studierna i denna avhandling. ADL-taxonomin 
kan baseras på självskattning, intervju och observation och omfattar 12 
aktiviteter. Dessa aktiviteter anses utgöra en bas för dagligt liv och vara generella 
för de flesta människor (Törnquist & Sonn, 2016). ADL-taxonomin används både 
kliniskt och i forskning (Nilsson, Bernspång, Fisher et al., 2003; Lidström 
Holmkvist & Holmefur, 2018). 
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I både de brittiska och de nederländska riktlinjerna för arbetsterapi finns 
beskrivningar av hur PS kan påverka aktivitet och delaktighet. De brittiska utgår 
från funktionsnedsättningar och beskriver utifrån dem vilka problem som kan 
uppstå beträffande aktivitet (Aragon & Kings, 2015). Problem som beskrivs är 
svårigheter med förflyttningar (vända sig i sängen, rotera i stående, 
gångsvårigheter, fallrisk), kommunikation (till exempel svårigheter att bli rätt 
uppfattad på grund av svag röst), med att äta, att knäppa knappar och att skriva 
(finmotoriska uppgifter där en person använder en eller båda händerna). I 
riktlinjerna anges också svårigheter med till exempel problemlösning, 
koncentration och logiskt tänkande som i förlängningen leder till begränsningar 
i aktivitetsutförande. I de holländska riktlinjerna beskrivs 
funktionsnedsättningar och begränsningar i aktivitet fristående från varandra, 
även om aktivitetsbegränsningar ibland relateras till specifika 
funktionsnedsättningar. Begränsningar i aktivitet direkt relaterade till PS 
beskrivs under rubrikerna Personlig vård (”Living/Caring”), Förflyttning 
(”Functional mobility”), Boende (”Housekeeping”), Arbete (Work) och Fritid 
(Leisure).  Exempel på dagliga aktiviter där begänsningar beskrivs som vanligt 
förekommande är att äta, ta mediciner, borsta tänderna, förflyttningar av olika 
slag, laga mat, handla och städa (Sturkenboom et al. 2011).  
 
Hur sjukdomen utvecklas är, som tidigare beskrivits, individuellt, men över tid 
kommer sjukdomen successivt att påverka förmågan att upprätthålla utförandet 
av aktiviteter och att upprätthålla oberoende och självständighet, med betydande 
inverkan på arbete, fritid, familjeliv och upplevd delaktighet (Hariz & Forsgren, 
2011; Nilsson et al. 2013; Shulman, 2007; 2010). Flera studier pekar på behovet 
av fortsatt forskning kring PmPS:s livssituation, dels i form av longitudinella 
studier med ett könsperspektiv (Pavon et al. 2010; Georgiev et al. 2017), dels 
behovet av att fördjupa kunskapen om sjukdomens påverkan i vardagen 
(Schipper, Dauwerse, Hendrikx, Leedekerken & Abma, 2014) men även av 
studier för att på sikt kunna förbättra t ex rehabilitering och samhällsplanering 
(Slaug, Nilsson & Iwarsson, 2013). 
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Motiv för avhandlingen 

Antalet personer som lever med Parkinsons sjukdom kommer successivt att öka 
utifrån ett ökat antal äldre i befolkningen. Det är en mycket komplex och 
variationsrik sjukdom utifrån orsaker, symtombild och hur den påverkar enskilda 
individers dagliga liv. Den går i dagsläget inte att bota, utan målet för behandling 
är att de som lever med sjukdomen ska uppnå högsta möjliga livskvalitet. Den 
primära behandlingen är oral medicinering, men även avancerad hjärnkirurgi 
(DBS) kan vara ett alternativ för dem vars medicinering inte räcker till för att 
lindra symtom och optimera livskvalitet. PmPS bör erbjudas kontinuerlig kontakt 
med sjukvård, där även multidisciplinära team, inklusive arbetsterapeut, ingår. 
Studier visar att proportionellt fler män än kvinnor erbjuds avancerad 
hjärnkirurgi som behandling, men orsaken till detta är inte klarlagd.  Det finns 
även ett behov av att fördjupa kunskapen om likheter och skillnader mellan 
kvinnor och män som lever med PS beträffande hur de upplever sjukdomens 
påverkan på aktiviteter i dagligt liv (ADL) över tid samt hur de hanterar 
sjukdomens konsekvenser i sitt dagliga liv. 
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Övergripande syfte 

Det övergripande syftet med denna avhandling är att fördjupa kunskapen om 
dagligt liv bland kvinnor och män som lever med Parkinsons sjukdom och 
utforska hur de förhåller sig till och hanterar aspekter av sjukdomens 
konsekvenser.  

Frågeställningar: 

Hur hanterar personer som lever med en måttligt avancerad PS konsekvenserna 
av sjukdomen i sitt dagliga liv? 

Hur ser personer som lever med en måttligt avancerad PS på djup 
hjärnstimulering som behandlingsmetod? 

Hur ser utvecklingen av ADL-förmåga ut över tid för personer med PS? 

Vilka likheter och skillnader finns mellan kvinnor och män utifrån ovanstående 
frågeställningar? 

 

 

 

 



 

15 

Metod 

Avhandlingen bygger på tre delstudier, som presenteras översiktligt i tabell 1. Alla 
tre studierna har ett deskriptivt syfte. För att uppnå det övergripande syftet och 
de specifika syftena har både kvalitativ och kvantitativ metod använts. 

De två kvalitativa studierna (studie I och II) ingår i forskningsprojektet 
Betydelsen av djup hjärnstimulering (DBS) för dagligt liv hos kvinnor 
och män med Parkinsons sjukdom. Studierna som ingår i detta 
avhandlingsarbete bygger på intervjuer med 10 kvinnor och 14 respektive 13 män 
som lever med en måttligt avancerad Parkinsons sjukdom, som inte har 
genomgått djup hjärnstimulering. Majoriteten av dessa var bosatta i norra 
Sverige (Västerbotten och Norrbotten), men för att få en större jämvikt i 
fördelningen män/kvinnor rekryterades även 3 kvinnor från södra Sverige. 

Den kvantitativa studien (studie III) ingår i NYPUM, Nyinsjuknade i 
Parkinson i Umeå, ett populationsbaserat, kliniskt forskningsprojekt. 
Deltagarna i detta forskningsprojekt har rekryterats från upptagningsområdet för 
Norrlands Universitetssjukhus, dvs. södra delen av Västerbotten med cirka 
144 000 invånare. Alla med nydiagnostiserad Parkinsons sjukdom eller 
parkinsonism från 1:a januari 2004 till 30:e april 2009 har erbjudits att vara med 
i projektet. Deltagarna har genomgått omfattande undersökningar vid 
tidpunkten för diagnos (baslinjebedömning) och sedan vid årliga uppföljningar. 
Uppföljningarna upphör vid dödsfall eller då personen blivit för skör för att delta, 
flyttar eller tackar nej till fortsatt deltagande.  

 

Figur 1. Karta över Västerbotten och Sverige (källa: Nationalencyklopedin, 
2019). 
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Kontext  

Dessa studier har bedrivits i Sverige, ett land som enligt World Health 
Organisation (WHO, u.å.) har ett socialt ansvarstagande sjukvårdssystem, 
vilket har som mål att tillförsäkra alla medborgare en god hälsa. Hälso- 
och sjukvård ska, på ett jämlikt sätt, erbjudas efter behov. Det finns också 
en uttalad ambition att män och kvinnor ska erbjudas en jämställd vård 
(Socialstyrelsen 2004). Sverige har också en lång tradition av att sträva 
efter likvärdiga förhållanden för kvinnor och män inom samhällets alla 
arenor (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2018). 

De flesta deltagarna i intervjustudierna bodde i Västerbotten i norra 
Sverige. Flertalet hade kontakt med Neurologkliniken i Umeå, där det 
sedan länge bedrivs forskning omkring Parkinsons sjukdom. De flesta var 
också medlemmar i en förening för personer med Parkinsons sjukdom. 

För att underlätta läsningen av metoden beskrivs först de delar som rör 
de två kvalitativa studierna (I och II), följt av en metodbeskrivning för den 
kvantitativa studien (III).  



 

17 

Tabell 1: Översikt över de två publicerade studierna och det manus som ingår i avhandlingen. 

 

 Studie I Studie II Studie III 
Titel Striving towards 

”joie de vivre” in 
daily life. 
Challenges and 
strategies among 
women and men 
living with 
Parkinson’s 
disease 

Are patients ready 
for EARLY-STIM? 
Attitudes towards 
Deep Brain 
stimulation among 
female and male 
patients with 
moderately advanced 
Parkinson’s disease. 

Development of 
ADL in women 
and men with 
Parkinson’s 
disease from time 
of diagnosis up to 
8 years 

Syfte Att utforska hur 
kvinnor och män 
upplever och 
hanterar 
påverkan av 
Parkinsons 
sjukdom i sin 
vardag 

Att utforska vad 
kvinnliga och 
manliga patienter 
med medicinskt 
behandlad, måttligt 
avancerad 
Parkinsons sjukdom 
vet om, känner inför 
och resonerar kring 
djup 
hjärnstimulering 
(DBS) som 
behandlings-
alternativ 

Att beskriva 
utvecklingen av 
självskattat 
utförande av 
dagliga aktiviteter 
(ADL) hos män 
och kvinnor med 
Parkinsons 
sjukdom från 
tidpunkt för 
diagnos upp till 8 
år efter diagnos. 

Deltagare 24 personer (10 
kvinnor)  

23 personer (10 
kvinnor) 

129 personer (53 
kvinnor) 

Metod  Kvalitativ Kvalitativ  Kvantitativ 
Analys  Grounded 

Theory 
Grounded Theory Linear mixed 

model 
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Deltagare studie I och II 

Studie I och II bygger på intervjuer med samma deltagare. Kriterier för att 
tillfrågas om att delta i intervjustudien var att ha diagnostiserad Parkinsons 
sjukdom utan känd demens men där det var känt att sjukdomen innebar 
påtagliga problem i vardagen. Strävan var att intervjua lika många män och 
kvinnor samt att uppnå spridning beträffande ålder, utbildning och bostadsort 
(stad/landsbygd). Med hjälp av en sjuksköterska vid Neurologmottagningen på 
Norrlands Universitetssjukhus, specialiserad inom PS, identifierades utifrån 
kriterierna 36 personer, varav 23 män och 13 kvinnor. Till dessa skickades ett 
informationsbrev med förfrågan om de ville delta i studien. Ett påminnelsebrev 
skickades ut. Av de tillfrågade tackade 21 (14 män, 7 kvinnor) ja till att bli 
intervjuade. En man uteslöts senare från studie II på grund av för hög ålder för 
att vara aktuell för neurokirurgisk behandling med djup hjärnstimulering. För att 
säkerställa att jämförelsen mellan män och kvinnor skulle vara väl förankrad i 
data, rekryterades ytterligare 3 kvinnor (utifrån kriteriet om påtagliga symptom 
i vardagen) genom kontakt med Parkinsonstiftelsen. I studie I deltog 24 personer 
(14 män, 10 kvinnor), i studie II deltog 23 personer (13 män, 10 kvinnor). 
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Figur 2. Inklusion och exklusion av deltagare i de kvalitativa intervjuerna (studie I och II). 

  



 

20 

Datainsamling studie I och II 

Sociodemografiska data till studie I och II har samlats in i samband med 
intervjun, genom att deltagarna fick fylla i ett ett kort frågeformulär. Frågorna 
gällde civilstånd, samboende/ensamboende, utbildningsnivå, hjälpbehov, 
arbete/sjukskrivning samt medlemskap i patientförening för Parkinsons 
sjukdom. De ombads också att skatta sin hälsa på en femgradig skala (utmärkt, 
mycket god, god, någorlunda, dålig) samt deras upplevelse av i vilken grad PS 
generellt påverkade deras liv idag (mild – måttlig – svår). Deltagarnas LEDD 
(dagligt intag av Levodopa) inhämtades från journaler (Tomlinson et al. 2010).  

Data för att svara på forskningsfrågorna insamlades genom kvalitativa intervjuer 
(Charmaz ,2014). Majoriteten av intervjuerna genomfördes av en intervjuare men 
vid en intervju var jag med som observatör för att skolas in i metodiken. Av de 
totalt 24 intervjuerna genomförde jag fem, G-MH 18 och KH en intervju. De flesta 
intervjuerna gjordes vid ett personligt möte i deltagarens hem, men fyra personer 
intervjuades per telefon på grund av att de bodde långt ifrån Umeå.  

Under intervjun ställdes öppna frågor utifrån breda frågeområden rörande 
känslor och upplevelser i samband med diagnosen; erfarenheter av och syn på 
behandling; upplevelser och erfarenheter av att leva med PS över tid; hur 
upplever och hanterar de sin situation idag. Exempel på frågor i frågeguiden: Hur 
upplevde du att få diagnosen PS? Hur vill du beskriva din livssituation med 
Parkinsons sjukdom idag? Kan du berätta om vilken behandling du har för PS 
idag? Vad känner du till om andra behandlingsmetoder? Hur ser du på DBS som 
behandlingsalternativ? Hur ser en vanlig dag ut för dig? Vad tycker du bäst om 
att göra? När mår du bra och kan fylla på energi? Vad är svårast att göra? Hur 
hanterar du problem som uppstår på grund av sjukdomen? Vid behov försökte 
intervjuaren underlätta berättandet genom att ställa följdfrågor som: Kan du ge 
mig ett exempel? Kan du beskriva lite utförligare? I enlighet med GT gjordes 
preliminära analyser av intervjuerna under datainsamlingens gång och det gav 
oss möjlighet att förfina och utveckla frågeguiden.  

Intervjuerna varade mellan 60-140 minuter. De spelades in och transkriberades 
ordagrant. Fem intervjuer skrevs ut av mig, övriga skrevs ut av en 
forskningsassistent. 

Sociodemografiska data samt dagligt medicinintag, LEDD (Tomlinson 2010) för 
deltagarna i studie I visas i tabell 2. Medelåldern vid tidpunkt för diagnos var 53 
år, för män 54 år och för kvinnor 51. Hur länge de haft sjukdomen varierade från 
1 till 19 år, medelvärdet var 9 år för män och 8 för kvinnor. Männen hade en högre 
medicindos och fler doser per dag än kvinnorna. En man intog medicin via en 
duodenal pump. Den övervägande majoriteten av deltagarna var sammanboende 
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och ungefär hälften hade högskole-/universitetsutbildning. Tretton personer (sju 
män, sex kvinnor) rapporterade behov av hjälp/stöd i sin vardag. Sammanlagt 8 
personer, varav 3 män och 5 kvinnor arbetade hel- eller deltid.  

I studie II uteslöts en man på grund av för hög ålder för att vara aktuell för djup 
hjärnstimulering. På grund av detta sjönk medelåldern vid intervjutillfället till 60 
år för hela gruppen samt till 62 år för män. 
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Tabell 2. Sociodemografiska data samt daglig medicinering (antal doser samt LEDD) för 14 män 
och 10 kvinnor med Parkinsons sjukdom.  

Hela 
gruppen=24 

Män=14 Kvinnor=10 

 Medelvärde 
(spridning) 

Medelvärde 
(spridning) 

Medelvärde 
(spridning) 

Ålder vid diagnos 53 (40-63) 54 (41-63) 51 (40-61) 
Varaktighet av PS (år) 8 (1-19) 9 (3-19) 8 (1-19) 
Ålder vid intervju 61 (46-80) 63 (46-80) 58 (47-67) 

Antal medicindoser/ 
dag a 5 (3-9) a 6 (3-9)  4 (3-6)a  

LEDD (mg) € 
1191  

(525-2322) b 

1353  

(525-2322) b 

890  

(600-1310)b  
Civilstånd N (%) N (%)  N (%) 
Samboende/ 
Ensamboende 

19 (79)/ 5 (21) 11 (79)/ 3 (21) 8 (80)/ 2 (20) 

Utbildningsnivå c N (%) c N (%) c N (%) 

Grundskola 5 (22) 3 (23) 2 (20) 
Gymnasium 7 (30) 4 (31) 3 (30) 
Universitet/högskola 11 (48) 6 (46) 5 (50) 

Självrapporterat 
behov av daglig hjälp 

  
N (%) 

  
N (%) 

  
N (%) 

Har hjälpbehov 13 (54) 7 (50) 6 (60) 
Inget hjälpbehov 11 (46) 7 (50) 4 (40) 

Arbetssituation vid 
tidpunkt för intervju  

  
N (%) 

  
N (%) 

  
N (%) 

Arbetar heltid 1 (5) 1 (7) 0  
Arbetar deltid 7 (29) 2 (14) 5 (50) 
Sjukskriven 8 (33) 4 (29) 4 (40) 
Pensionär 8 (33) 7 (50) 1 (10) 
Medlem i 
Parkinsonförening 

20 (83) 12 (85) 8 (80) 

 

LEDD = Levodopa equivalence daily doses, dagligt intag av Levodopa 

a= data saknas för 2 kvinnor 

b=data saknas för 4 (1 man) personer 

c= data saknas för 1 man 
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Analys studie I och II 

Analyserna i studie I och II har utförts enligt Grounded Theory (GT). Denna 
metod fokuserar på att söka processer och ”vad som pågår” i data. Den beskrivs 
oftast som att den ska användas i teorigenererande syfte, men den kan också 
användas deskriptivt (Corbin & Strauss, 2008). Grundläggande i metoden är ett 
upprepat jämförande i alla faser och på alla nivåer i analysarbetet. Meningar och 
koder jämförs med varandra, både inom samma intervju och mellan intervjuer.  
Detta innebär att även om analysarbetet bedrivs i faser, så överlappar faserna 
varandra och analysen går fram och tillbaka mellan dem. Analysarbetet pågår 
samtidigt som data samlas in. Datainsamling pågår tills dess att mättnad har 
uppstått, det vill säga att nya data inte medför nya antaganden utan bekräftar 
analysen. Hamberg använder i sin avhandling (1998) även begreppet ”pragmatisk 
mättnad”, det vill säga att vid beslut om att avsluta datainsamlingen måste 
hänsyn tas till ekonomiska och praktiska förutsättningar för ett 
forskningsprojekt.  

I detta avhandlingsarbete är ett grundantagande att resultatet i en kvalitativ 
intervju inte ”uppstår ur data”, utan att det konstrueras av de analyserande 
forskarna. När vi analyserar data och konstruerar kärnkategori och kategorier 
(och eventuellt teorier) har vi med oss kunskaper och erfarenheter sen tidigare 
(Charmaz, 2014). Resultatet är en tolkning av data, inte den enda sanningen som 
kan genereras ur dessa data (Charmaz, 2014). För att få ett trovärdigt resultat är 
det viktigt både att datainsamlingen genererar rik och varierad data och att 
analysarbetet görs noggrant och med metodologisk stringens. Att ständigt 
jämföra och gå tillbaka till ursprungsdata, samt att förhålla sig både öppen och 
kritisk under analysarbetet är grundläggande (Hamberg, Johansson, Lindberg & 
Westman, 1994). Urquhart (2007) beskriver det som en styrka i GT att metoden 
kan påvisa en underliggande kedja av evidens genom att resultatet av analysen 
alltid ska kunna verifieras i data. 

Enligt Charmaz innefattar kodning i GT minst två faser: den initiala och den 
fokuserade. Dessa faser kan utökas med axial och teoretisk kodning. I den initiala 
kodningen kodas mening för mening, eller rad för rad. Charmaz rekommenderar 
att koda i handlingar (actions). Hon beskriver också de initiala koderna som 
provisoriska, jämförande och att de ska vara väl grundade i ursprungsdata. I den 
fokuserade kodningen används de initiala koderna för att sortera och sålla i stora 
mängder data för att kunna syntetisera och lyfta data till en högre 
abstraktionsnivå.  

Jag har valt att göra en detaljerad beskrivning av vilka faser som övergripande 
funnits i analysarbetet med studie I och II. Dessa faser benämns numeriskt och 
överensstämmer inte med faserna enligt Charmaz, även om initial och fokuserad 
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kodning ingår. Analysarbetet inleddes med att arbeta med hela intervjuerna, men 
efter fas 2 har det bedrivits separat för de två studierna, det vill säga analys och 
resultat till studie II var färdigställt innan analys utifrån fas 3 påbörjades inför 
studie I.  

1) I den första fasen lästes och diskuterades intervjuerna i sin helhet allt efter som 
de genomförts och skrivits ut, för att kunna ta vara på erfarenheter och vid behov 
förändra intervjuguiden. 

2) I andra fasen kodade deltagarna i forskargruppen (MS, KH, GMH) varje 
intervju i sin helhet var för sig och skrev en sammanfattande minnesanteckning 
per intervju (initial kodning). Ansatsen i denna fas var att arbeta snabbt och koda 
i ord som betecknar handlingar (Charmaz 2014). Efter att ha kodat tre intervjuer 
möttes forskargruppen för att jämföra och diskutera koder samt innehåll och 
mening i deltagarnas beskrivna upplevelser. Ytterligare tre intervjuer kodades 
innan forskargruppen möttes igen för att jämföra och diskutera, reflektera över 
innehållet och successivt bygga en gemensam bas av kunskap och erfarenhet 
utifrån data. Utifrån resultatet av denna kodning identifierades syn på 
behandling med djup hjärnstimulering och strategier för att uppnå ett gott dagligt 
liv som två avgränsade teman, vilket gjorde att forskargruppen beslutade att låta 
detta ligga till grund för två skilda studier. 

3) I den tredje fasen lästes och kodades hela intervjuerna igen av mig och 
meningar som rörde deltagarnas syn på djup hjärnstimulering (utifrån syftet i 
studie II) separerades ut i en separat fil. Denna fil kodades om av varje författare 
separat för att sedan diskuteras i gemensamma möten med hela forskargruppen. 
I denna fas tillämpades framför allt fokuserad kodning, det vill säga de initiala 
koderna studerades genom att de jämfördes, sorterades och utvärderades. Under 
möten i forskargruppen utarbetades successivt kärnkategori, kategorier och 
underkategorier. (Denna fas upprepades senare utifrån syftet i studie I).  

4) För respektive studie analyserades koder och kategorier utifrån skillnader och 
likheter mellan kvinnor och män av mig. Analysen diskuterades sedan i 
forskargruppen. 

5) I den sista fasen för respektive studie läste jag igenom hela intervjuerna igen 
för att slutligen säkerställa att kategorierna och tolkningarna i resultatet kunde 
kontextualiseras i intervjuerna, det vill säga att resultatet var grundat i data. 

Minnesanteckningar har förts kontinuerligt av respektive författare. 
Minneskartor över varje intervju, över olika ”innehållsområden” i intervjuerna 
(till exempel syn på behandling), över mäns respektive kvinnors intervjuer samt 
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underlag för kategorier och subkategorier har jag nedtecknat. Dessa 
minneskartor har sedan varit underlag för diskussion i forskargruppen. 

Deltagare studie III 

I juni 2017 fanns totalt 129 personer (76 män, 53 kvinnor) med diagnosen 
idiopatisk Parkinsons sjukdom, vilka alla ingår i studie III. Av dessa 129 personer 
genomförde 114 (69 män, 45 kvinnor) självskattning (tillsammans med 
Parkinsonsjuksköterska) utifrån ADL-taxonomin vid minst ett tillfälle. Orsaken 
till att deltagare inte genomförde ADL-taxonomin trots att de genomförde 
motorisk bedömning (UPDRS III) vid läkarbesök var, enligt P-sjuksköterskan, i 
de flesta fall att de inte orkade delta i alla undersökningar (för sköra för att delta) 
och därför valde bort ADL-taxonomin. Vid den sista uppföljningen i denna studie, 
vid åtta år efter diagnos, genomförde 32 personer (20 män, 12 kvinnor) 
självskattning av ADL-taxonomin. För översikt av antalet som deltog respektive 
föll bort vid respektive uppföljning, se figur 3. 
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Figur 3: Antal medverkande samt bortfall i bedömning av motorik (UPDRS III) samt självskattning 
enligt ADL-taxonomin i en grupp med Parkinsons sjukdom, ingående i NYPUMs databas 

  



 

27 

Datainsamling studie III 

Alla data till studie III har samlats in vid tidpunkt för inkludering i NYPUM-
projektet och sedan kontinuerligt vid planerade uppföljningar. I denna studie 
ingår bedömningar från baslinje (0, tidpunkt för diagnos), ett år (12 mån), tre år 
(36 månader), fem år (60 månader) och åtta år (96 månader) efter diagnos.  

Instrument 

I studie III ingick följande instrument: 

ADL-Taxonomin (Törnquist, 1995; Törnquist & Sonn, 1994) är ett 
allmängiltigt instrument för att bedöma ADL-förmåga, vilket innebär att det går 
att använda oberoende av diagnos. Det har successivt reviderats och finns nu i 
version 4.0 (Törnquist & Sonn, 2016). I denna version finns varianter anpassade 
till olika klientgrupper, till exempel barn och personer med psykisk 
funktionsnedsättning. ADL-Taxonomin används kliniskt av arbetsterapeuter för 
att bedöma och beskriva utförande inom basala, dagliga aktiviteter, men den 
används också inom forskning. ADL-taxonomin har i studier visat sig vara giltig 
(valid) och tillförlitlig (reliabel) både generellt och för specifika grupper (Nilsson, 
Bernspång, Fisher et al., 2003; Lidström Holmkvist & Holmefur, 2018). ADL-
Taxonomin omfattar 12 aktiviteter som anses vara generella och utgöra en bas för 
dagligt liv (tabell 3). Varje aktivitet byggs upp av delaktiviteter som varierar från 
två till sex stycken. Som exempel omfattar aktiviteten På- och avklädning 
delaktiviterna 1 Klär av sig, 2 Klär på sig på överkroppen, 3 Klär på sig på 
underkroppen, 4 Klär på sig strumpor/strumpbyxor och skor och 5 Tar fram 
kläder efter behov. I originalversionen bedöms endast aktiviteter som är 
relevanta för den enskilde och det sätts inga poäng (Törnquist & Sonn 2016). I 
detta avhandlingsarbete används en modifierad version som tidigare använts i 
studier om PmPS (Hariz, Lindberg, Hariz, & Bergenheim, 2003; Hariz & 
Forsgren, 2011). Deltagarna i studie III graderade sin förmåga att utföra varje 
delaktivitet på en fem-gradig Likert-skala där 1 = utför delaktiviteten oberoende 
och utan svårighet och 5 = kan inte alls utföra delaktiviteten (tabell 3). Högre 
poäng innebär således större svårigheter i att utföra aktiviteter i dagligt liv. I 
NYPUM-projektet har ADL-taxonomin genomförts i form av självskattning, med 
assistans av en sjuksköterska, specialiserad inom Parkinsons sjukdom. 
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Tabell 3: Lägsta och högsta poängsumma för varje aktivitet i den  
reviderade versionen av ADL-taxonomin, använd för personer med 
 Parkinsons sjukdom 

Aktivitet Lägst möjliga Högst möjliga 
Äta och dricka 3 15 
Förflyttning 6 30 
Toalettbesök 4 20 
På- och avklädning 5 25 
Personlig hygien 3 15 
Övrig kroppsvård 5 25 
Kommunikation 5 25 
Resor 5 25 
Matlagning 3 15 
Inköp av dagligvaror 3 15 
Städning 2 10 
Tvätt 3 15 

 

The Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) (Fahn et al, 
1987) är ett sammansatt instrument för bedömning av symtom, 
sjukdomsutveckling och nivå av beroende i dagligt liv. Bedömningarna utförs av 
personal, men grundar sig ofta på intervju. Poängsättningen går från 0 (normal) 
till 4 (kraftigt nedsatt), ju högre poäng desto mer påverkan av sjukdomen. UPDRS 
är ett rekommenderat och mycket använt instrument inom vård och forskning 
om PS, ett instrument med så kallad gyllene standard. Utifrån kritik mot att 
instrumentet saknade bedömning av icke-motoriska aspekter har det omarbetats 
(Goetz, 2012). I NYPUM, som startade innan denna omarbetning genomfördes 
används version 3.0 som först publicerades 1987 (Fahn et al. 1987). Den består 
av sex delar: I] Mental aktivitet, beteende och sinnesstämning, II] Dagliga 
aktiviteter, III] Motorisk undersökning, IV] Komplikationer av behandling, V] 
Bedömning enligt Hoehn & Yahr, VI] Schwab & England, grad av påverkan på 
ADL. I underlaget för studie III används den motoriska bedömningen (UPDRS 
III). Maximalsumma för denna del är 108 poäng. Bedömningen har utförts av 
läkare specialiserad inom neurologi och rörelsestörningar (Eriksson Domellöf, 
2013). 

Mini Mental State Examination (MMSE) (Folstein et al., 1975; Fillenbaum 
et al., 1990) är ett standardiserat instrument för att översiktligt undersöka 
kognition. Det har en standardiserad skala omfattande maximalt 30 poäng, där 
högre poäng innebär högre grad av kognitiv funktion. Vid 23 poäng eller lägre 
kan demens misstänkas. 

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) (Schrag, 2011, 
Montgomery & Åsberg, 1979) är ett observationsbaserat instrument för att mäta 
grad och utveckling av depression. Skalstegen går från 0-6, där 0 innebär ett 
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neutralt stämningsläge och 6 ett stämningsläge med maximal påverkan. Ju högre 
poängsumma desto högre grad av depression. Maximalt poängtal är 54. 

 

Analys studie III 

Analyserna har skett stegvis. För att testa effekter över tid och kön för de 12 
aktiviteterna i ADL-taxonomin liksom för motorik, kognition och 
sinnesstämning/depression (LMM till UPDRS III, MMSE och MADRS) användes 
linjära modeller med fix effekt för kön och mättidpunkt. Eftersom varje individ 
har upp till fem mätningar användes så kallade linear mixed models (LMM) där 
den individuella nivån adderas som en slumpmässig effekt (random effect) (West, 
West & Galecki, 2007). Dessutom användes en autoregressiv kovariansstruktur 
vilket gör att observationer är mera korrelerade om de är nära i tid. Även 
interaktionen mellan tid och kön uppskattades. Som en del i post-hoc analysen 
genomfördes Friedman’s rangtest av de enskilda delaktiviteter som visat 
signifikant skillnad över tid. För de som dessutom visat på en könsskillnad 
användes Scheirer-Ray-Hare test. I figurerna som beskriver resultatet över hur 
utvecklingen över tid såg ut har resultat av parvisa t-test infogats. 

Pearson’s korrelationskoefficient användes för att undersöka relationen mellan 
ökningen av den dagliga medicindosen (LEDD) jämfört med baslinjebedömning 
och också för den självskattade förbättringen i ADL-förmåga vid 1 år jämfört med 
baslinjen. Alla variabler undersöktes beträffande normalitet genom grafisk 
inspektion och med Shapiro-Wilk test. Statistisk signifikans definierades som 
p≤0,05. 
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Etiska överväganden 

Intervjustudierna: Alla deltagarna hade själva valt att delta och alla skrev under 
informerat samtycke innan intervjuerna inleddes. De hade också lämnat skriftligt 
tillstånd till att ta del av relevant information i medicinsk journal. I 
informationsbrevet fanns uppgifter med namn och telefon till ansvarig för 
projektet. De informerades även om möjligheten att kontakta intervjuaren vid 
behov. De fick själva välja plats för intervjun. Stor vikt lades under intervjuerna 
vid att skapa ett samtalsklimat som var öppet och tillåtande. I intervjuerna 
framkom att deltagarna såg fortsatt forskning om PS som mycket betydelsefullt 
och att deltagande i denna studie upplevdes som ett sätt för dem att aktivt bidra.  

Även i den kvantitativa studien har alla deltagare själva valt att delta och lämnat 
skriftligt samtycke. De har fått information om att de när som helst kan tacka nej 
till fortsatt deltagande utan att det påverkar deras fortsatta behandling. 

Alla i avhandlingen ingående studier är godkända av etisk kommitté vid Umeå 
Universitet, se nedan.  

Intervjustudierna: Dnr 2010-97-31M, Tillägg: D.No: 2012-36-32M. Regionala 
Etikprövningsnämnden 

NYPUM: Dnr 03-387 Forskningsetikkommittén. Tillägg: Dnr 05-077M 
Regionala Etikprövningsnämnden 
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Resultat 

Det övergripande syftet med denna avhandling var att fördjupa kunskapen om 
dagligt liv bland kvinnor och män som lever med Parkinsons sjukdom, och att 
utforska hur de förhåller sig till och hanterar aspekter av sjukdomens 
konsekvenser. 

Resultatet kommer att presenteras utifrån de frågeställningar som legat till grund 
för avhandlingen: 

1 Hur hanterar personer som lever med en måttligt avancerad PS konsekvenserna 
av sjukdomen i sitt dagliga liv? (studie I). 

2 Hur ser personer som lever med en måttligt avancerad PS på djup 
hjärnstimulering som behandlingsmetod? (studie II). 

3 Hur ser utvecklingen av ADL-förmåga ut över tid för personer med PS? (studie 
III). 

4 Vilka likheter och skillnader finns mellan kvinnor och män utifrån ovanstående 
frågeställningar? (studie I, II och III). Resultat för denna frågeställning redovisas 
delvis under respektive studie men också under en sammafattande rubrik i 
resultatet. 

För att ytterligare belysa resultaten i de kvalitativa studierna används citat som 
ej tidigare publicerats, med kön angivet. Deltagarna är numrerade från Man nr 1 
(Mnr 1) till Kvinna nr 24 (Knr 24). Ett tidigare ej publicerat resultat om arbete 
finns med i avsnittet om hur personer som lever med PS hanterar konsekvenser i 
sitt dagliga liv (studie I). 

1 Strävan efter att uppnå och upprätthålla ett gott dagligt liv 
(studie I) 
Tillvaron med PS karakteriserades enligt deltagarna i denna intervjustudie av en 
strävan efter att uppnå och bibehålla ett gott dagligt liv, trots de utmaningar som 
sjukdomen medförde. De skildrade detaljrikt de begränsningar de upplevde att 
sjukdomen hade på deras dagliga liv och sina strategier för att hantera denna 
påverkan. Analysen resulterade i en kärnkategori, tre kategorier samt 2-5 
underkategorier, (tabell 4). 
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Tabell 4: Kärnkategori, kategorier och underkategorier utifrån intervjuer med 24 personer (10 
kvinnor) med Parkinsons sjukdom om strategier för att hantera de utmaningar som uppstår i 
vardagen utifrån sjukdomens symtom. 

KÄRN-
KATEGORI 

STRÄVAN EFTER ATT UPPNÅ OCH 
UPPRÄTTHÅLLA ETT GOTT DAGLIG LIV 

Kategorier Att anpassa sig 
till att 
medicinerna 
styr 

Att göra på ett 
annorlunda 
sätt 

Att peppa sig 
mentalt och 
hålla igång 
fysiskt 

Under-
kategorier 

Kampen för att 
leva efter ett 
schema 

Hantering av 
tid och energi 

Att 
vidmakthålla ett 
positivt 
tänkande 

 Hantering av 
oförutsedda 
effekter av 
medicinering 

Användning av 
hjälpmedel och 
nya 
tillvägagångs-
sätt 

Att medvetet 
sträva efter 
värdefulla 
sysselsättningar 

  Att utföra 
praktiska 
uppgifter 
tillsammans 
med någon 

Att prioritera 
och söka 
givande sociala 
relationer 

   Att fylla på 
energi i positiva 
miljöer 

   Att initiera och 
upprätthålla 
fysisk aktivitet i 
sin vardag 

 

För att kunna upprätthålla ett gott vardagsliv var en fungerande medicinering en 
avgörande faktor, men det krävdes också att deltagarna anpassade sitt sätt att 
utföra olika sysslor utifrån sina egna förutsättningar. Det framkom också som 
mycket viktigt att fylla sina dagar med positivt innehåll ur flera olika aspekter.  

Kategorin Att anpassa sig till att medicinerna styr byggs upp av 
underkategorierna Kampen för att leva efter ett schema och Hantering 
av oförutsedda effekter av medicineringen. Tillsammans åskådliggör de 
hur de intervjuade såg medicinerna som nödvändiga och helt avgörande för att 
deras vardag skulle fungera. Till exempel beskrevs deras rutiner på morgonen 
mycket likartat, de började med medicinen, väntade en stund på att få effekt av 
den, för att sedan ta itu med toalettbestyr och frukost.  
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På morgonen kan jag vara ganska stel. Då kommer jag ut hit och 
har tagit medicinen. Sen börjar jag ställa bort den ena kryckan, 
utan att tänka på det, och så den andra kryckan. Helt plötsligt är 
jag liksom fri… Mnr 12. 

Ja idag, det är ju då att få i sig medicinen på morgonen så man 
kommer igång, för man är ju ganska seg när man vaknar på 
morgonen och styv och..det tar ju..alltså när du går på toaletten 
kanske det tar nästan 10 minuter för att komma sig dit. Knr 24. 

Kampen för att leva efter ett schema: Det var samtidigt mycket mödosamt 
att dag för dag få ihop tiderna för medicin, mat och de sysslor de ville och behövde 
utföra. De var medvetna om att medicinens effekt påverkas av till exempel intag 
av proteiner. Olika typer av stress kunde också påverka. De ansträngde sig för att 
leva efter något slags schema, vilket blev svårare när doserna ökade i antal.  

Som i mitt fall i alla fall, jag måste ta medicin i ganska rätt 
mängd, rätt tid för att inte bli överrörlig och inte må dåligt 
utifrån brist på medicin. Knr 9. 

Första tiden var medicineringen allmänt jobbig. Att hålla 
ordning på medicinen. Klockan och antalet tider på dygnet. Mer 
är tre hålltider klarar man inte av. Mnr 1. 

Hantering av oförutsedda effekter av medicinering: De intervjuade 
försökte även hantera uteblivna och oförutsedda effekter av medicinerna, från att 
stelna till, frysa och då inte kunna röra sig, till att helt plötsligt ha ofrivilliga, 
okontrollerade rörelser. Dessa ofrivilliga rörelser kunde ibland beskrivas i ganska 
positiva ordalag, men oftast som något besvärande, som måste döljas: 

…då börjar man känna, vad sakta, börjar sacka efter. Då är det 
bättre att vänta, ta medicinen…..Mnr 13 

…då får jag som sitta och hålla, eller som binda fast benet så här 
och så kanske sitta på handen och då försöka vara som vanligt. 
Knr 19. 

Kategorin Att göra på ett annorlunda sätt med underkategorierna 
Hantering av tid och energi, Användning av hjälpmedel och nya 
tillvägagångssätt samt Att utföra praktiska uppgifter tillsammans 
med någon skildrar att de måste finna nya sätt att utföra sysslor på, utifrån 
förändringar i förmåga både just för dagen och över tid. Utifrån exempelvis en 
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ökad stresskänslighet, trötthet, långsamhet i både rörelse och tanke samt 
bristande balans anpassade de sitt utförande av olika sysslor.   

Hantering av tid och energi: För att få vardagen att fungera var det 
nödvändigt att planera för att ha tillräckligt med tid för det som skulle göras. För 
att komma i tid till en buss eller till sitt arbete på morgonen kunde det krävas att 
man gick upp flera timmar innan för att säkert hinna med sina morgonbestyr. 

När jag vaknar sju eller åtta på morgonen så behöver minst två- 
tre timmar för att komma igång. Jag måste ha det för jag 
fastnar. Mnr 1. 

Att sänka sina krav på den egna prestationen var en annan strategi som beskrevs 
för att tid och energi skulle räcka till. Upplevelsen av att inte längre få det resultat 
man var van vid beskrevs på olika sätt, från något som var en naturlig del i den 
aktuella livssituationen till att beskrivas som en förändring av den egna 
personligheten. Det kunde även vara så att de behövde prioritera bland sysslor 
och ibland helt välja bort en aktivitet. Vikten av att själv kunna styra över sin tid 
och vilken syssla som skulle utföras framkom tydligt. Det var en fördel att kunna 
styra sitt görande efter dagsform: 

…för det känner jag ju, jag har hand om ekonomin hemma också, 
men då kan jag göra det när jag är pigg i huvet. Knr 7. 

Hur mycket tid och energi som skulle läggas på arbete beskrevs som ett mycket 
viktigt beslut i strävan att uppnå ett gott vardagsliv. Att sluta arbeta, gå ner i 
arbetstid eller få arbetsuppgifter anpassade efter sina förutsättningar var viktiga 
faktorer för att reducera stress och öka välbefinnandet. De som fortfarande 
yrkesarbetade hade flexibla arbetsuppgifter, som naturligt innebar att de rörde 
på sig. Alla dessa hade också haft möjlighet att diskutera sin situation med sin 
arbetsgivare, vilket hade lett till anpassningar i arbetet. Anpassningarna kunde 
bestå i reducerad arbetstid, anpassade arbetstider och att arbetsuppgifter både 
specifikt valts ut och anpassats. Av dem som var yrkesverksamma framställdes 
arbete som viktigt ur flera olika aspekter; det var viktigt att försörja sig och bidra 
till samhället, samt att arbetet innebar dagliga rutiner och en social gemenskap. 
De deltagare som hade haft arbeten med hög belastning fysiskt och/eller mentalt 
hade alla slutat arbeta. Fysiskt krävande arbeten kunde vara till exempel inom 
äldreomsorg med tunga lyft, men även krav att kunna manipulera och arbeta 
finmotoriskt innebar problem.  

…jag sitter vid datorn och ritar. Det är mitt jobb. Då kan det 
hända att mitt i alltihop trycker pekfingret utan att jag hade 
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tänkt det. Det rycker till. Det har blivit mer och mer. Jag kan inte 
riktigt styra. Mnr 5. 

Mentalt krävande arbetsuppgifter som beskrevs var att arbeta under stark 
tidspress och att ha många bollar i luften. Att inneha chefsbefattningar med 
mycket ansvar, gjorde det svårt att fortsätta på arbetet. Processen det innebar att 
sluta arbeta skildrades olika av de intervjuade. Den framställdes både som lätt 
och smidig, med stöd från både arbetsgivare och Försäkringskassa och som 
mycket svår, utan upplevt stöd från något håll.  

…chefen som stöttade mig också och hjälpte mig att göra min 
halvtid på jobbet optimal, jag fick välja dom tider jag skulle jobba 
och, så jag fungerar bäst på förmiddagarna, kan hålla flest 
bollar i luften på förmiddagarna, så att jag jobbar bara 
förmiddagar. Knr 11. 

De positiva aspekterna av att sluta arbeta uttrycktes som en påtaglig känsla av 
frihet, vikten av att själv kunna bestämma över sin tid beträffande hur och när 
sysslor skulle utföras framhölls.  

Användning av hjälpmedel och nya tillvägagångssätt: De hjälpmedel 
som omtalades av de intervjuade var till exempel dörröppnare, gånghjälpmedel, 
bad- och hygienhjälpmedel samt arbetsstol. Dessa hjälpmedel var uppskattade 
och användes ofta. Att ge sig själv verbala kommandon och/eller att använda sig 
av ledtrådar i miljön beskrevs också, liksom att sitta i stället för att stå vid 
matlagning eller att använda vänster i stället för höger hand. Även tekniker för 
att strukturera och minnas beskrevs, som till exempel att göra 
minnesanteckningar antingen på papper eller i mobiltelefon. 

Jo, jag lägger en fot framför den andra och repeterar det. Då 
kommer jag lite bättre igång. En annan sak kan vara att stretcha 
benet och komma igång på det viset. Att ta sikte på något längre 
fram kan också hjälpa ibland. Mnr 1.  

Jag har allt i datakalender, när den rasar då… Knr 9. 

Att utföra praktiska uppgifter tillsammans med någon: Att få assistans 
eller hjälp med praktiska uppgifter sågs som något naturligt för merparten av de 
intervjuade. Ofta beskrevs det som ett samarbete där båda parter vann något på 
det.  Några av kvinnorna beskrev en förändring i hushållsarbetet, som innebar att 
männen nu tog större ansvar.  
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…jag  har ju sagt länge tillbaka att nu så måste vi hjälpas åt för 
jag klarar inte utav det. Så att om det ska bli nån mat så måste 
vi hjälpas åt. (Skratt) Knr 19. 

Männen beskrev att de inte längre kunde utföra hemreparationer och 
utomhusarbete på samma sätt som tidigare. De fick då assistans/hjälp av andra 
män, som bröder eller grannar.  De intervjuade kvinnorna beskrev att de inte 
längre kunde medverka/assistera i den typen av uppgifter. 

Jag brukar ju ha med mig sonen för att, ja, dels för att vi ska få 
tid tillsammans, men även att, ja, han är ju bra, han kan ta i 
litegrann och lyfta och greja..Mnr 20. 

Den tredje kategorin Att peppa sig mentalt och hålla igång fysiskt återger 
deras strävan att hålla uppe sitt humör och även hålla igång fysiskt. 
Underkategorierna här är benämnda: Att upprätthålla ett positivt 
tänkande, Att medvetet sträva efter värdefulla sysselsättningar, Att 
prioritera och söka givande social relationer, Att fylla på energi i 
positiva miljöer samt Att initiera och upprätthålla fysisk aktivitet i 
sin vardag. 

Att upprätthålla ett positiv tänkande: De försökte tänka positivt, vilket för 
en del föll sig ganska naturligt, det var så man alltid har tagit sig an vardagens 
problem, medan det för andra var mer mödosamt och man fick anstränga sig för 
att försöka peppa sig själv mentalt. Deltagarna var medvetna om att PS innebär 
en ökad risk för att drabbas av demens, och detta var något de hade att förhålla 
sig till. Att ta vara på varje dag, ta en dag i taget och inte bekymra sig i förskott 
var strategier för att hantera att framtiden var osäker på grund av sjukdomens 
oförutsägbara förlopp 

Jag tror att det är mycket av det också att det, hur man tänker 
om man försöker tänka positivt och försöker hitta någonting som 
är roligt och värdefullt istället för att gräva ner sig. Knr 9. 

Min grundsyn är alltså att ha en bra vardag, och jag gör väl det 
jag vill göra, i princip. Jag gör mig inte sjukare själv, att gå och 
älta och tänka på det så mycket. Mnr 20. 

Att medvetet sträva efter värdefulla sysselsättningar: Vikten av att 
fylla sin tid med det som kändes meningsfullt och givande framkom mycket 
tydligt. Det gällde till exempel vilka sysslor man utförde, att prioritera dem man 
tyckte om och upplevde som berikande. För att få ut mesta möjliga av dessa 
sysslor skulle de också utföras när deltagarna bedömde det som troligast att det 
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skulle fungera bäst utifrån mat och mediciner. De intervjuade betonade vikten av 
att vara sysselsatt med stimulerande och engagerande aktiviteter. Att vara och 
känna sig kreativ, att absorberas av en syssla så att man glömde tid och rum 
beskrevs betydelsefullt för att känna välmående. Vilka aktiviteter som var mest 
betydelsefulla för att uppnå denna känsla av ”flow” varierade, men gemensamt 
för många av aktiviteterna var att de förenade krav på mentalt och manuellt 
engagemang. Sysslorna skilde sig åt mellan kvinnor och män, kvinnorna beskrev 
till exempel att måla, att sy, handarbeta och att handla som aktiviteter som kunde 
ge välbefinnande. Männen beskrev att reparera, bygga och konstruera, att fiska 
och jaga, men även fotografering, att handla med antikviteter och att vara 
radioamatör var exempel på värdefulla sysslor. 

Har man skött medicineringen bra så vet man att man har vissa 
tidsintervall där man fungerar som bäst under dagen, kanske en-
två timmar. Då gäller det att planera dem på ett konstruktivt 
sätt…. Att fylla de stunderna med något meningsfullt. Mnr 13. 

…man mår bra, man mår väldigt gott utav att sitta där och 
måla.. Knr 23. 

Det betydelsefulla i att vara sysselsatt återkom, till exempel genom att ta vara på 
de sysslor som naturligt fanns i vardagen.  

Att prioritera och söka efter givande sociala relationer: Umgänge med 
familj och vänner beskrevs som grundläggande för att må bra på daglig basis. 
Deltagarna var medvetna om att deras sjukdom och dess konsekvenser även 
påverkade deras nära och kära. Att hålla det egna humöret uppe var viktigt även 
för att närstående inte skulle få ett för tungt lass. De intervjuade prioriterade även 
bland sociala relationer, vilket gjorde att man både valde bort relationer och 
situationer som man upplevde för krävande och att man aktivt valde dem som 
kändes berikande. 

Inte för att - det har jag aldrig sagt till dom heller…… jag har fått 
välja vad som jag kan orka med och så här. Men samtidigt så har 
jag även lagt till det som jag mår bra av. Knr 19. 

Utifrån dessa intervjuer är patientföreningar som Parkinsonstiftelsen och 
Parkinsonförbundet mycket värdefulla. Det beskrevs som synnerligen givande att 
möta andra som begriper hur man har det utan förklaringar, och flera hade inlett 
långa och betydelsefulla vänskapsrelationer utifrån patientföreningarna. Att dra 
sig tillbaka och undvika sociala sammankomster kunde dock också vara en 
strategi, till exempel när det egna talet kändes för långsamt. 
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men det är, jag har ju kontakt med en del som har drabbats av 
samma problem. …för mig har det betytt väldigt mycket, dom 
här träffarna som Parkinsongruppen här i Västerbotten 
ordnar… Mnr 14. 

Att fylla på energi i positiva miljöer: Olika miljöer skildrades som 
betydelsefulla för att må bra och för att fylla på energi. Deltagarna beskrev vikten 
av att vistas i miljöer där man kunde slappna av och ”bara vara”. Hemmet, 
sommarstugan, båten och ”naturen” är exempel på miljöer som var viktiga för 
välbefinnande och återhämtning. 

ja (skratt) när jag får vara hemma, det är där som det känns 
skönast, jamen, nu är jag hemma, nu är det bra.  Knr 17. 

Man letar ju efter guldkorn i tillvaron….nu har det som sagt varit 
mycket älgjakt och suttit på pass… Mnr 18. 

Att initiera och upprätthålla fysisk aktivitet i sin vardag: Alla de 
intervjuade var medvetna om vikten av att träna och hålla igång fysiskt för att 
upprätthålla rörlighet och välmående. Att få ta del av träning under ledning av en 
fysioterapeut kunnig inom PS på en neurologisk rehabenhet var mycket 
uppskattat. Många beskrev dock svårigheterna med att omsätta denna kunskap i 
praktisk handling hemma. Att ha ett socialt sammanhang, att röra på sig i en 
grupp eller med en vän, framstod som avgörande för att hålla igång en 
regelbunden träning. 

Ja, vi tränar på måndagar och det är Parkinsongäng då, då har 
vi som vanlig gymnastik, ganska tuff faktiskt, och sen på 
onsdagar då tränar vi i bad och.gymnastik då i vatten, och det är 
också ordentligt, och sen bastar vi och umgås då. Knr 23. 

Inte fan sitter man hemma och genomför dem inte. Man måste ut 
med några eller så, en grupp eller någonting som kickar igång 
en. Vattengympan är jätte bra. Vi är nästan tjugo stycken. Mnr 
12. 

2 Att ta ställning till behandling, med fokus på djup 
hjärnstimulering (studie II) 
Alla deltagare i intervjustudien hade kunskap om olika behandlingsalternativ. De 
uttryckte reflektioner och tankar både över aktuell och framtida behandling. I 
intervjuerna fokuserades främst på DBS, men det framkom tydligt att det ingick 
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i deltagarnas vardag att fundera över och ta ställning till om den nuvarande 
medicineringen/behandlingen var optimal. 

..men jag är nog på gång att jag måste nog kanske öka lite grann. 
Det känns som att det räcker inte riktigt till under hela dagen…. 
Mnr 15. 

… nästa steg är nå’nting med pump… sen finns det ju något som 
heter penna, det tror jag kan vara aktuellt för mig snart..Knr19 

Resultatet av analysen resulterade i en kärnkategori, Att processa DBS genom att 
beakta symtom, rädslor och hopp, två kategorier samt tre respektive fyra 
underkategorier (tabell 5).  

Tabell 5: Kärnkategori, kategorier och underkategorier utifrån djupintervjuer med 23 personer (10 
kvinnor) med Parkinsons sjukdom om deras syn på DBS som behandlingsalternativ. 

KÄRNKATEGORI ATT PROCESSA DBS GENOM ATT BEAKTA 
SYMTOM, RÄDSLA OCH HOPP 

Kategorier Neurokirurgisk 
behandling kräver 
noggrann eftertanke 

Betydelsen av 
”timing” av olika 
samverkande faktorer 
för beslut om DBS 

Underkategorier Oro relaterat till den 
neurokirurgiska 
proceduren 

Att ta upp frågan om 
DBS 

 Försiktig attityd till 
utfallet av DBS 

Utnyttjande av 
behandlings-
alternativen sker ett 
steg i taget 

 Överväganden kring 
om DBS är lämpligt 
utifrån egna symtom 

Överväganden utifrån 
sjukdomsprogression 
och den egna 
livssituationen 

  Hoppet om framtida 
genombrott i 
forskningen om 
Parkinsons sjukdom 

 

Beträffande DBS (studie III) så fanns kunskap både vad gäller ingreppet, att det 
handlar om att leva med elektroderna och vilka symtom som DBS hjälper bättre 
mot. Den här kunskapen hade man delvis fått genom kontakt med sjukvården, 
men till stor del också genom att vara medlem i patientföreningar. Tidskriften 
Parkinsonjournalen, möten och konferenser var viktiga informationskällor, men 
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också att träffa andra medlemmar i dessa föreningar och få ta del av deras 
erfarenheter.  

Kärnkategorin ATT PROCESSA DBS GENOM ATT BALANSERA 
SYMTOM, RÄDSLA OCH HOPP beskriver det gemensamma utifrån alla 
intervjuer. Att ta ställning till DBS innebar för de intervjuade ett aktivt 
processande där man hade många olika faktorer att beakta och ta hänsyn till.  

Kategorin Neurokirurgisk behandling kräver noggrann eftertanke 
beskriver tankar och reflektioner kring själva ingreppet, kring vilken effekt DBS 
kan ha och DBS i relation till de egna symtomen. 

Oro relaterat till den neurokirurgiska proceduren: Deltagarna har 
kunskap om hur ingreppet går till och uttrycker oro över till exempel att någon 
ska borra i ens huvud och att bli fastspänd, men även om att vara vaken eller inte 
vaken under operationen. Vetskapen att hjärnan är ett mycket känsligt organ att 
göra ett ingrepp i, orsakade också oro.  

Jag vill inte att de ska börja vara i huvudet mitt inte. Icket. Det 
är ju en stor apparat det där. Knr 21 

Det jag inte gillar med DBS är nog att det sitter i hjärnan. Jag 
har donerat min hjärna med medan jag lever vill jag ha den 
intakt så att säga… Mnr 12 

Försiktig attityd till utfallet av DBS: De intervjuade hade ganska låga 
förväntningar på utfallet av DBS.  De berättade om dem som genomgått DBS som 
det gått bra för, men också väldigt tydligt om personer som upplevdes som 
personlighetsförändrade, eller som behövde äta mycket mediciner efter 
ingreppet. Att inte vara säker på hur utfallet skulle bli för en själv var en anledning 
till att vara skeptisk till DBS som behandlingsalternativ. 

…men jag har ju sett motsatsen också, dom som har blivit dåliga, 
som har blivit ännu sämre. Jag tror jag ska ha vissa 
begränsningar i förhoppningar ändå.. Mnr 20. 

….men hur blir det för mig då?.... ?? Knr 19. 

Överväganden kring om DBS är lämpligt utifrån egna symtom: 
Deltagarna reflekterade också kring de egna symtomen i relation till DBS. Även 
om man var tveksam till att genomgå hjärnkirurgi så fanns det en medvetenhet 
om att skakningar innebar att man kunde vara en lämplig kandidat medan stelhet 
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och balansproblem gjorde det mindre troligt. Även tecken på minnesproblem 
kunde innebära att man var medveten om att DBS inte var ett alternativ. 

det (DBS) tror jag säkert jag skulle ha nytta av, det var ju 
framför allt mot skakningar då..  Knr 22. 

… nu har ju inte jag så mycket skakningar, jag tror det hjälper 
mer för skakningar det där, DBS. Mnr 18. 

Den andra kategorin benämns Betydelsen av timing av olika samverkande 
faktorer för beslut om DBS och beskriver olika omständigheter som hade 
betydelse när de processade om, och i så fall när DBS skulle kunna vara vara ett 
alternativ. Det handlade mycket om ”timing”, att tidpunkten skulle vara den rätta 
ur flera olika aspekter.  

Att ta upp frågan om DBS: Det var viktigt att information och eventuellt 
förslag om DBS/djup hjärnstimulering kom när det upplevdes som lämpligt. 
Deltagare som uppgav att de fått information/förslag att fundera på DBS för tidigt 
i sjukdomsförloppet, beskrev att de inte känt sig redo och reagerat negativt på 
förslaget. Det fanns också de som, utifrån tecken på minnesproblem, fått veta att 
DBS inte var ett alternativ för dem, utan det var ”för sent”.  

Då sa jag att det tyckte jag var för tidigt att ta upp och jag tyckte 
det var klumpigt faktiskt. Jag är ju bara i början..…. Knr 10. 

De säger att de måste vara försiktiga med den (DBS) 
behandlingen om de kan ana att man har en tillstymmelse till 
demensproblem. De kunde inte säga att jag hade det, men heller 
inte utesluta det…. Mnr  1. 

Utnyttjande av behandlingsalternativen sker ett steg i taget: Det 
framkom mycket tydligt att behandlingsalternativen sågs som något som skulle 
utnyttjas stegvis, där man skulle ta ett steg i taget. Först skulle oral medicinering 
utnyttjas fullt ut, sedan kunde injektionspennor och eventuellt även pumpar 
komma ifråga. Djup hjärnstimulering/DBS var det sista steget. Inställningen till 
detta sista steg varierade. Det kunde både uttryckas som en trygghet, att det fanns 
något som kunde hjälpa när de andra stegen var uttömda, och som något som 
man ville undvika eftersom det kändes tungt att utnyttja det sista alternativet. 

Det känns som en trygghet samtidigt som det känns som att 
närma sig de yttersta utvägarna. Så länge som man kan 
använda tabletter så känns det som att man klarar sig ganska 
bra. Mnr 13. 
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Det där med huvudet vet jag inte, det är det sista alternativet jag 
skulle ta. Knr 10. 

Överväganden utifrån sjukdomsprogression och den egna 
livssituationen: Även om DBS inte var aktuellt i det nuvarande läget uttryckte 
både kvinnor och män att om deras symtom skulle förvärras och påverkan av 
sjukdomen bli större skulle de kunna ompröva sitt nuvarande ställningstagande 
och överväga DBS. Försämringar kunde uttryckas i form av 
aktivitetsbegränsningar eller i form av en allmänt begränsad livssituation.  

..om ingenting fungerar och du knappt får i dig mat och kan ta 
på dig kläder, då gör man ju allt för att få ett annat liv helt 
enkelt… Knr 24. 

Men när man har upplevt symtomen och de inte släpper utan är 
väldigt irriterande, då tänker man äh, sak samma. Bara jag blir 
fri någonting då gör man nog det mesta. Mnr 13. 

Hoppet om framtida genombrott i forskningen om Parkinsons 
sjukdom: Forskningens betydelse för att förbättra behandling och livsvillkor för 
PmPS uttalades tydligt av deltagarna i studien. De hoppades både på utveckling 
av redan existerande behandlingsformer och på upptäckt av helt nya. Några 
hoppades på en bot för sjukdomen: 

…det är otroligt tycker jag, att de kommit på såpass, de skulle 
bara komma på ett botemedel… Knr 10. 

Andra var mer inställda på förbättringar av pågående behandling, som att kunna 
ta medicin en gång per dag, eller enklare hantering vid användning av pump för 
att distribuera medicinen. Beträffande DBS angavs framför allt önskemål om 
förbättrad kirurgisk skicklighet och ytterligare utvecklad teknik. Det fanns 
kunskap om rådande forskning som till exempel stamcellsforskning, men också 
en medvetenhet om att forskning tar tid:  

…men det är väl bara att någon ska hitta lösningen som jag 
väntar på – med det är nog ingen risk att få uppleva det… Mnr 
18.  
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3 Utvecklingen av ADL-förmåga över tid för kvinnor och män 
med Parkinsons sjukdom (studie III). 
Vid baslinjebedömningen fanns inga signifikanta skillnader mellan män och 
kvinnor beträffande ålder och kliniska variabler (tabell 6). Alla 129 deltagare 
genomförde motorisk bedömning utifrån UPDRS-III vid baslinjebedömningen 
(figur 3). Av dessa 129 skattade 114 (45 kvinnor, 69 män) sin ADL-förmåga utifrån 
ADL-taxonomin.  

Tabell 6: Ålder och kliniska data för 76 män och 53 kvinnor med Parkinsons sjukdom vid 
baslinjebedömning 

 

Kvinnor Män 

Medelålder vid baslinje ± SD 70,5±9,8 70,5±10,2 

Medelvärde motorik (UPDRS-III) vid baslinje ± SD 24,9±12,3 27,5±11,0. 

Medianvärde sjukdomsutveckling (H&Y) vid baslinje  
(IQ25-IQ75) 

2,0 (2,0–3,0) 2,0 (2,0–2,5) 

Medelvärde kognition (MMSE) vid baslinje ± SD 28,7±1,5 28,7±1,2 

Medelvärde depression (MADRS) at baseline ± SD 4,5±5,5 3,8±3,0 

 

Vid den femte uppföljningen efter åtta år (96 månader) deltog 68 personer (39 
män, 29 kvinnor) i UPDRS-bedömningen, varav 32 (12 kvinnor, 20 män) 
genomförde ADL-taxonomin. Orsaker till det större bortfallet i ADL-taxonomin 
är framför allt att deltagare inte orkade genomföra alla ingående undersökningar 
vid uppföljningstillfället (figur 3). 

Utveckling över tid beträffande motorik (UPDRS III), kognition (MMSE), 
depression (MADRS) och dagligt intag av mediciner (LEDD) visas i figur 4. 
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Figur 4. Utveckling från baslinjebedömning till 8 år (96 månader) beträffande motorik (UPDRS 
III), kognition (MMSE), depression (MADRS) och dagligt medicinintag (LEDD). 

Vid en jämförelse av baslinjedata mellan de 32 som genomförde ADL-taxonomin 
efter åtta år, och de 97 som fallit bort tidigare, framkom att de som var kvar vid 
åtta år hade en lägre medelålder, mindre påverkad motorik och fungerade bättre 
kognitivt vid tidpunkt för diagnos/baslinjebedömning (tabell 7). 

Tabell 7: Genomsnittlig ålder, motorikpåverkan (UPDRS-III), grad av depression (MADRS) och 
kognitiv påverkan (MMSE) vid baslinjebedömning för de kvarvarande efter åtta år i ADL-
taxonomin och för bortfallsgruppen, samt skillnader mellan dessa grupper. Signifikanta skillnader 
visas av p-värden i fet stil. 

 Kvar vid 8 år 
32 personer 

Bortfall innan 8 år 
97 personer 

p-värde 

Ålder vid 
baslinje 

64,1 72,6 0,001 

UPDRS III vid 
baslinje 

22,0 27,9 0,010 

MADRS vid 
baslinje 

4,3 4,1 0,762 

MMSE vid 
baslinje 

29,1 28.3 0,021 
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Självskattad förändring i ADL-förmåga över tid  

Det fanns en signifikant skillnad över tid för nio av de 12 aktiviteterna ingående i 

ADL-taxonomin. I två aktiviteter (Handla och Städa) visade sig också en 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor. Det fanns däremot ingen 

interaktion mellan tid och kön i någon av aktiviteterna (tabell 8). 

Tabell 8: Resultat av mixed model analys: skillnader över tid, mellan könen och interaktion mellan 
tid och kön i 12 aktiviteter i ADL-taxonomin samt i Unified Parkinson’s Disease Rating Scale part 
III (UPDRS III), Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS), Mini Mental State 
Examination (MMSE) och Levodopa Equivalent Daglig Dos (LEDD). Signifikanta skillnader i fet stil 

 Aktivitet i ADL- 
taxonomin 

Över tid Kön Tid *Kön 

ADL I Äta och dricka 0,009 0,501 0,582 
ADL II Förflyttning 0,001 0,536 0,669 
ADL III Toalettbesök 0,031 0,250 0,267 
ADL IV På- och avklädning 0,001 0,946 0,749 
ADL V Personlig hygien 0,001 0,222 0,175 
ADL VI Övrig kroppsvård 0,073 0,063 0,524 
ADL VII Kommunikation 0,001 0,061 0,591 
ADL VIII Resor 0,906 0,170 0,772 
ADL IX  Matlagning 0,001 0,191 0,258 
ADL X Inköp av dagligvaror 0,001 0,004 0,058 
ADL XI Städning 0,001 0,027 0,212 
ADL XII Tvätt 0,169 0,145 0,880 
     
 UPDRS III 0,001 0,138 0,245 
 MADRS 0,002 0,055 0,539 
 MMSE 0,001 0,381 0,125 
 LEDD 0,001 0,123 0,232 

 

I alla aktiviteter framträdde en förbättring i den självskattade ADL-förmågan 

mellan baslinjebedömning och ett år. Denna förbättring försvann vid tredje 

bedömningstillfället (3 år månader) då resultaten av självskattningarna var 

tillbaka på ungefär samma nivå som vid baslinjebedömningen, och sedan 

framkom en försämring, i de flesta aktiviteter upp till fem år (60 månader). Ett 

undantag var aktiviteten Äta och dricka där det fanns en icke-signifikant 

tendens till att deltagarna skattade att förmågan förbättrades över tid. 

Förändringen över tid i respektive aktivitet visas i figur 5.  
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I de aktiviteter där en självskattad förmåga förändrades signifikant över tid, 
varierade det hur många av delaktiviteterna i respektive aktivitet som bidrog till 
förändringen. I exempelvis aktiviteten Förflyttning bidrog alla ingående 
delaktiviteter till den signifikanta förändringen medan det i aktiviteten 
Personlig hygien endast var en av tre delaktiviteter som bidrog till förändring. 
Beträffande de aktiviteter där det dessutom fanns skillnad mellan kvinnor och 
män var det i aktiviteten Inköp av dagligvaror två av tre delaktiviteter, samt i 
aktiviteten Städning en av två delaktiviteter som bidrog till den signifikanta 
skillnaden (Tabell 9). 

 

 

 

Figur 5. Utveckling över tid i nio ADL-aktiviteter ingående i ADL-taxonomin, från baslinje 
till 8 år, där de två sista aktiviteterna även visar skillnad mellan män och kvinnor 
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Tabell 9. Aktiviteter med delaktiviteter i ADL-taxonomin: förändring över tid samt skillnader 
mellan könen för en grupp med Parkinsons sjukdom. Delaktiviteter som uppvisar förändring över 
tid är skrivna med fet, kursiv stil. De som också visar skillnader mellan kvinnor och män är 
dessutom understrukna. 

I Äta och dricka 
 Äta 
 Dricka 
 Äter, dricker och 

sönderdelar maten 

VII Kommunikation 
 Påkallar uppmärksamhet 
 Samtalar 
 Telefonerar 
 Läser 
 Skriver 

 
 II Förflyttning 

 I sängen 
 Från säng till stol 
 Mellan rum, samma 

våningsplan 
 Mellan våningar 
 Ut och in ut huset 
 Rör sig i yttre 

närmiljö 

VIII Resor 
Visar inte signifikant skillnad över tid 

 
III 

Toalettbesök 
 Blås- och 

tarmtömning 
 På och av toalettstol 
 Ordnar kläder 
 I tid till toaletten 

 IX Matlagning 
 Gör i ordning kallt mål mat 
 Värmer dryck, färdiglagad mat 
 Tillagar varmt mål mat 

IV På- och avklädning 
 Klär av sig 
 Klär på överkropp 
 Klär på underkropp 
 Tar på strumpor/ 

skor 
 Tar fram kläder efter 

behov 

X Inköp av daglig varor 
 Planerar inköp 
 Utför småinköp i närbutik 
 Utför veckoinköp/ 

storhandlar 

V Personlig hygien 
 Tvättar ansikte och 

händer 
 Badar/duschar 
 Tvättar håret 

XI Städning 
 Daglig småstädning 
 Veckostädning 

VI Övrig kroppsvård 
Visar inte signifikant skillnad 
över tid 

XII Tvätt 
Visar inte signifikant skillnad över tid 

 

4 Sammanfattning av likheter och skillnader mellan kvinnor 
och män) studie I, II och III) 
Gemensamt för de tre studierna i avhandlingen är att vi fann mer likheter än 
skillnader mellan kvinnor och män. Kvinnor och män resonerade på likartat sätt 
omkring DBS som behandlingsalternativ, och det skilde sig inte heller 
beträffande de strategier som användes för att hantera konsekvenserna av 
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sjukdomen i sin vardag. Kvinnor och män bidrog till alla underkategorier och 
kategorier i både studie I och II, och finns representerade med citat i respektive 
studie. Beträffande utveckling av självskattad ADL-förmåga över tid fann vi 
skillnad i två av de nio aktiviteter i ADL-taxonomin som visade signifikant 
skillnad över tid. Kvinnorna upplevde större svårigheter med att utföra inköp och 
städa än vad männen gjorde.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med detta avhandlingsarbete var att fördjupa kunskapen om dagligt liv 
bland kvinnor och män med Parkinsons sjukdom och utforska hur de förhåller 
sig till och hanterar aspekter av sjukdomens konsekvenser. 

Konsekvenser av PS har beskrivits på olika sätt. I många studier beskrivs symtom 
och de problem som uppstår till följd av sjukdomen, till exempel hur kroppen 
upplevs som begränsande, att sjukdomen påverkar och finns med i alla livets 
domäner (Sjödahl Hammarlund et al. 2018), att den begränsar livsutrymme och 
delaktighet i samhället (Nilsson et al. 2015; Rantakokko, Iwarsson, Slaug & 
Nilsson, 2019). Konsekvenser av PS har även beskrivits i form av identitetsförlust 
och förlorad självkänsla (Vann-Ward et al. 2017). I detta avhandlingsarbete har 
fokuserats på konsekvenser av PS i form av behov av strategier för att uppnå ett 
gott dagligt liv, behov av att ta ställning till behandling, specifikt DBS, samt 
utveckling av självskattad ADL-förmåga över tid.  

Strävan efter att uppnå ett gott dagligt liv 

Utifrån de öppna frågor som ställdes i intervjuerna berättade deltagarna om sin 
strävan efter att uppnå ett gott dagligt liv. De beskrev hur de försökte uppnå ett 
fungerande dagligt schema, hur de anpassade sitt sätt att utföra aktiviteter, och 
att de eftersträvade sociala relationer, aktiviteter och miljöer som var speciellt 
viktiga för deras välbefinnande.  

Dessa delar av resultatet går att relatera till ett fundament inom arbetsterapi: 
relationen mellan en person (eller grupp) med sina unika förutsättningar, en 
specifik aktivitet som ska utföras och den unika miljö som denna aktivitet utförs 
i. Denna relation beskrivs på olika sätt inom olika arbetsterapeutiska teorier 
(Fisher, 2009; Kielhofner, 2002; Law, Baum & Dunn, 2001; Polatajko et al. 
2007a). Gemensamt för dessa teorier är att de innefattar en teoretisk beskrivning 
av begreppen person, uppgift och miljö. En persons förutsättningar beskrivs på 
olika sätt i olika arbetsterapeutiska teorier, men alla har en komponent som 
beskriver en persons fysiska, kognitiva och emotionella förmågor. För att på bästa 
sätt kunna bedöma/utreda vilken förmåga en PmPS har för att utföra aktiviteter 
i dagligt liv och sedan genomföra interventioner visar våra resulat att det är av 
vikt att som arbetsterapeut ha kunskap om den komplexitet som Parkinsons 
sjukdom omfattar. Exempel på sjukdomsspecifik kunskap som kan vara av 
relevans är insikt i medicinernas betydelse och dess effekter i dagligt liv, 
biverkningar som kan förekomma, kostens inverkan, hur trötthet kan vara en 
effekt både av sjukdomen och av mediciner, samt de icke-motoriska symtomen 
som kan få en avgörande betydelse för förmågan att utföra aktiviteter (European 
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Parkinson’s Disease Association [EPDA], 2012; Hariz & Forsgren, 2011; 
SWEMODIS, 2019 ). Att ha denna kunskap underlättar vid ett inledande 
samtal/intervju, vid observationer av aktivitetsutförande och vid planering och 
genomförande av behandling. Inom arbetsterapi har det förts en diskussion om 
vikten av att all arbetsterapi ska vara aktivitetsfokuserad, vilket innebär att allt 
från utredning och bedömning till utvärdering av insatser ska vara baserat på 
aktivitet och inte på symtom och funktionsnedsättningar (Fisher, 2009; Fisher, 
2013; Kielhofner 2002; Polatajko et al. 2007a). Det framkommer i intervjuerna i 
detta avhandlingsarbete att PmPS i Sverige kan förutsättas vara en grupp med 
hög kunskap om sin diagnos/sjukdom. För att kunna möta dem på deras nivå bör 
arbetsterapeuten ha en sjukdomsspecifik kompetens, vilket också efterfrågas av 
PmPS och rekommenderas av till exempel det brittiska National Institution for 
Health and Care Excellence [NICE] (NICE, 2017; Thordardottir, Nilsson, 
Iwarsson & Haak, 2014). Denna kunskap bör gå att förena med ett arbetssätt som 
är fokuserat på att aktivitet är det centrala i arbetsterapeutisk 
utredning/bedömning och intervention (Fisher, 2009; Fisher, 2013).  

Betydelsen av att vara sysselsatt framkom tydligt i intervjuerna. Deltagarna 
uttryckte att det var viktigt att utnyttja den tid de visste att de fungerade som bäst, 
till något som kändes meningsfullt och berikande. Det framkom flera exempel på 
unika aktiviteter av stor vikt för välmående, till exempel att måla i olja, att sitta 
på älgpass eller att utöva radiokommunikation. Dessa aktiviteter kan klassificeras 
som fritidsaktiviteter (Kielhofner, 2002; Hammell, 2009), med inriktning på 
välmående. Betydelsen av denna typ av aktiviteter beskrivs i flera studier, till 
exempel inom äldreforskning (Paggi, Jopp & Hertzog, 2016) men även riktat mot 
PS (Vann-Ward et al., 2017). Det förefaller viktigt med interventioner för att 
kunna upprätthålla och vid behov även möjliggöra nya aktiviteter med inriktning 
på välmående (Kennedy-Behr & Hatchett, 2017). Flera forskare inom 
arbetsterapi för också fram behovet av mer kunskap kring aktiviteters värde, och 
att en indelning utifrån aktiviteters mål och när den utförs (till exempel Personlig 
vård, Boende, Arbete/studier och Fritid) inte är tillräckligt nyanserad för att 
fånga olika aktiviteters unika värde för en individ (Hammell, 2004; 2009; 
Jonsson, 2008; Wilcock & Hooking, 2015). Olika förslag har framkommit hur 
aktiviteter skulle kunna beskrivas utifrån deras värde. Begreppen DOING (ATT 
GÖRA), BEING (ATT VARA), BELONGING (ATT TILLHÖRA) och BECOMING 
(ATT BLI) har förts fram av till exempel Hammell (2004) och Wilcock & Hooking 
(2015) som alternativ/komplement till indelningen utifrån personlig vård, 
produktivitet och fritid (Kielhofner, 2002). Hans Jonsson (2008) argumenterar 
också för en klassifikation utifrån hur aktiviteter upplevs och vilket värde de har 
för en persons mående. Han beskriver en preliminär modell där aktiviteter 
indelas i mönster av att ha hög respektive låg signifikans för välmående. I 
mönstret med hög signifikans för välmående finns engagerande, avkopplande, 
sociala, basala samt både regelbundna och oregelbundna aktiviteter. I 
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aktivitetsmönstret med låg signifikans för välmående återfinns tidsdödande, 
basala och oregelbundna aktiviteter. Både Hans Jonsson och Karen Hammell 
betonar att de kategorier de presenterar inte ska ses som klara och fixerade, utan 
att de ska ses som underlag för teoretiskt resonemang och vidare forskning. Det 
skulle vara mycket intressant att ytterligare undersöka hur PmPS ser på 
aktiviteters inneboende värde och deras syn på vilket behov av professionellt stöd 
de ser beträffande att kunna upprätthålla dessa aktiviteter. Frågan är dock under 
vilken lagstiftning och under vilken huvudman denna typ av åtgärder inriktade 
på unika aktiviteter, speciellt relaterade till upplevt välmående och hälsa skulle 
höra hemma? I Socialstyrelsens termbank definieras begreppet ”Hälsofrämjande 
åtgärder” som en ”åtgärd för att stärka eller bibehålla människors fysiska, 
psykiska och sociala välbefinnande” (Socialstyrelsen, 2009). Exempel på 
individinriktade insatser av detta slag är ”att stödja en individ att orientera sig i 
en förändrad livssituation vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning”. Att 
stödja en PmPS att bibehålla en mycket värderad aktivitet och/eller möjliggöra 
att hitta nya, bör kunna rymmas inom hälsofrämjande åtgärder. En hörnsten i ett 
sådant arbete är lyhördhet inför individens behov och att arbeta klientcentrerat 
(Sjödahl Hammarlund et al., 2018).  

Förståelse för den miljö som omger en person är också en väsentlig komponent 
inom arbetsterapi. Även miljö beskrivs på olika sätt i olika arbetsterapeutiska 
teorier, men någon aspekt av social miljö och fysisk miljö finns alltid med (Fisher, 
2009; Kielhofner, 2002; Polatajko et al. 2007a). I social miljö ingår till exempel 
de sociala relationer en person har. Deltagarna i våra intervjuer beskrev 
betydelsen av sitt sociala sammanhang, av familj och vänner för att få ett gott 
dagligt liv, vilket också har beskrivits i andra studier (Soundy, Stubbs, & Roskell, 
2014; Vann-Ward et al., 2017). Det fanns en medvetenhet hos de intervjuade att 
PS även hade konsekvenser för deras anhöriga, vilket också är belagt i forskning 
(Lageman, Mickens & Cash, 2015; Smith & Shaw, 2017). Det vore intressant att 
ytterligare undersöka hur just förändringar i aktivitet, beträffande till exempel 
vad och hur mycket en person med PS kan utföra, påverkar deras anhöriga. 

Fysisk miljö består av den materiella värld som omger en individ. Den kan både 
underlätta och försvåra utförandet av aktiviteter (Christiansen & Townsend, 
2010). I intervjuerna framkom tydligt olika miljöers betydelse för återhämtning 
och välbefinnande. Att vara hemma, i sommarstugan eller i naturen beskrevs som 
mycket värdefullt, platser där man ”bara kunde vara”. Olika platsers betydelse för 
utförande av aktiviteter men även kopplat till välmående beskrivs av Toby B. 
Hamilton (2010). Att ha tillgång till natur, samt en specifik miljös koppling till 
positiva, sociala sammanhang bidrog till välbefinnande. Detta perspektiv på 
miljöns betydelse för aktivitet kan relateras till den dimension av aktivitet som 
ovan har beskrivits som att VARA (BEING) (Hammell, 2004; Wilcock & Hocking, 
2015). 
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Att ta ställning till behandling  

Det fanns en utbredd kunskap om Parkinsons sjukdom och om djup 
hjärnstimulering som behandlingsmetod hos deltagarna i intervjustudien. Denna 
kunskap är inte självklar. En studie från Thailand (Jitkritsadakul, Boonrod & 
Bhidayasiri, 2016) visade på en bristande kunskap hos PmPS beträffande själva 
diagnosen, behandlingsalternativ och hur sjukdomen utvecklas över tid.  Att 
deltagarna i vår studie framför allt rekryterats i upptagningsområdet för 
neutologkliniken i Umeå har sannolikt betydelse för deras kunskapsnivå. De 
flesta har tillgång till Parkinsonsjuksköterska och har glesa, men ändå 
regelbundna besök på en neurologklinik i Umeå där det bedrivs forskning 
omkring PS (Eriksson Domellöf, 2013; Linder et al., 2010 ). De hade också en 
förhållandevis hög grad av utbildning och de flesta var medlemmar i en 
patientförening med inriktning på PS (Se tabell 2). Sammanlagt kan dessa 
faktorer medföra att deltagarna var särskilt välinformerade. Detta kan också 
förklara att de hade en mer försiktig och avvaktande hållning till DBS, än vad som 
framkommit i andra studier (Hasegawa, Samuel, Douri, & Ashkan, 2014; Reddy 
et al. 2014).  

Det framkommer tydligt hur deltagarna i studien processar kring sin behandling, 
hur olika faktorer inverkar på det resonemang de för med sig själva omkring 
avancerad hjärnkirurgi (DBS) som ett eventuellt alternativ till deras nuvarande 
behandling. Detta liknar den process som beskrivs av Audulv et al. (2009), där 
personer med en kronisk sjukdom förhandlar med sig själva i en inre dialog. 
Författarna beskriver hur denna dialog påverkades av till exempel personens syn 
på hälsa och sjukdom, vilka hot de upplevde utifrån sjukdomen, vilka fördelar och 
nackdelar de upplevde av att hantera och försöka förebygga negativa 
konsekvenser av sjukdomen (Audulv, Norberg, Asplund & Hörnsten, 2009). 
Dessa faktorer återfinns också i vårt resultat beträffande ställningstagande till 
behandling, deltagarna vägde oro för till exempel själva ingreppet och risken för 
ett negativt utfall gentemot de fördelar de visste att DBS skulle kunna innebära. 

I ställningstagandet till DBS som behandlingsalternativ finns aspekter av 
aktivitet och görande med som en viktig faktor. Att inte kunna upprätthålla 
aktivitet anges som orsak till att i en framtid överväga DBS som 
behandlingsmetod. En förväntad, positiv effekt av DBS beskrivs i termer av att 
kunna upprätthålla aktivitet, vilket kan relateras till studier som visar att aspekter 
av aktivitet har betydelse för upplevd livskvalitet för PmPS (Kennedy-Behr & 
Hatchett, 2017). Liddle et al. (2018) beskriver hur erfarenheter och upplevelser 
av förändrad aktivitet även hade stor betydelse för PmPS som genomgått DBS. 
Oavsett utfallet av den avancerade behandlingen var förmåga till aktivitet en 
mätare för hur förändring upplevdes. Författarna menar att det finns behov av 
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att utveckla interventioner och av att utbilda hälso- och sjukvårdpersonal i 
relation till detta (Liddle, Phillips, Gustafson, & Silburn, 2018). 

När DBS ska erbjudas PmPS är under diskussion. Det finns studier som visar på 
att läkare inte rekommenderar DBS förrän personen det gäller är gravt påverkad 
av sina symtom (Lökk, 2011). Rodriguez et al. (2007) rekommenderar att en 
person ska ha haft diagnosen i minst 5 år innan avancerad behandling med 
hjärnkirurgi ska övervägas. Andra har på senare år fört fram att 
behandlingsmetoden kan vara till gagn för patienten redan vid tidiga motoriska 
komplikationer (Schüpbach et al. 2014). I vår studie framkommer betydelsen av 
att information och diskussion om DBS kommer vid rätt tidpunkt, sett ur 
patientens synpunkt. För tidig information kunde upplevas negativt och sen 
information kunde också få konsekvenser, till exempel utifrån misstanke om 
demens. Det förefaller viktigt att anpassa information om djup hjärnstimulering 
efter den patient det gäller och att verka för att en beslutsprocess beträffande 
behandling som så långt som möjligt sker på lika villkor mellan professionell och 
patient (van der Eijk, Nijhuis, Faber, & Bloem, 2013) 

Självskattning av ADL-förmåga över tid 

I alla aktiviteter förbättrades den självskattade ADL-förmågan från 
baslinjebedömningen till ett år efter diagnos, (figur 4). Denna förbättring är 
sannolikt en effekt av att personerna har påbörjat medicinering och upplever en 
effekt av den i sitt utövande av dagliga aktiviteter. Vid uppföljningen efter tre år 
var resultaten av självskattningarna dock tillbaka på ungefär samma värde som 
vid baslinjen, vilket också visats av andra (Reinoso et al. 2014). Gazibara et al. 
(2017) fann vid en uppföljning två år efter diagnos att den självskattade nivån av 
nedsatt aktivitetsförmåga, mätt med the Self-Assessment Disablity Scale (SADS), 
inte var förändrad, men att det beträffande specifika delmoment fanns en ökning 
av upplevda problem. Exempel på dessa delmoment var sådana som rörde 
förflyttning, (resa sig ur säng respektive stol, röra sig inom- och utomhus), vilket 
är väl känt som problemområde för PmPS och som markörer för sjukdomens 
utveckling över tid (Shulman et al. 2008). Eftersom PmPS redan vid första 
besöket kan uppleva begränsningar i ADL (Hariz & Forsgren, 2011) kan det vara 
av värde med en inledande tidig, kontakt med arbetsterapeut. Det borde också 
vara av värde med en planerad kontakt för bedömning av aktivitetsproblem 
senare, utifrån samordning med Parkinsonsjuksköterska (Socialstyrelsen, 2016). 
Detta kan sägas vara i linje med de rekommendationer som finns i NICE (2017), 
där en inledande kontakt rekommenderas för att följas av sjukdomsspecifika 
insatser när aktivitetsproblem uppstår. I Sverige rekommenderar Socialstyrelsen 
(2016) att Hälso- och sjukvården bör erbjuda PmPS tillgång till ett 
multidisciplinärt team (prioriteringsgrad 3 av 10, där 1 innebär högst prioritet), 
där alla medlemmar i teamet bör ha en betydande erfarenhet av PS. Enlig dessa 
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nationella riktlinjer bör PmPS också erbjudas sammanhängande 
teamrehabilitering (prioriteringsgrad 4). Det saknas dock mera specifika 
beskrivningar av vad dessa team ska utreda och behandla, åtgärderna ska 
anpassas efter behov. 

De personer som kvarstod vid uppföljningen efter åtta år verkade inte uppleva att 
PS hade stora konsekvenser för deras utförande av dagliga aktiviteter. Detta 
överensstämmer med vad som beskrivs i en studie av Williams-Gray et al. (2013) 
där en fjärdedel av deltagarna fortfarande efter 10 år beskrivs som välfungerande 
(”good outcome”). Det bör dock beaktas att personer i självskattning av ADL 
tenderar att värdera sin förmåga högre än de gör vid en intervju (Waehrens, 
Bliddal, Danneskiold-Samsoe, Lund & Fisher, 2012), eller när förmågan bedöms 
av professionella (Shulman et al. 2006). Det kan också skilja sig mellan öppna 
respektive strukturerade frågor, som i en studie av Schenkman et al. där PmPS 
fokuserar mer på aktivitetsbegränsningar när de intervjuas med öppna frågor 
(Schenkman, Cutson, Zhu, & Whetten-Goldstein, 2002). Ytterligare kunskap om 
denna skillnad kan vara av värde för att PmPS ska få insatser inriktade mot 
upplevda aktivitetsbegränsningar vid rätt tidpunkt. 

Likheter och skillnader mellan kvinnor och män  

Ett genomgående syfte i detta avhandlingsarbete har varit att studera likheter och 
skillnader mellan kvinnor och män. Resultatet i de studier som avhandlingen 
bygger på visar på mer likheter än skillnader mellan könen beträffande hur de 
resonerar omkring djup hjärnstimulering som behandlingsalternativ, vilka 
strategier de använder för att hantera sjukdomens konsekvenser i sitt dagliga liv, 
samt deras utveckling av självskattad ADL-förmåga över tid.  

Proportionellt sett är det fler män än kvinnor som genomgår djup 
hjärnstimulering som behandling vid PS (Hariz et al. 2011). Orsaker till detta har 
diskuterats, till exempel att kvinnor skulle ha lindrigare symtom eller att de skulle 
vara mer rädda (Hariz & Hariz, 2000), och i högre grad välja bort DBS utifrån 
egna preferenser (Garbin Di Luca et al. 2019). Det kan också vara så att stereotypa 
föreställningar om kvinnors och mäns sätt att resonera kan ligga bakom 
antaganden hos hälso-och sjukvårdspersonal om att kvinnor skulle vara mer 
försiktiga i sin inställning till avancerad hjärnkirurgi (Ridgeway & Correll, 2004; 
Risberg, Johansson & Hamberg, 2009). I en tidigare studie om ’vägen till DBS’ 
intervjuades patienter som redan genomgått neurokirurgi och därefter 
behandlades med DBS (Hamberg & Hariz 2014). Där framkom att en minoritet, 
men ändå större andel kvinnor jämfört med män, beskrev stor rädsla inför 
operationen. Å andra sidan hade en betydande andel av de intervjuade själva 
drivit på för att bli remitterade för neurokirurgisk bedömning av om DBS var 
lämpligt för dem. Bland de pådrivande hade kvinnorna haft svårare än männen 
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att förmå en tveksam läkare att skriva bedömningsremiss (Hamberg & Hariz, 
2014). De män och kvinnor som deltog i vår studie resonerade dock på ett likartat, 
avvaktande sätt om djup hjärnstimulering som alternativ behandlingsmetod. 
Delvis kan detta bero på just att de inte valt DBS som alternativ. Det kunde vara 
intressant att veta om det generellt finns en skillnad mellan kvinnors och mäns 
attityder till avancerad hjärnkirurgi som behandling.  

Även beträffande de strategier som användes i dagligt liv och i utveckling av ADL-
förmåga över tid framkom mer likheter än skillnader mellan kvinnor och män.  
Evidensen beträffande könsskillnader i ADL vid PS verkar vara oklar (Georgiev 
et al. 2017). Till exempel visade Lubomski et al. (2014) att män upplevde större 
påverkan av sjukdomen beträffande ADL, medan Baba et al. (2005) fann 
motsatsen, det vill säga att kvinnor hade större begränsningar i ADL. De 
skillnader som framkom i vårt resultat var på aktivitetsnivå. Män och kvinnor 
beskrev olika aktiviteter när de berättade om de unika sysslor som var 
betydelsefulla för deras välbefinnande. Liknande resultat finns i en studie av 
Elliot & Velde (2009) där kvinnor och män med PS skiljer sig åt i beskrivningen 
av meningsfulla aktiviteter. Att aktiviteterna ”Inköp av dagligvaror” och 
”Städning” i ADL-taxonomin visade en skillnad mellan könen torde också mer 
bero på skillnader mellan vilka aktiviteter män och kvinnor ägnar sig åt, än på 
olikheter utifrån PS (Statistiska Centralbyrån [SCB] 2018). 

Eftersom arbetsterapi har aktivitet som huvudsakligt fokus borde det finnas ett 
intresse för att etablera en kunskap om aktivitet relaterat till kön. Redan 1987 
beskriver Christine Reese behovet av kunskap om aktivitet utifrån likheter och 
skillnader mellan män och kvinnor (Reese, 1987). Frågor hon anser vara viktiga 
att belysa är till exempel om aktiviteters inverkan på hälsa och välmående skiljer 
sig åt mellan könen. Gunilla Liedberg har medverkat i flera studier om kön/genus 
relaterat till arbetsterapeutisk kompetens (Liedberg, Björk & Hensing, 2010; 
Liedberg & Hensing, 2011; Lindh Falk, Sandqvist & Liedberg, 2012). Gemensamt 
i resultaten är att det behövs en ökad medvetenhet och kunskap om hur 
kön/genus konstrueras inom arbetsterapi, för att till exempel få veta om det 
eventuellt kan påverka utfall av rehabilitering, och för att ytterligare förbättra 
förutsättningarna för ett klientcentrerat arbetssätt. Det beskrivs som viktigt för 
studenter inom arbetsterapi att denna kunskap finns med i deras 
grundutbildning (Lindh Falk et al. 2012). 
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Metoddiskussion 

Deltagare: 

Nära hälften av de som erbjöds att vara med i de intervjuer som studie I och II 
bygger på, tackade nej till att delta. Likaså var det ett stort antal deltagare i 
NYPUM-projektet som avstod från att genomföra självskattning utifrån ADL-
taxonomin. I de flesta fall bedömdes då bortfallet av Parkinsonsjuksköterskan 
bero på att en person var för skör och inte orkade delta. Eftersom det är känt att 
PS påverkar kognition och kan leda till ökad trötthet samt depression (Kalia & 
Lang, 2015), är det troligt att sådana faktorer inverkar negativt på viljan att 
medverka. Deltagarna i studierna kan alltså vara mer utåtriktade och aktiva än 
de som valt att inte delta, vilket bör beaktas i tolkningen av resultaten. De klienter 
som arbetsterapeuter möter i sin kliniska vardag kan därmed vara 
underrepresenterade i dessa studier. 

Kvalitativ metod, studie I och II 

Jag kom med i ett redan pågående forskningprojekt medan jag fortfarande var 
anställd som lärare. Det fanns en tidsplan, även om jag kom med i ett skede då 
intervjuerna precis hade påbörjats. Jag fick möjlighet att vara med och påverka 
frågeguiden, men jag hade inte möjlighet att genomföra så många intervjuer själv. 
Detta kan ha inneburit att jag fick lägga mer tid på kodning och analys, än om jag 
genomfört alla intervjuer själv. Det har varit mycket givande, men samtidigt 
utmanande att arbeta med intervjuerna. Katarina Hamberg har beskrivit 
processen med att koda och analysera kvalitativa intervjuer som ett idisslande 
(1998), vilket jag tycker stämmer mycket bra för min process. I slutfasen när 
intervjuerna lästes igenom i sin helhet, var det en tillfredsställelse att se att 
resultaten var gediget förankrade i data. 

Kvantitativ metod studie III 

Problematiken med bortfall i longitudinella studier är väl känd.  Det är också så 
att bortfallet ofta är snedvridet, eftersom det är fler som är äldre och mer 
påverkade av sin sjukdom som faller bort. En jämförelse av baslinjedata mellan 
de deltagare som fanns kvar efter åtta år och de som fallit bort tidigare, visade att 
de kvarvarande var yngre, samt hade mindre påverkan på motorik och kognitiva 
funktioner. Detta stämmer med resultat i flera studier över longitudinell 
utveckling av PS, då man även studerat prognostiska faktorer (Reinoso et al. 
2014). En lägre ålder vid debuten av sjukdomen innebär oftast ett långsammare 
förlopp av progression (Kalia & Lang, 2015). Vi valde att använda Linear Mixed 
Model som analysmetod för den kvantitativa studien, utifrån att metoden är 
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lämplig för longitudinella studier (West et al. 2007). Som framkommer i 
resultatet finns det tendenser till att sjukdomens effekt på till exempel motorik 
och kognition minskar mellan uppföljningen vid fem år och den vid åtta år, vilket 
tyder på att de som fallit bort har haft större påverkan av sjukdomen än de som 
är kvar vid åtta år. Förmodligen gäller detta även för självskattningen av ADL-
förmåga.  

Att förmågan att utföra dagliga aktiviteter kan variera för PmPS är väl känt, 
utifrån till exempel variation/progression av symtom, effekt av medicin och 
biverkningar av medicin (Haahr et al. 2010; Kalia & Lang, 2015; SWEMODIS, 
2019). Deltagarna i studie III graderade sin förmåga att utföra varje delaktivitet i 
ADL-taxonomin på en fem-gradig Likert-skala där 1 innebar en skattning att 
personen utförde delaktiviteten oberoende och utan svårighet, till 5 som innebar 
att personen upplevde att hen inte alls kunde utföra den. De graderade inte hur 
det fungerade i ”ON” respektive ”OFF” fas, vilket skulle ha kunnat ge en tydligare 
bild av sjukdomens påverkan på ADL-förmåga.  

 

Framtida forskning 

Att kunna genomföra värderade och meningsfulla aktiviteter framkommer som 
en viktig del för att PmPS ska uppnå ett gott dagligt liv. Övergripande behövs det 
forskning för att få mer kunskap om vilka insatser som, parallellt med medicinsk 
behandling, kan inverka positivt på möjligheterna att fortsätta med viktiga 
aktiviteter eller att få stöd att hitta nya. Beträffande arbetsterapi förefaller det 
mycket viktigt att undersöka effekten av aktivitetsfokuserade, arbetsterapeutiska 
interventioner, för att få ett bättre underlag för val av insatser. Även kunskap om 
ifall det finns skillnader i nytta och kostnadseffektivitet utifrån i vilken miljö (till 
exempel i hemmet eller på klinik) som arbetsterapi bedrivs, vore av värde.  

Det finns också ett behov av en ökad kunskap inom arbetsterapi om vilken 
betydelse kön har för aktivitetsfokuserad, arbetsterapeutisk bedömning och 
behandling.  
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Slutsatser 

Olika aspekter av aktivitet förefaller vara viktiga faktorer vid bedömning, 
behandling och uppföljning av PmPS. Det finns en strävan att upprätthålla ett 
gott dagligt liv trots de konsekvenser som sjukdomen medför. Meningsfulla 
aktiviteter, anpassning av sitt sätt att utföra olika sysslor på, samt ett fungerande 
schema utifrån mat, mediciner och aktivitet är viktiga beståndsdelar i denna 
strävan. Djup hjärnstimulering (DBS) verkar ses som det sista steget i ett stegvis 
utnyttjande av behandlingsalternativ För dem som fortfarande genomför 
självskattning enligt ADL-taxonomin vid uppföljningstillfälle åtta år efter 
diagnos, verkar det som om sjukdomen inte har stor inverkan på deras upplevda 
förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Det förefaller också som att män och 
kvinnor har en liknande utveckling över tid beträffande ADL-förmåga, att de 
resonerar på likartat sätt vad gäller strategier för att uppnå ett gott dagligt liv och 
om djup DBS som behandlingsalternativ. Arbetsterapeuter bör, genom att 
kombinera sin specifika kompetens omkring person, aktivitet och miljö med 
sjukdomsspecifik kunskap, utgöra en viktig del för att PmPS ska uppnå så 
optimala förutsättningar som möjligt för ett gott dagligt liv ur ett 
aktivitetsperspektiv. Fortsatt forskning omkring vilka insatser som kan 
underlätta för PmPS att utföra meningsfulla och högt värderade aktiviteter vore 
av värde. Likaså vore det värdefullt med ytterligare forskning om likheter och 
skillnader mellan kvinnor och män utifrån ett arbetsterapeutiskt och 
aktivitetsvetenskapligt perspektiv. 
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Jag vill inleda med att tacka alla er som lever med Parkinsons sjukdom och som 
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inte blivit något alls.  
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Dejan Georgiev, för värdefulla och avgörande insatser som medförfattare. 
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betydelse för att det blev en avhandling som kunde lämnas till tryck.  

Eva Tengman, för värdefulla synpunkter omkring LMM. 

Jörgen Andersson, Mona Edström och Anna Fredriksson för ovärderlig hjälp i 
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allesammans möjliggjort att jag fått genomföra detta inom ramen för min 
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Christina Lindberg, för stöd när jag haft Ladok- och studentfrågor och för att det 
alltid löser sig. 
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