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Abstrakt 

Bakgrund: Ca 20 000 människor i Sverige lider av Parkinsons sjukdom (PS). Det är 

en kronisk progriderande nervsjukdom som resulterar i dopaminbrist. De 

karaktäristiska symtomen är muskelrigiditet, tremor och hypokinesi, men utöver 

dessa kan det även tillkomma symtom av psykisk och kognitiv karaktär. Sjukdomen 

påverkar personens livsvärld på fysiska, psykiska och sociala nivåer.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters erfarenheter vid 

Parkinsons sjukdom. 

Metod: 13 st kvalitativa empiriska studier har sammanställts och analyserats utifrån 

Fribergs analysmetod, detta bildade litteraturstudiens resultat. Databaserna 

CINAHL, PubMed och PsychINFO användes till artikelsökningen.  

Resultat: Litteraturstudiens resultat bildade fem huvudkategorier och 13 

underkategorier. Resultatet visade att parkinsonpatienternas liv styrdes av 

medicinen. De kunde känna sig missförstådda och kände osäkerhet kring att visa 

symtom offentligt. Detta ledde till att de oftare stannade hemma och blev socialt 

isolerade. Sjukdomen var oförutsägbar och hämmade spontanitet. PS förändrade 

både självbilden och vardagen. Allt påverkades av symtomen. Stress var en stor faktor 

i vardagen som förvärrade framförallt de fysiska symtomen. Det var viktigt att få 

stöd, många fick det från anhöriga. Flera patienter hanterade sjukdomen genom att 

tänka positivt och leva för dagen. 

Slutsats: Litteraturstudiens resultat visar att erfarenheterna vid PS är individuella 

men kan innefatta att de känner sig missförstådda, isolerade, styrda av medicinerna 

och oförmögna till självständighet. Det fanns olika sätt att hantera sjukdomen, 

genom stöd från andra, se det positiva i situationen eller anpassa sig till en ny vardag.  

 

Nyckelord: Parkinsons sjukdom, patienters erfarenheter, omvårdnad 

 



 

Abstract 

Background: About 20 000 people in Sweden suffer from Parkinson’s disease (PD). 

It is a chronical degenerative neurodisease which results in dopamin deficiency. The 

cardinal symptoms include rigidity, tremor and bradykinesea, apart from these 

symptoms other psychological and cognitive symptoms will appear. The disease 

affects a persons lifeworld on a physical, pshycological and a social level.  

Aim: The aim of this study was to illuminate patients’ experiences of Parkinson’s 

disease. 

Methods: 13 qualitative empirial studies were compiled and analysed according to 

Friberg’s analytical method, this formed the result of this study. The databases used 

for the data collecting process were, CINAHL, PubMed and PsychINFO. 

Results: The result of this study formed five main categories and 13 subcategories. 

The result showed that the lives of the patients with PD was controlled by the 

medication. Some felt misunderstood and insecure about showing symptoms in 

public. This led to the people with PD stayed home more often and got socially 

isolated. The disease was unpredictable and inhibited spontaneity. PD changed 

patients’ self-image as well as everyday life. The symptoms affected everything. Stress 

was a large factor in everyday life which especially worsened the motor symptoms. It 

was important to receive support, many got it from their family. Several patients 

managed the disease through positive thinking and living for the day. 

Conclusion: This study’s result shows that the experiences of PD are individual but 

can include the feelings of being misunderstood, isolated, controlled by the medicine 

and uncapable of independence. There were different ways of managing the disease, 

through support from others, see the positive in the situation or adapt to the new 

every day life.  
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Bakgrund 

Patientens livsvärld 

Hur vi erfar omvärlden har sin grund i allt vi tänker, känner och gör i relation till den. 

Allt vi ser, hör eller på annat sätt uppmärksammar har en mening för oss. När vi erfar 

något nytt som vi inte riktigt förstår, relateras den till en tidigare erfarenhet som gör 

att den nya blir begriplig och får en mening eller innebörd. Dahlberg och Segesten 

menar att hur vi uppfattar oss själva, andra och allt omkring oss kan benämnas som 

“livsvärlden”. Den utgörs av en subjektiv verklighet som samtidigt delas med andra. 

Två personer i samma situation kan uppleva den olika. Dahlberg och Segesten tar 

upp ett exempel om två unga kvinnor: Den ena älskar våren medan den andra tycker 

att den är besvärlig, detta på grund av att hon är pollenallergiker. De har dock inga 

problem att förstå varandras känslor inför årstiden eftersom de tar del av varandras 

livsvärld. Att vårda med livsvärden som grund betyder att vårdaren försöker förstå 

hur livet erfars av patienter och att ständigt försöka anpassa vården efter deras 

livsvärld. Sjuksköterskan ska förstå vad hälsa och välbefinnande betyder för 

patienten och hur denne upplever att vara sjuk och få vård (Dahlberg & Segesten 

2010, 127-129). 

Parkinsons sjukdom (PS) 

Parkinsons sjukdom (PS) är en kronisk, neurodegenerativ sjukdom. I Sverige 

besväras cirka 20 000 personer av sjukdomen. Patienter insjuknar oftast vid 50-60 

års ålder. Orsaken bakom PS är okänd. Vid PS pågår en nervdegenererande process i 

hjärnans specifika rörelsecentra. Nervcellsdegenerationen påverkar också delar av 

talamus som tar emot återkoppling av nervimpulser från basala ganglier till 

hjärnbarken. Konsekvensen blir en brist på signalsubstansen dopamin som leder till 

de karaktäristiska symtomen som patienter uppvisar vid PS. De karaktäristiska 

motoriska symtomen innefattar hypokinesi, tremor och muskelrigiditet. För vissa av 

personerna med PS blir ett av dessa tre symtom mer eller mindre dominerande. 

Diffusa symtom kan uppträda flera år tidigare. Exempel på de symtomen är 

sömnstörningar, förlust av luktsinne, förändrat nattseende och känselfenomen. 

Diagnosen ställs utifrån symtombild, och för att få den behövs två av de tre 

karakteristiska symtomen (Ericson & Ericson 2012, 291-294). Traditionellt sett så har 
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PS identifierats med de motoriska symtomen, men de icke-motoriska symtomens 

betydelse har gradvist blivit erkända. De icke-motoriska symtomen innefattar smärta, 

fatigue, depression, ångest, kognitiv försämring, autonom dysfunktion och 

sömnstörningar. De nämnda symtomen bidrar markant till försämring av de 

motoriska symtomen, den fysiska förmågan och livskvalitén. Det ökar också risken 

för institutionalisering av patienten (Kurtis, Rodriguez-Blazquez and Martinez-

Martin 2013). 

 

Läkemedelsbehandlingen vid PS är symtomlindrande. Varje PS-patient har sin egen 

symtomprofil och behandlingen individualiseras med hänsyn till val av läkemedel, 

mängd och intervall mellan dosgivning (Sunvisson 1994, 58-63). Att ta 

Parkinsonmedicin vid rätt tidpunkt är viktigt för att de motoriska och kognitiva 

funktionerna ska fungera. Vid långt gången PS kan medicin behöva tas varannan 

timme och fördröjningen får inte överskrida mer än ett par minuter (Carney 

Anderson & Fagerlund 2013).  

 

I den senare sjukdomsfasen uppträder ofta något som kallas on/off-fenomenet. Det 

innebär att, trots medicinering, ökar sjukdomsbesvären och symtomväxlingar 

förekommer. Personen med PS får problem med snabba växlingar mellan hypokinesi 

och hyperkinesi, dessa uppträder plötsligt under dagen och medför att behandlingen 

blir svårstyrd. Orsaken är inte helt känd men kan delvis förklaras av att 

lagringsfunktionen av dopamin successivt försämras och att kroppen blir resistent 

mot dopamin ju längre behandlingen pågår (Ericson & Ericson 2012, 295). 

 

PS påverkar patientens vardag. De fysiska begränsningarna gör det svårare att utföra 

dagliga aktiviteter som påklädning och sköta hygien. Ansiktsmimik, kognitiva 

funktioner och talförmåga avtar vilket försvårar förmågan att kommunicera. 

Sjukdomen är progressiv och oförutsägbar, den leder så småningom till förlust av 

självständighet och eventuellt till Parkinsondemens. Detta är en källa till osäkerhet 

och rädsla hos såväl patienter som anhöriga (Chiong-Rivero et al. 2011). 
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Motiv 

Sjuksköterskans uppgift är bland annat att förebygga hälsorisker, identifiera och 

bedöma patientens förmåga till egenvård, undervisa patienter och anhöriga med syfte 

att främja hälsa och förhindra ohälsa (Willman 2009, 40-41). För att kunna bedöma 

patientens beteende behöver sjuksköterskan ha kunskap om utvecklingsteorier och 

forskning inom det aktuella området. Exempel på detta är studier som från ett 

livsvärldsperspektiv tar fasta på erfarenheter om hur det är att leva med en viss 

åkomma (Wiklund Gustin & Lindwall 2012, 251). Vårdare som jobbar utifrån 

patientens livsvärld fokuserar på att förstå hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande 

erfars av den individuella patienten. Syftet är att stärka och stödja individens 

hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten 2010, 126-127). 

 

PS är en individuell sjukdom som erfars på olika sätt. För att som sjuksköterska 

kunna bemöta patienter med förståelse och kunskap krävs en insikt om patientens 

livsvärld. Därför har författarna valt att belysa patienters erfarenheter vid Parkinsons 

sjukdom. 

Syfte: Att belysa patienters erfarenheter vid Parkinsons sjukdom. 

Metod 

Enligt Friberg (2012, 121) är kvalitativa studiers yttersta mål att bidra med ökad 

förståelse. Att använda kvalitativa studier som utgångspunkt ger en ökad inblick i hur 

patientens behov, förväntningar, erfarenheter och upplevelser kan bemötas. Friberg 

(2012, 133) nämner även att en litteraturöversikt skapar en översikt över 

kunskapsläget inom ett visst område. Det bildar en överblick över det nuvarande 

forskningsläget och kan skapa en grund för en problemformulering till kommande 

studier. Genom att genomföra en litteraturstudie med en kvalitativ inriktning ville 

författarna lägga en grund för en djupare förståelse för hur det kan vara att leva med 

Parkinsons sjukdom. 

Sökmetoder 

Artiklarna som valdes under sökprocessen bildade studiens resultat. Databaserna 

som användes var CINHAL, PubMed och PsychINFO. Enligt Forsberg & Wengström 

(2013, 75-77) är dessa användbara databaser för hitta omvårdnadsforskning. Vidare 
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beskriver de att en bibliotekarie kan assistera med att effektivisera sökprocessen, 

något författarna tillämpade. Ämnesord användes för att hitta artiklar vid 

databassökningarna, detta för att finna artiklar som svarade mot syftet, undvika 

ointressanta ämnen och undvika det så kallade “bruset” i sökningen (cf. Willman, 

Stoltz & Bahtsevani 2011, 69). Sökord som användes för PS var “Parkinson’s disease” 

eller “Parkinson”. Dessa kombinerades med databasernas respektive ämnesord för 

att hitta artiklar som svarade mot studiens syfte: “Patients Experience”, “Interviews”, 

“Experience”, “Sleep Disorder”, “Narrative” “Living With”, “Life Quality”, “Client 

Attitudes”, “Client Satisfaction” och “Qualitative”. Boolesk sökteknik som beskrivs av 

Östlundh (2012, 69) användes för att kunna bestämma ett samband mellan sökorden. 

Avgränsningar gjordes till en början. Artiklarna skulle ha ett abstrakt tillgängligt, de 

skulle vara på engelska och inte vara äldre än tio år. Avgränsningarna behövdes ej vid 

sökningar med lågt antal träffar. Författarna hittade två artiklar som var äldre än den 

avsatta tidsavgränsningen och inkluderade dessa på grund av att deras syfte 

motsvarade litteraturstudiens syfte. Inklusionskriterier för den här studien var att 

artiklarna skulle vara kvalitativa, utgå ifrån PS-drabbades erfarenheter och vara 

skrivna på engelska alternativt svenska. Enligt Friberg (2012, 137-138) är det viktigt 

att man i litteratursökningen för en noggrann dokumentation och redovisning av 

sökord och sökvägar så att läsaren förstår hur urvalet gått till. En tabell över den här 

litteraturstudiens sök- och urvalsprocess kan ses i Tabell 1, se Bilaga 1.  

Urval 

Urvalet gjordes i fyra steg: Rubrik, abstrakt, genomläsning och kvalitetsgranskning.  

 

Det hände att en sökning fick över 200 träffar. Sökningen förbättrades då genom att 

lägga till fler sökord som exkluderade ointressanta artiklar. Alternativt lästes 

samtliga titlar igenom och irrelevanta träffar uteslöts manuellt. Valda titlars abstrakt 

lästes igenom, om syftet svarade mot litteraturstudiens syfte lästes hela artikeln. 

Genomläsningen fokuserade på resultatet, relevanta bitar markerades. Slutligen 

gjordes en kvalitetsgranskning av artiklarna (se granskningsmall tabell 1, bilaga 2). 

Urvalet slutade i 13 kvalitativa artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte. 

Urvalet redovisas i en artikelöversikt, se tabell 1 (Bilaga 3). Med hjälp av en 

granskningsmall med förutbestämda kriterier (cf. Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011, 

109) kvalitetsgranskade författarna artiklarna som användes i resultatet. Artiklarna 
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fick poäng utifrån hur väl de motsvarade respektive kriterier. Noll poäng betydde att 

kriteriet inte uppfylldes alls, ett halvt poäng om kriteriet uppfylldes delvis samt en 

poäng om kriteriet uppfylldes väl. Poängen räknades sedan om till procent som 

visade om artikeln hade hög, medelhög eller låg kvalitet. Granskningsmallen kan ses i 

tabell 1, se Bilaga 2. Fördelen med att använda ett poängsystem är att det pekar ut 

kvalitetsbrister i studien. Nackdelen är att det kan ge en falsk bild om exakthet i 

kvalitetsbedömningen - studiens resultatdel och urval kan hålla en hög kvalitet men 

få låg kvalitet i granskningsmallen på grund av bristande abstrakt och bakgrund (cf. 

Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011, 108). Artiklar med hög och medelhög kvalitet 

användes i resultatet med ett undantag. Undantaget gjordes för att artikelns resultat 

var både relevant och applicerbart genom hela litteraturstudiens resultat, och 

studiens syfte överensstämde med litteraturstudiens syfte. 

Analys  

Författarna utgick från analysmetoden som presenteras i Friberg (2012, 127-129). 

Artiklar som valts lästes igenom av båda författarna flera gånger med 

litteraturstudiens syfte i åtanke. I nästa steg identifierades resultat som svarade mot 

syftet. I artiklarnas marginal sammanfattades respektive resultat. Utifrån dessa 

genomfördes en sortering i olika grupper där likartade resultat slogs ihop och bildade 

huvudkategorier. Till sist delades huvudkategorierna in i underkategorier. Datan 

översattes till svenska. Med hjälp av den översatta datan formulerade författarna sitt 

resultat. Genom hela processen satt författarna och arbetade tillsammans. På så vis 

kunde de föra en dialog, diskutera och fråga varandra om hjälp för att nå fram till en 

gemensam tolkning. 

 Forskningsetik 

Arbeten som utförs inom ramen av en högskoleutbildning på grundnivå behöver inte 

ett etiskt godkännande (SFS 2003:460). Enligt Forsberg & Wengström (2008, 77) är 

det dock viktigt att artiklar som används i litteraturstudier har fått ett etiskt 

godkännande från en etisk kommitté. Författarna genomförde en etisk granskning av 

artiklarna innan de användes i arbetet. Vissa artiklar angav att de var godkända av en 

etisk kommitté alternativt att de arbetat enligt Helsingforsdeklarationen. Om ingen 

information kring etiskt godkännande hade angivits vände författarna sig till 

tidskriften där artiklarna blivit publicerade. Om tidskriftens policy var att alla 
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vetenskapliga artiklar måste få ett godkännande från etisk kommitté för att 

publiceras så tolkades det som att artikeln var etiskt godkänd. Alla artiklar som 

inkluderades var etiskt godkända. 

 

Enligt Forsberg & Wengström (2008, 77) är det viktigt att tydligt redovisa artiklarna 

som använts i resultatet. Resultatet skall presenteras oavsett om det stödjer 

författarnas personliga åsikter eller inte. Detta var något som följdes i den här 

litteraturstudien. 

Resultat 

Tabell 1. Översikt av Huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Medicinering ·       Styrd av medicinen 

·       Biverkningar 

Skam ·       Känna sig missförstådd 

·       Känna sig isolerad 

·       Känna sig mindre som en kvinna 

Konsekvenser av sjukdomen ·       Förändrad vardag 

·       Förändrad ork 

·       Förändrad rörlighet 

Stöd ·       Stöd från andra drabbade 

·       Stöd från anhöriga 

·       Stöd från sjukvården 

Hantera sjukdomen ·       Att anpassa sig 

·       Att hitta ljuset 

Medicinering 

Styrd av medicinen 

Det konstaterades i studier att medicinen var viktig för en person med PS, eftersom 

kroppen blev beroende av läkemedlet för att kunna röra sig (Bramley & Eatough 

2005) och för att personen skulle kunna fortsätta med sina dagliga aktiviteter (Marr 

1991). De var tvungna att planera livet efter medicinerna. Deltagarna tog upp hur 

viktigt det var att inte glömma att ta tabletten vid rätt tidpunkt (Bramley & Eatough 

2005; Haahr et al. 2010). Om det inte gjordes så blev konsekvensen en nästan 
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omedelbar orörlighet. I början av sjukdomen behövde deltagarna inte ägna så många 

tankar åt PS, så länge de tog medicinen enligt ordination. De beskrev att när 

sjukdomen progriderade blev det viktigare att medicinen togs i tid, de hade vid 

intervjutillfället en marginal på 10 minuter (Haahr et al. 2010). Det var flera som 

nämnde att de brukade justera dosen, eller ta medicinen tidigare om de kände att 

effekten började avta (Fleming, Tolson & Schartau 2004; Haahr et al. 2010). 

I en studie var det en deltagare som såg läkemedlet som ett vapen som hjälpte till att 

bekämpa striden mot sjukdomen (Fleming, Tolson & Schartau 2004). Medicinen 

hjälpte patienterna att fortsätta fungera, de fick tillbaka kontrollen (Suddick & 

Chambers 2010; Marr 1991; Bramley & Eatough 2005). En deltagare beskrev att 

hennes hjärna kändes dämpad och att hon inte kunde röra sig eller kommunicera för 

att hon hade så låg fysisk och mental nivå innan morgonmedicinen. Hon beskrev att 

det kändes som att vara i en dimma och att det var svårt att tänka klart. Detta kunde 

återkomma flera gånger under dagen mellan läkemedelsintagen (Bramley & Eatough 

2005). 

Biverkningar 

I några studier nämnde man biverkningar från medicinerna och hur det påverkade 

personen med PS (Bramley & Eatough 2005; Fleming, Tolson & Schartau 2004; Marr 

1991). En person berättade att om tabletterna inte hjälpte så kunde hon inte göra 

något, utan var tvungen att vänta på nästa dos. Om hon tog för många så kändes det 

som att hennes huvud skulle explodera. Hon beskrev Levodopans effekt som att ta 

bort dimman i hennes huvud, som ”att slå på lyset”. Läkemedlet kunde också göra 

hennes rörelser ofrivilliga istället för icke-existerande (Bramley & Eatough 2005). I 

en artikel om kvinnors erfarenheter av PS nämnde en deltagare att hon fick en sexuell 

överstimulering i vaginan som biverkning av läkemedlet. Känslan kunde uppkomma 

vid slumpmässiga tidpunkter och hon upplevde det som väldigt obehagligt (Fleming, 

Tolson & Schartau 2004). I en annan studie var det blandade känslor inför 

biverkningarna. Alla deltagare förutom en tyckte att läkemedlets positiva effekter 

övervägde de negativa. En person fick så kraftiga biverkningar att han upplevde att de 

var värre än PS-symtomen i sig. Han tyckte att hallucinationerna var irriterande 

(Marr 1991). 
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Skam 

Känna sig missförstådd 

Deltagarna berättade om hur de kände sig missförstådda av folk runtomkring dem. 

Folk verkade inte ha kunskap om vad det innebar att ha PS. Patienter berättade att de 

kunde uppfattas vara berusade, senila eller som en deltagare uttryckte det ”idioter”. 

Detta på grund av hur patienterna rörde sig. Deltagarnas erfarenhet var att folk som 

inte kände till deras sjukdom hade svårt att förstå anledningen bakom deras 

rörelsemönster och att de drog felaktiga slutsatser på grund av det. Det gjorde att 

deltagarna kände sig osäkra, särskilt på allmänna platser (Whitehead 2010; Bramley 

& Eatough 2005; Dauwerse et al. 2014). En person berättade att hon var rädd för att 

uppfattas på det sättet som beskrivs ovan, och för att motverka det ville hon att folk 

skulle bli medvetna om hur det är att ha PS. Hon ville slippa känna sig dömd av 

främlingar i sociala sammanhang (Bramley & Eatough 2005). 

Känna sig isolerad 

Flera artiklar talade om hur deltagarna erfarit skam på grund av sjukdomen och dess 

symtom (Caap-Ahlgren, Lannerheim & Dehlin 2002; Fleming, Tolson & Schartau 

2004). Framförallt var off-perioder en källa till att deltagare kände skam. Deltagare 

stannade ofta hemma istället för att gå på en fest eller liknande de blivit bjuden till. 

Det var svårt att veta hur den fysiska förmågan skulle vara just då de skulle iväg 

(Haahr et al. 2010; Caap-Ahlgren, Lannerheim & Dehlin 2002; Soleimani et al. 2014; 

Benharoch & Wiseman 2004). De var rädda för att pinsamma situationer skulle 

uppstå, som att somna bland andra på offentliga platser, eller att foten skulle frysa 

fast i marken och att de skulle vara oförmögna att röra sig någonstans (Haahr et al. 

2010; Bramley & Eatough 2005; Caap-Ahlgren, Lannerheim & Dehlin 2002; Olsson, 

Stafström & Söderberg 2013).  

 

Majoriteten av artiklarna tog upp aspekter av isolering. Deltagarna var rädda att 

uppvisa symtom, framförallt i samhället och på okända platser (Haahr et al. 2010; 

Marr 1991; Caap-Ahlgren, Lannerheim & Dehlin 2002; Soleimani et al. 2014; 

Fleming, Tolson & Schartau 2004; Benharoch & Wiseman 2004). Många ville inte äta 

ute längre, dels på grund av svårigheter med att skära upp mat men även att beställa 

den om man hade talsvårigheter. Det fanns en stor osäkerhet i att uppvisa symtom på 

allmän plats. Vissa slutade med att gå på teater, det var svårt att veta om man skulle 
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vara symtomfri under hela föreställningen (Benharoch & Wiseman 2004). Att gå på 

puben, shoppa eller prata i telefon, alla var källor till osäkerhet, genans och skam. 

Svåra skakningar gjorde det svårt att prova kläder. Energinivån var också väldigt 

oförutsägbar, trötthet kunde infalla när som helst (Whitehead 2010). Deltagare 

beskrev att social isolation var en del av att leva med sjukdomen. Att sitta på 

tunnelbanan var ett problem. Deltagare beskrev att de skulle känna sig iakttagna, att 

symtomen drog till sig uppmärksamhet och hindrade dem från att uppfattas som 

normala jämfört med andra (Marr 1991). 

 

Deltagare som tidigare haft stor fysisk styrka och hälsa upplevde stark känsla av skam 

när komplikationerna av PS började (Soleimani et al. 2014). Deltagare från flera 

studier försökte i vardagen gömma symtomen av PS. Många kände sig generade om 

folk tittade på dem. De kände sig obekväma (Soleimani et al. 2014; Bramley & 

Eatough 2005; Whitney 2004; Wressle, Engstrand & Granérus 2007). 

Känna sig mindre som en kvinna 

I några artiklar var samtliga deltagare kvinnor. När de pratade om hur femininiteten 

påverkats av PS togs flera saker upp. De flesta deltagarna pratade om hur de såg sina 

egna kroppar eller hur de föreställde sig hur andra såg dem. Det var nästan 

uteslutande negativa kommentarer, bland annat kring hållning och ansiktsmimik. 

Det fanns också en känsla av skam och förlust kring sjukdomen, detta på grund av 

hur de fysiska begränsningarna fick dem att känna sig mindre som kvinnor. De hade 

inte längre samma energi till att ta hand om barn eller genomföra hushållssysslor, för 

vissa kvinnor var detta svårt eftersom det var en stor del av hur de identifierade sig 

som kvinnor (Bramley & Eatough 2005; Caap-Ahlgren, Lannerheim & Dehlin 2002; 

Fleming, Tolson & Schartau 2004). 

Konsekvenser av sjukdomen 

Förändrad vardag 

I flera studier beskrev deltagare att de kände sig socialt begränsade på grund av PS. 

Att leva med PS ledde till ett sönderfallande av vad de upplevde var normalt. Det 

involverade personliga förluster som resulterade i en begränsad självständighet 

(Marr 1991; Soleimani et al. 2014). Sociala aktiviteter minskade, i vissa fall var 

deltagare tvungna att säga upp sig från jobbet för att de inte längre klarade av 
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arbetsuppgifterna. De kände sig mindre dugliga än förut och tenderade till att ha 

nedsatt självförtroende. Fem deltagare hade slutat jobba eller sagt upp sig för att 

kände sig oförmögna till att arbeta på grund av symtomen (Soleimani et al. 2014). Att 

tvingas lämna arbetet på grund av PS kunde påverka ekonomin negativt. Deltagare 

berättade om hur de brukade gå ut och äta till jul och födelsedagar men att de blivit 

tvungna att sluta på grund av den begränsade ekonomin. De hade inte heller råd med 

semester, bio, teater eller sportevenemang (Benharoch & Wiseman 2004). Deltagare 

upplevde att deras kommunikationssvårigheter försvårade deras sociala liv. Det 

inkluderade att de kände sig exkluderade från konversationer och en känsla av att 

vara dominerad av andra i sociala sammanhang (Whitehead 2010). I en studie ansåg 

majoriteten av deltagarna att deras sociala livssituation hade störts av PS. Hur 

mycket detta besvärade deltagarna berodde på personlighetsdrag, sjukdomens 

svårighetsgrad och nivån av funktionsnedsättning (Soleimani et al. 2014). I en annan 

studie uppgav deltagarna att de nästan var helt beroende av sin partner för att kunna 

genomföra aktiviteter i vardagen. De körde inte bil, deltog inte i gruppdiskussioner 

eller middagar. Vissa var beroende av en elektrisk rullstol och hade slutat arbeta 

(Dauwerse et al. 2014). 

 

När deltagare talade om sina symtom så sa många att de varierade från dag till dag. 

Flera deltagare nämnde att symtomen förvärrades vid stress (Whitney 2004; 

Wressle, Engstrand & Granérus 2007; Benharoch & Wiseman 2004). Stressen 

ändrade deltagarnas beteenden, symtom eller hur de mötte sin omgivning (Dauwerse 

et al. 2014). Deltagare nämnde att det var svårt att planera aktiviteter på grund av 

deras medicinska tillstånd, men det var viktigt att göra det för att reducera stress. 

Deltagare berättade att om de blev stressade så låste sig allt och inget fungerade. På 

grund av detta valde de att undvika folksamlingar, att äta på särskilda restauranger 

och att berätta om sjukdomen för sina vänner för att undvika missförstånd (Caap-

Ahlgren, Lannerheim & Dehlin 2002; Wressle, Engstrand & Granérus 2007; 

Soleimani et al. 2014). 

Förändrad ork 

Exempel på deltagares erfarenheter av kognitiva problemområden vid PS var: 

koncentrationsproblem, överaktivitet, dåligt korttidsminne, svårigheter vid 

förflyttningar och måltider, trötthet, ångest, depression och apati (Dauwerse et al. 

2014; Soleimani et al. 2014). PS-drabbades erfarenhet av minskad initiativförmåga 
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var att det blev svårare att gå ut eller göra något som att ta beslut, köpa nya kläder 

eller möbler (Wressle, Engstrand & Granérus 2007). Kommunikationsproblem 

gjorde att deltagare gärna undvek att tala med andra människor. Några av deltagarna 

upplevde varierade känslor av ilska, sorg och skam när de pratade om detta 

(Whitehead 2010). 

 

Många studier tog upp deltagares erfarenhet av sänkta energinivåer vid PS (Marr 

1991; Suddick & Chambers 2010; Olsson, Stafström & Söderberg 2013; Wressle, 

Engstrand & Granérus 2007; Fleming, Tolson & Schartau 2004). I en av studierna 

beskrev deltagarna en ständig fatigue-känsla som skiljde sig från trötthet de upplevt 

som frisk. De kände sig inte utvilade efter en hel natts sömn (Olsson, Stafström & 

Söderberg 2013). Andra deltagare sa att även om de önskade att ha familj omkring sig 

kunde de inte njuta av det särskilt länge på grund av fatigue (Caap-Ahlgren, 

Lannerheim & Dehlin 2002). Vissa upplevde en sådan konstant trötthet att de 

började lägga sig tidigare på kvällarna. En deltagare berättade att hon la sig tidigare 

tre gånger i veckan för att sova ikapp (Fleming, Tolson & Schartau 2004). Deltagare i 

en annan studie berättade om deras erfarenheter av fatigue, att energin minskade på 

dagen, eventuellt influerad av multipla toalettbesök under natten (Wressle, 

Engstrand & Granérus 2007).  Andra deltagare med fatigue erfor att tankegångarna 

var långsamma, de kunde inte tänka klart eller hitta ord. De kände sig distraherade 

och upplevde att de inte kunde organisera tankarna (Olsson, Stafström & Söderberg 

2013). En artikel fokuserade på sömnstörningar vid PS. Deltagarna hade varierande 

erfarenheter av trötthet som antingen var kopplade till “dålig sömn” eller till PS i sig 

självt. Sömnstörningarna var liksom PS något som blev värre med tiden. Tre 

deltagare upplevde att tillståndet försämrats. En deltagare sa att PS gjorde honom 

tröttare under dagarna och att det resulterat i att han fick sluta jobba heltid. En 

annan uttryckte endast en tillfällig svacka som han trodde berodde på vintern och 

hans minskade aktivitetsnivå. Att leva med sömnstörningar innebar att leva med 

osäkerhet relaterat till både sömnstörningarna och medicineringen, patienterna 

visste inte vilken av dem som var orsak till nattliga uppvaknanden (Suddick & 

Chambers 2010). 
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Förändrad rörlighet 

En av de mest omtalade begränsningarna var on/off-fenomenet. Deltagarna belyste 

främst off-perioder. De pratade om muskelstelhet, kramper, begränsad 

rörelseförmåga och hur ansiktsmimiken försvann (Haahr et al. 2010; Bramley & 

Eatough 2005; Caap-Ahlgren, Lannerheim & Dehlin 2002; Olsson, Stafström & 

Söderberg 2013; Benharoch & Wiseman 2004). Byten mellan on och off kunde ske 

när man reste sig upp från en stol, var vid en ingång, när man korsade gatan eller när 

man vände sig om (Caap-Ahlgren, Lannerheim & Dehlin 2002). Den fysiska 

förmågan kunde variera från dag till dag och även från en stund till en annan 

(Dauwerse et al. 2014; Wressle, Engstrand & Granérus 2007). Deltagare upplevde 

tiden som skör och visste aldrig när eller hur länge de skulle ha kontroll. Som 

kontrast behövde allt bli gjort i precis rätt tid, vilket gjorde timing livsviktigt (Haahr 

et al. 2010). De fysiska begränsningarna ledde till en oförutsägbar och 

svårkontrollerad kropp. Det innebar svårigheter med vardagsaktiviteter som: att få 

på sig kläder, handla, oförmåga att köra bil, hänga tvätt, städa, laga mat, sköta sin 

hygien, vända sig i sängen, gå på toaletten osv. (Marr 1991; Dauwerse et al. 2014; 

Caap-Ahlgren, Lannerheim & Dehlin 2002; Olsson, Stafström & Söderberg 2013; 

Wressle, Engstrand & Granérus 2007; Fleming, Tolson & Schartau 2004; Benharoch 

& Wiseman 2004). Dessa begränsningar resulterade framförallt i frustration men 

även irritation, upprördhet och ilska (Marr 1991; Benharoch & Wiseman 2004). 

Stöd 

Stöd från andra drabbade 

I flera studier berättade deltagare att de fick stöd från andra personer med PS (Marr 

1991; Whitney 2004; Haahr et al. 2010; Whitehead 2010; Wressle, Engstrand & 

Granérus 2007). Några tog lärdom av hur andra drabbade tacklade problem som 

kunde uppstå (Whitney 2004). Deltagare med talsvårigheter uppskattade 

parkinsonföreningar för att de gav tillfälle för sociala interaktioner (Whitehead 

2010). Alla deltagare tyckte inte om att umgås med andra drabbade. Vissa tyckte att 

det var bättre att fortsätta som innan, en del ogillade att visa sin sjukdom för andra 

(Haahr et al. 2010). Vissa deltagare var rädda för framtiden och ville därför inte träffa 

andra med PS, då det förmodligen skulle öka deras oro (Wressle, Engstrand & 

Granérus 2007). En kvinna kände att hon behövde en yngre stödgrupp för att 
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medlemmarna i hennes nuvarande var för gamla för hennes behov (Fleming, Tolson 

& Schartau 2004). 

Stöd från anhöriga 

I ett flertal studier beskrevs stödet från anhöriga som viktigt (Bramley & Eatough 

2005; Haahr et al. 2010; Marr 1991; Whitehead 2010). Några nämnde att stödet 

hjälpte dem att bibehålla självkänslan (Whitney 2004; Bramley & Eatough 2005). 

Andra fick hjälp med att upprätthålla psykisk hälsa och att fysiskt kunna klara sig i 

vardagen (Dauwerse et al. 2014; Haahr et al. 2010; Fleming, Tolson & Schartau 

2004; Marr 1991). Många beskrev att anhöriga var tålmodiga med dem och var till 

stor hjälp när de hade det svårt (Whitehead 2010; Marr 1991; Fleming, Tolson & 

Schartau 2004; Dauwerse et al. 2014; Benharoch & Wiseman 2004). En deltagare i 

studien av Dauwerse et al. (2014) berättade hur svårt det var för henne att stå i ett led 

och skaka hand eftersom det ofta ledde till större skakningar, men hon gjorde det 

ändå för att om hon slutade så skulle hon aldrig mer göra det utav av rädsla. Maken 

hjälpte henne att fortsätta.  

 

Det förekom i några artiklar att deltagare som inte fick stöd från sin partner ibland 

möttes med oförståelse för sjukdomen (Caap-Ahlgren, Lannerheim & Dehlin 2002; 

Fleming, Tolson & Schartau 2004). En kvinna beskrev hur hennes vänner och 

anhöriga inte förstod hennes on/off-symtom och att de ofta ifrågasatte varför hon 

inte kunde göra saker hon gjort för en stund sedan (Caap-Ahlgren, Lannerheim & 

Dehlin 2002). I en annan studie framkom det att förhållanden slets itu på grund av 

sjukdomen. Några av deltagarna som levde med en partner upplevde att sex hade 

blivit problematiskt. En partner skilde sig från deltagaren för att han inte kunde 

hantera sjukdomen. En kvinnas partner valde att lämna henne ett par veckor för att 

han kände sig fångad. En deltagare kommenterade att hennes man kände att han 

hade gift sig med henne men ville inte gifta sig med PS.  Som motsats var det 

deltagare i samma studie som upplevde att deras förhållanden hade förstärkts tack 

vare PS. Det hade skapats en förståelse mellan paren, förhållanden hade ändrats men 

blivit starkare och relationerna hade mognat (Fleming, Tolson & Schartau 2004). 

 

På grund av sjukdomen var det flera deltagare i olika studier som hade förlorat gamla 

bekantskaper och vänner. Det troddes bero på att det var för att vännerna inte visste 

hur de skulle hantera situationen och bete sig (Suddick & Chambers 2010; Fleming, 
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Tolson & Schartau 2004).  Några hade istället stärkt sina vänskapsband och lyckades 

hålla dem vid liv genom att fortsätta hålla kontakten (Fleming, Tolson & Schartau 

2004; Benharoch & Wiseman 2004). Deltagarna i studien av Haahr et al. (2010) var 

medvetna om att deras sjukdom begränsade det sociala även för deras partner. 

Partnern var tvungen att möta den PS-sjukas behov vid till exempel resor. 

Stöd från sjukvården 

Att få diagnosen Parkinson’s sjukdom kunde både vara svårt och ta tid konstaterade 

ett flertal deltagare i olika studier (Marr 1991; Haahr et al. 2010). De delade ofta in 

sjukdomsdebuten i den pre-diagnostiserade fasen då de hade symtom som de inte 

visste ursprunget från och den diagnostiserade fasen (Dauwerse et al. 2014; Haahr et 

al. 2010). Flera deltagare upplevde att folk omkring dem misstrodde deras symtom 

innan de fick en diagnos. Därför kände många sig lättade över att få diagnosen 

eftersom symtomen kunde förklaras och de fick ett namn på problemet (Haahr et al. 

2010; Marr 1991). Alla upplevde inte lättnad när de fick diagnosen. Flera av 

deltagarna kände skräck, chock och misstro till diagnosen vid diagnostillfället. De såg 

PS som en sjukdom du får när du är gammal. Diagnosen kunde medföra känslor som 

frustration, ilska och orättvisa. Deltagare i samma studie beskrev att de kände att de 

inte fick stöd från sjukvården vid diagnostillfället, de fick inte tid att tänka efter och 

ställa frågor (Fleming, Tolson & Schartau 2004). 

 
Brist på uppföljning från sjukvården förekom hos deltagare i några studier (Suddick 

& Chambers 2010; Fleming, Tolson & Schartau 2004). I vissa fall fick deltagarna, 

efter diagnostillfället, medicinerna utskrivna och blev sedan hemskickade utan 

uppföljning (Fleming, Tolson & Schartau 2004). Deltagarna i en annan studie 

önskade en mer regelbunden insats från sjukvården och fler utvärderingar (Suddick 

& Chambers 2010). Andra tyckte att sjukvården hade varit till en stor hjälp för dem 

och att hade de god kontakt med vården (Marr 1991; Fleming, Tolson & Schartau 

2004; Benharoch & Wiseman 2004; Suddick & Chambers 2010; Dauwerse et al. 

2014). 
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Hantera sjukdomen 

Att hitta ljuset 

Positivt tänkande nämndes i flera studier som en av de viktigaste strategierna för att 

hantera sjukdomen och de nya utmaningarna som PS förde med sig (Haahr et al. 

2010; Bramley & Eatough 2005; Whitehead 2010; Benharoch & Wiseman 2004). Det 

positiva kunde bland annat ses i att de hade mer tid till fritidsaktiviteter och familj. 

Några deltagare började göra saker de inte hade haft tid med innan, som till exempel 

att lära sig måla och laga mat (Haahr et al. 2010; Whitehead 2010; Marr 1991; 

Bramley & Eatough 2004; Benharoch & Wiseman 2005). Deltagare berättade om 

behovet att hålla sig aktiv för att bibehålla sin hälsa (Marr 1991; Fleming, Tolson & 

Schartau 2004; Benharoch & Wiseman 2004; Whitney 2004). De beskrev aktiviteter 

och mål som hjälpte dem fortsätta med sina liv (Marr 1991; Benharoch & Wiseman 

2004). Det kunde vara att fortsätta jobba, träna, utföra yoga eller fritidsaktiviteter 

som att spela golf, sjunga i kör eller trädgårdsarbete (Whitney 2004; Fleming, Tolson 

& Schartau 2004; Benharoch & Wiseman 2004). I en studie nämndes det att positiva 

känslor gentemot sjukdomen hade uppkommit hos en deltagare för att PS hade 

medfört mer tid till att umgås med vänner (Fleming, Tolson & Schartau 

2004).  Några deltagare kände sig lyckligt lottade jämfört med andra som hade det 

värre. Det underlättande hanteringen av deras egen sjukdom (Fleming, Tolson & 

Schartau 2004; Bramley & Eatough 2005; Marr 1991; Benharoch & Wiseman 

2004).  För att kunna hantera vardagen var det många som valde att leva för dagen. 

De undvek att tänka på framtiden och försökte leva ett så normalt liv som möjligt 

(Whitney 2004; Marr 1991; Dauwerse et al. 2014). En annan strategi som användes 

var att acceptera sjukdomen och att lära sig anpassa sig till situationen (Marr 1991; 

Whitney 2004). 

Att anpassa sig 

Det fanns många strategier för att anpassa sig till konsekvenserna av PS. Några 

exempel är att deltagarna brukade ha sina tabletter i flera väskor, ta tabletten medan 

de fortfarande kunde och lägga medicinen på nattduksbordet innan läggdags (Olsson, 

Stafström & Söderberg 2013). Andra brukade boka flygplansstolar längst bak och 

boka handikappanpassade rum när de reste iväg. Många gjorde saker långsammare 

för att klara av att göra dem själv, som att raka sig. Andra åtgärder personer 
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tillämpade var att använda sig av hjälpmedel som eltandborste, automatväxlad bil 

och självgående dammsugare (Benharoch & Wiseman 2004). 

Diskussion 

Syftet med den här litteraturstudien var att belysa patienters erfarenheter vid 

Parkinsons sjukdom. I resultatet identifierades fem huvudkategorier: Medicinering, 

Skam, Konsekvenser av sjukdomen, Stöd och Hantera sjukdomen. 

Huvudkategorierna delades in i 13 underkategorier. Resultatet visade att 

parkinsonpatienternas liv styrdes av medicinen. De kunde känna sig missförstådda 

och kände osäkerhet kring att visa symtom offentligt. Detta ledde till att de oftare 

stannade hemma och blev socialt isolerade. Sjukdomen var oförutsägbar och 

hämmade spontanitet. PS förändrade både självbilden och vardagen. Allt påverkades 

av symtomen. Stress var en stor faktor i vardagen som förvärrade framförallt de 

fysiska symtomen. Det var viktigt att få stöd, många fick det från anhöriga. Flera 

patienter hanterade sjukdomen genom att tänka positivt och leva för dagen. 

Resultatdiskussion 

Författarna använde sig av relevant litteratur och forskning som kunde argumentera 

för eller mot resultatet. Det som representeras nedan är en del av vad som skulle 

kunna diskuteras och valdes utifrån författarnas intresse och klinisk relevans. 

 

Resultatet visade att medicinering var viktigt för personer med PS. Kroppen blev med 

tiden beroende av läkemedlen och om de inte togs vid rätt tidpunkt kunde det sluta 

med att deltagarna inte kunde röra sig. De planerade livet kring medicinerna. Baker 

& Smith (1996, 138) beskriver att när PS-drabbade läggs in på sjukhus för något 

annat än PS kan det innebära problem för patienten. Det är mycket viktigt att man 

fortsätter med samma dosering och medicintider som specialistläkaren och patienten 

utarbetat tillsammans. Avdelningar som inte är van vid eller saknar förståelse för 

kroniska neurologiska sjukdomar, som PS, kan bli frustrerade över att patientens 

rörlighet försämras. Problemet är att de inte förstår att orörligheten kan bero på 

förändringar i medicineringen. Det kan leda till att patienten känner ilska, oro och 

misstro mot vården. Buetow et al. (2012) och Stanley-Hermanns & Engebretson 

(2010) beskriver att när PS-drabbade var inlagda på sjukhus så fick de medicinerna 

“när de fick dem” och inte när de skulle ha tagits i personens vardagsliv. Deltagare i 
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Stanley-Hermanns & Engebretsons (2010) studie uppgav hur viktigt det var att lyssna 

på sin egen kropp. Buetow et al. (2012) beskrev att utan medicinering vid rätt 

tidpunkt uppstod svåra tremor. Det upplevdes oroande att behöva vänta på 

sjuksköterskan. De här artiklarna visar liksom Baker & Smith hur viktigt det är att 

lyssna på den PS-drabbade när hen läggs in på sjukhus. Vårdpersonal måste komma 

ihåg att patienten känner sin egen kropp och vet hur de ska lägga upp sin 

medicinering, när och hur den skall tas. 

 

Underkategorin “Känna sig missförstådd” beskrev hur Parkinsonsdrabbade kände sig 

missförstådda av folk omkring dem. Deltagare berättade hur de kände sig 

missuppfattade när de upplevde att omvärlden såg dem som något de inte var, som 

senila eller berusade. “Förändrad vid stress” var en annan underkategori, i den 

beskrev deltagarna hur symtomen förvärrades vid stress. Kroppen låste sig, inget 

fungerade. Höglund, Lökk & Lindvall (2003, 67) skriver att stressfaktorer är något 

PS-drabbade är speciellt känsliga för. Det beror på att de inte har samma kapacitet 

till att hantera stress. Det kan sluta med att de undviker sociala situationer vilket kan 

sänka deras livskvalitet. Sunvisson (1994, 89) menar att på sjukhusen är PS-patienter 

ofta en missförstådd grupp. De kan bli uppfattade som gnälliga eftersom de går från 

att vara i princip självständiga till att stå eller sitta fastfrusna, oförmögna att 

genomföra en rörelse. När de ber om hjälp möts de ofta med misstänksamhet av en 

rehabiliteringsinriktad personal. Vidare bekräftar Sunvisson att stress är en 

utlösande faktor av off-perioder som då kan uppfattas som att patienten inte är 

samarbetsvillig. Vårdare med för lite kunskap ser då inte en person med PS i ett off-

tillstånd utan en gnällig patient som tar upp deras tid. Birgersson och Edberg (2004) 

beskriver hur deltagare känt sig missförstådda av vårdpersonal. Deltagarna önskade 

att personalen besatte mer kunskap och insikt kring PS. Vårdpersonalen var sällan 

införstådd i symtomens fluktuationer, det ledde till att deltagarna kände sig besvikna 

och irriterade. I studien av Stanley-Hermanns & Engebretson (2010) där en deltagare 

hade blivit inlagd på sjukhus, för något som inte var relaterat till Parkinsons, 

beskrevs personalen som okunnig. Patienten bemöttes med oförståelse för sin 

grundsjukdom och personalen hade uppfattat henom som krävande pga. att hen hade 

begärt medicinerna vid ett visst klockslag. Baker & Smith (1996, 127) menar att 

empati och känsla behövs för att få förståelse och medvetenhet om vad PS innebär 

och ger för konsekvenser. PS drabbar människor i olika åldrar, både män och 
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kvinnor, från olika kulturer och sociala bakgrunder. Endast genom en ökad 

medvetenhet och förståelse kan vårdpersonal hjälpa patienter med PS och inse vad 

de har för behov. Författarna menar att detta än en gång stödjer hur viktigt det är att 

personal som arbetar med personer som har PS är lyhörda och ser deras 

självkännedom som en tillgång. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att kvinnor med PS upplevde att sjukdomen hade 

påverkat deras femininitet. De kunde inte längre göra “klassiska kvinnosysslor” som 

att laga mat, se efter barn eller klä sig på ett visst sätt. I studien av Chiong-Rivero et 

al. (2011) tar man upp exempel på hur män kan känna motsvarande känslor inför 

aktiviteter som ansågs vara “traditionellt manliga”. Studien talar om att PS 

oundvikligen leder till betydande skiftningar i sociala situationer och omfördelning 

av roller i hemmet. Till exempel att en man inte längre klarar att vara den som 

försörjer familjen. Att inte klara av att skotta snö eller åka till affären på egen hand 

var något som rubbade självbilden. Detta visar att oavsett kön så finns en svårighet i 

att acceptera sin nya identitet som PS-patient, att ibland inte kunna uppfylla 

traditionella könsnormer. Ibland kan vårdare med motsatt kön ha svårt att förstå 

problem, relaterade till könstillhörighet. Några kvinnliga deltagare i studien av 

Tolson, Fleming & Schartau (2002) upplevde att deras manliga doktorer inte tog 

deras problem med menstruation seriöst, utan avfärdade problemet som en del av att 

vara kvinna. Detta trots att deras menstruation hade blivit förändrad efter att ha fått 

Parkinsons.  

 

Underkategorin “Förändrad vardag” visade att personer med PS kunde ha svårigheter 

att klara av arbetsuppgifter, och var ibland tvungna att sluta arbeta. De kände sig 

mindre dugliga och tenderade till att ha nedsatt självförtroende. I studien av Chiong-

Rivero et al. (2011) var det några deltagare som behövde lämna sitt arbete på grund 

av de tilltagande fysiska begränsningarna relaterade till PS. De kände besvikelse och 

förlust över att behöva säga upp sig, jobba mindre eller att behöva byta till ett jobb 

som passade deras förmågor. I artikeln av McCabe, Roberts & Firth (2008) beskrev 

personer med PS att de gick från att ha ett heltidsjobb till att bli arbetslösa på grund 

av sin sjukdom. Hälften av dessa kände frustration, förödelse, finansiella 

påfrestningar, social isolation, depression och nedsatt självförtroende i sociala 

situationer som en följd av inte jobba. Enligt Maslows behovshierarki, är människan 
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född med grundläggande behov. Vid födseln inkluderar det endast den nedersta 

nivån, de fysiska behoven som mat, vätska och värme. Den följande nivån inkluderar 

trygghet och stabilitet i tillvaron. Hierarkin går sedan över i sociala behov, 

prestationsbehov och högst upp behovet av självförverkligande. Det är först när 

människan går från barn till vuxen de högre behoven som prestationsbehov och 

behov av självförverkligande aktualiseras. De högre liggande nivåerna kan uppfyllas 

först då de nedre blivit tillfredsställda (Schultz-Larsen 1997, 86). Författarna tolkar 

att vissa personer i litteraturstudiens resultat vandrade nedåt i Maslows hierarki när 

de slutade arbeta, då de kunde känna sig odugliga och få nedsatt självförtroende. 

Detta påverkade livskvaliteten negativt då några av deras (enligt Schultz-Larsen) 

grundläggande behov inte längre blev uppfyllda. 

 

Underkategorin “Stöd från andra drabbade” visade att många Parkinsonsdrabbade 

fick stöd från andra med samma sjukdom. Mötet kunde ge tillfällen för sociala 

interaktioner och deltagare fick möjlighet att ta lärdom av andra som hanterat 

problemen som kunde uppstå under sjukdomsförloppet. I en studie av Fitzpatrick, 

Simpson och Smith (2010) var målet var att utforska upplevelserna hos personer med 

PS som deltagit i en KBT-kurs. De upplevde att stödet de fick från gruppen blev en 

viktig del av upplevelsen och en fördel med att gå kursen. Detta på grund av att 

deltagarna fick tillfälle att dela med sig av gemensamma erfarenheter och bygga upp 

ett självförtroende kring att möta nya människor. Vissa deltagare använde ordet 

“familj” när de beskrev gruppen vilket tydde på att de hade kommit varandra nära 

under kursens förlopp. Råberg (2011) beskriver hur stimulerande det är att medverka 

i en parkinsonförening. Den enda gemensamma nämnaren medlemmarna har är PS 

och därför får han möta över hundra personer som befinner sig i samma situation 

men kommer från olika sociala grupper, yrken och med olika intressen och 

kunskaper. Baserat på detta tolkar författarna att det är viktigt att vården 

rekommenderar parkinsonföreningar som ett stöd till PS-patienter då vissa funnit 

stark gemenskap och tagit lärdom av det. 

 

Resultatet i underkategorin “Stöd från sjukvården” tog bland annat upp ämnet kring 

diagnostillfället och visade att det kunde upplevas på olika sätt. Vissa personer 

hamnade i chock och kände skräck och misstro. I en studie av Birgersson och Edberg 

(2004) beskrev deltagare om hur de erfarit en brist av stöd från sjukvården. De kände 
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att de fått för lite information om sjukdomen vid diagnostillfället, ibland ingen alls. 

Det framgick tydligt att de hade önskat mer fördjupad information från läkaren. 

Bristen på information ledde till att de själva hade fått finna information kring 

sjukdomen. Denna var dock riktad mot sjukvårdspersonal och språket var svårt att 

förstå. Deltagarna upplevde en brist på engagemang från sjukvårdspersonalen. När 

man talade om diagnostillfället beskrev även anhöriga att de fått för lite information 

till den utsträckningen att de kände sig förbisedda. Majoriteten av anhöriga 

förvånades över hur snabbt sjukdomen progriderat och de trodde att medicineringen 

skulle bromsa förloppet. De var inte beredda på sina partners fluktuationer i 

sjukdomsbilden och de visste inte vart de kunde vända sig för stöd eller information. 

Flera deltagare i studien av Chiong-Rivero et al. (2011) beskrev att de blev arga och 

deprimerade efter diagnosen, medan andra blev känslosamma och lätt började gråta. 

Några fick sämre självförtroende. Enligt Fioretos, Hansson och Nilsson (2013, 24-25) 

är diagnosen ett sätt för läkaren att kunna göra patienten friskare, medan det för 

patienten innebär att hen definieras som sjuk. De beskriver att vid ett diagnostillfälle 

kan patienten redan ha skapat sig förutsättningar om vilken sjukdom det kan röra sig 

om, genom att själv ha sökt upp information utifrån symtom. Men ibland upptäcks 

sjukdomen av en slump. Patienten är då inte förberedd på att definieras som sjuk. 

Hen har inte hunnit föreställa sig själv som sjuk och vad det skulle innebära för 

självbilden. Vidare menar Fioretos, Hansson och Nilsson att vårdpersonalen bör 

betrakta tiden att uppleva sig sjuk som en viktig process som förbereder patienten 

inför den medicinska diagnosen. Litteraturstudiens resultat visar att det kunde ta tid 

innan personerna med PS fick en diagnos och att de kände en lättnad när de väl fick 

den. Råberg (2011, 21) skriver i sin bok om sina erfarenheter av Parkinson att han 

kände en befrielse över att få en diagnos, att äntligen få en förklaring. Det hade tagit 

honom 10 år från första symtomdebuten till att få diagnosen och han uppmanar 

vården att våga överväga PS i ett tidigt stadium. Symtom som nedstämdhet, ångest, 

stelhet och darrhänthet är inte bara ett tecken på depression - en diagnos han fick till 

en början - utan också tidiga tecken på PS. Detta understryker hur viktigt det är att 

vården vågar sätta diagnosen PS, även utan de klassiska kardinalsymtomen, eller 

åtminstone ha upprepande uppföljningar. Det kan då vara bra att ha i baktanke, 

liksom Fioretos, Hansson och Nilsson nämner, att patienten kanske inte ser sig själv 

som allvarligt sjuk vid första läkarbesöket och beskedet kan komma som en chock. 

Det är också viktigt att ge anpassad information både till patienten och anhöriga. 
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Ekman et al. (2011) nämner att vid ett diagnostillfälle bör vårdteamet, tillsammans 

med patienten, betrakta alla behandlingsalternativ som är lämpade till patienters 

livsstil, preferenser, tro, värderingar och hälsoproblem. Detta är en del av 

personcentrerad vård. Författarna tycker att vården ska ha det här i åtanke vid 

diagnostisering av Parkinsons sjukdom - och även andra kroniska sjukdomar.   

 

Det finns en risk att patienter inom vården objektifieras och förminskas till ett 

beteende eller sjukdom: “gallan i säng tre”, “vandraren på avdelning 2”. Detta kan 

undvikas genom att inkludera personen i alla aspekter av vården, att se personen och 

bekräfta hens upplevelse av sjukdom och att utgå från individens perspektiv. Detta är 

det centrala i personcentrerad omvårdnad enligt Edvardsson (2010, 29). Ekman et al. 

(2011) menar att genom ett personcentrerat vårdande sätter man alltid personens 

värderingar om hens livssituation och tillstånd i centrum av vårdandet. Biologiska 

markeringar och bilder är viktig data, men dessa är endast en komplettering till 

patientens egna erfarenheter av hens tillstånd vilket är basen i vårdande och 

behandling. Med personcentrerad omvårdnad understryker man betydelsen av att 

lära känna personen bakom patienten, en människa med vilja, känslor och behov. 

Detta för att kunna engagera personen som en aktiv deltagare i hens vård och 

behandling. Att som vårdare dokumentera ner patienters preferenser, uppfattningar 

och värderingar, såväl som engagemang i vårdandet och val av behandling bör ses 

som likvärdig information som kliniska fynd och labbsvar. Utifrån detta och 

litteraturstudiens resultat drar författarna slutsatsen att patienter med PS behöver 

personcentrerad omvårdnad, inte bara för att det är individanpassat och ger en god 

trygghet i vården utan också för att det är omöjligt för den PS-drabbade att anpassa 

sig efter vården. Vården måste anpassa sig efter hen. 

Metoddiskussion 

Syftet besvarades i resultatet och det håller en relevans för den kliniska verksamheten 

i vården. Vidare reflektioner kring detta redovisas i slutsatsen. 

 

Värdet i en litteraturstudie ligger i hur väl man värderar och identifierar relevanta 

studier, men det finns ingen distinkt process för detta. Det har dock utvecklats 

metoder som underlättar att arbetet blir systematiskt (Forsberg & Wengström 2013, 

115). Författarnas brist på erfarenhet kring systematiskt skrivande på högskolenivå 
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påverkade genomförandet av litteraturstudien. Djupare instudering av 

kurslitteraturen hade behövts för att artikelgranskningen skulle erhållit högre 

standard. Artiklarna som granskades först påverkades mest av detta eftersom 

författarnas granskningsförmåga förbättrades genom granskningsprocessen. Studien 

som värderades lågt hade fått högre poäng om den värderades idag. Det är möjligt att 

övriga artiklar hade värderats högre eller lägre om författarna hade mer kunskap 

inom området. 

 

Författarnas modersmål är svenska och alla artiklar som användes i resultatet var 

skrivna på engelska. Under analysprocessen var författarna därför medvetna om 

risken för felaktig tolkning vid översättning av materialet. Detta undveks genom att 

kontinuerligt gå tillbaka till ursprungsartikeln och kontrollera att tolkningen var 

korrekt. Översättningen upplevdes ibland svår, då författarna, trots användning av 

lexikon, inte alltid hittade samma innebörd av det svenska ordet som det engelska. 

Detta kan ha påverkat litteraturstudiens resultat. 

 

Vid kvantitativa studier måste en vald population definieras. Kvalitativ forskning 

fokuserar på att beskriva ett fenomen eller sammanhang i individers livsvärld (Olsson 

& Sörensen 2011, 106). Med detta i åtanke valde författarna att inte avgränsa studien 

till en specifik del av den parkinsondrabbade populationen så länge som artiklarna 

motsvarade studiens syfte. Författarna gjorde ingen skillnad på deltagarna utifrån 

hur långt sjukdomen progriderat. Alla erfarenheter var relevanta. 

 

Litteraturstudiens resultat blev långt, många kategorier gick in i varandra och hade 

kunnat sammanfogas på ett bättre sätt om författarna hade haft mer tid och 

erfarenhet kring detta.  

Forskningsetisk diskussion  

Arbetsfördelningen har genom hela processen varit jämn. Författarna har 

kompletterat varandra under de olika momenten. Oenigheter löstes alltid genom 

diskussion, det kunde handla om när saker skulle göras och på vilket sätt. 

 

Enligt Östlundh (2012, 59) finns det två faser i en litteratursökning; en inledande och 

en egentlig informationssökning. Den inledande informationssökningen skapar 
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grunden för sökarbetet och behöver inte vara särskilt systematiskt. I den egentliga 

informationssökningen arbetar man systematiskt för att få fram relevant litteratur. 

Det är viktigt att man från planerar och dokumenterar tillvägagångsättet. 

Författarnas sökteknik har troligen resulterat till att sökprocessen tagit längre tid än 

den borde ha gjort och risken för exkludering av relevant forskning är hög. Fler 

perspektiv och synvinklar relaterat till syftet hade kanske lyfts fram om författarna 

hade haft en bättre sökteknik från början. På så vis hade forskningsetiken främjats. 

 

Det var svårt att avgöra om artiklarna som användes i resultatdelen hade ett etiskt 

förhållningssätt, trots att alla var etiskt godkända av en etisk kommitté eller hade följt 

Helsingforsdeklarationen. Det var få artiklar som uttryckligen skrev om etiken 

gentemot deltagarna i den utförda studien, t.ex. om deltagare hade fått information 

om avidentifiering eller om de hade rätt att dra sig ur respektive studie när de ville. 

För att genomföra en mer kritisk etisk granskning hade författarna kunnat undersöka 

vilka krav respektive etisk kommitté ställt på forskarna för att få ett godkännande. 

Slutsats 

Som tidigare nämnt visade litteraturstudien att erfarenheterna av Parkinsons 

sjukdom skilde sig mellan olika patienter. Det framkom att de kunde känna sig 

missförstådda, isolerade, styrd av medicinerna, oförmögen till självständighet eller 

kanske otillräckliga som föräldrar. Alla hade egna strategier för att hantera 

sjukdomen. Genom stöd från andra och ett nytt liv, med vad som ibland beskrevs 

som en ny kropp, skapades en ny livsvärld. Vare sig det berodde på att någon tog 

chansen att göra sådant de inte kunde förut eller anpassa sig till situationen. 

 

Dahlberg och Segesten (2010, 146) beskriver hur det finns gemensamma, allmänna 

men också unika upplevelser av olika händelser inom vården. För att främja kunskap 

om och förståelse för en allmän uppfattning kan vårdpersonal läsa vetenskaplig 

litteratur eller biografier. För att förstå hur patienten man har framför sig erfar en 

specifik händelse krävs en dialog med individen. Den här litteraturstudien har 

sammanställt tretton vetenskapliga artiklar om patienters erfarenheter kring PS. 

Resultatet författarna sammanställt kan öka förståelsen för vad PS-drabbade möter 

varje dag men inte generalisera hur den erfars av individen. 
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I diskussionen jämförde författarna sitt resultat med litteraturen. Det framkom 

information som är relevant för sjuksköterskans kliniska verksamhet. Diskussionen 

visade hur viktigt det är att lyssna på Parkinsonpatienten som känner sin sjukdom 

bättre än någon annan. Den visade att man måste anpassa sitt schema efter 

medicintiderna och inte tvärtom. Den visade hur vården är i behov av djupare 

förståelse och medvetenhet kring sjukdomens uttryck och svårigheter. 

Personcentrerad omvårdnad är nödvändigt vid vård av en person med Parkinsons. 

 

Kvalitativa omvårdnadsstudier inom PS är ett relativt outforskat område. Den 

existerande forskningen är generell och fokuserar ofta på hur patienterna erfar 

sjukdomen överlag och går sällan in på specifika omvårdnadsproblem. Fler 

kvalitativa studier kring såväl fysiska som psykiska omvårdnadsproblem relaterade 

till PS behövs. Om vården förstår mer om hur specifika delar av sjukdomen upplevs 

och hur patienter hanterat dem tidigare kan det leda till ett starkare stöd till framtida 

patienter. 
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Bilaga 1 

Tabell 1. Sökprocessen      Tabellen inkluderar inte dubbletter utan endast nya träffar. 

* Urval efter genomgång av rubrik  

** Urval efter genomgång av abstrakt 

*** Urval efter genomläsning av artikeln    

**** Urval efter kvalitetsgranskning     

Datum Databas Sökord Exkluderingar Träffar Urval 1* Urval 2** Urval 3*** Urval 4**** 

18/11 CINHAL parkinson AND life 
quality AND qualitative 

2004-2014, abstract 
avaliable, english 

11 3 2 2 1 

18/11 PubMed parkinson's disease AND 
lived experience 

- 12 3 1 1 1 

19/11 CINHAL Parkinson's disease AND 
patients experience 

2004-2013, abstract 
avaliable, english 

77 15 7 4 2 

21/11 CINHAL parkinson's disease AND 
interviews AND 
experience 

abstract, English 56 9 4 4 2 

21/11 CINHAL parkinson's disease AND 
sleep disorder AND 
experience 

- 7 3 1 1 1 

24/11 CINHAL parkinson AND 
narrative 

- 24 2 1 1 1 

27/11 CINHAL Parkinson AND patient 
experience 

abstract, English 169 5 1 1 1 

28/11 PsychINFO (DE "Client Attitudes" 
OR DE "Client 
Satisfaction") AND (DE 
"Parkinson's Disease") 

- 40 8 2 2 1 

28/11 CINHAL "Living with" AND 
"Parkinson's Disease" 

2004-2014, Abstract 
avaliable, english 

208 8 4 3 3 

        TOTALT: 13 st 



 

Bilaga 2 

Tabell 1. Granskningsprotokoll 

 
 
 

 
Summan görs om till procent. 
 

Hög kvalitet: 100-80% 

Medelhög kvalitet: 79-60% 

Låg kvalitet: 0-60%
 

 

 

 

HÖG KVALITET 

 

LÅG KVALITET 

 

God kvalitet på abstrakt.  
 

 

Sämre kvalitet/uteblivet abstrakt.  
 

Klar beskriven kontext 
 

Oklar beskriven kontext 
 

Väldefinierad frågeställning. 
 

 

Vagt definierad frågeställning 
 

Välbeskriven urvalsprocess, 
datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och 
analysmetod. 

 

Otydligt beskriven urvalsprocess, 
datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och 
analysmetod. 

 

Dokumenterad metodisk medvetenhet. 
 

 

Dåligt dokumenterad metodisk 
medvetenhet. 

 

Systematisk och stringent 
dataredovisning. 
 

 

Osystematisk och mindre stringent 
dataredovisning. 
 

 

Tolkningars förankring i data påvisad. 
Diskussion om tolkningars trovärdighet 
och tillförlitlighet. 
 

 

Otydlig förankring av tolkningarna i 
data.  
 

 

 

Kontextualisering av resultat i tidigare 
forskning. 
 

 

Kontextualisering av resultat i tidigare 
forskning saknas eller är outvecklad.  

 

Implikationer för relevant praktik väl 
artikulerade. 
 

 

Implikationer för relevant praktik saknas 
eller är otydliga. 
 

 



 

Bilaga 3 

Tabell 1. Artikelöversikt 

Författare, 

År & Land 
Titel Syfte Metod Deltagare 

Resultat 

(Kategorier) 
Kvalitet 

Anita Haahr, 

Marit 

Kirkevold, 

Elisabeth O.C. 

Hall & Karen 

Østergaard, 

2010 Danmark 

Living with 

advanced 

Parkinson’s 

disease: a 

constant struggle 

with 

unpredictability 

The aim of this study is to 

explore patients’ lifeworld 

and way of managing life 

with advanced PD prior 

to DBS and to illuminate 

what they expect from life 

following DBS.  

Hermeneutisk 

fenomenologisk studie.  

 

Intervjuer spelades in, 

transkriberades ordagrant 

och analyserades i tre steg.  

11 deltagare 

 

3 kvinnor  

8 män 

 

 

Att leva med PS kan beskrivas 
genom upplevelsen av att 
hantera oförutsägbarhet. 
Sjukdomen tog över gradvis 
och deltagare var tvungna att 
handskas med 
oförutsägbarhet i sin vardag. 
Resultatet visade att kroppen 
satte agendan för dagen. 
Deltagare var beroende av 
andra och fick kompromissa. 
De erfor att vara en börda och 
leva med begränsat utrymme 
för förändringar i sitt sociala 
liv.  
 

Hög 

 

Jo-anne Marr, 

1991 Kanada 

The experience of 

living with 

Parkinson’s 

disease 

The purpose of this study 

was to explore, from the 

individual’s perspective, 

what it is like to live with 

PD.  

Öppna intervjuer spelades 

in. Samtalsämnen växte ur 

frågan ’Can you tell me 

what your life is like with 

Parkinson’s disease?’.  

Ordagrann transkribering 

följt av innehållsanalys. 

All data analyserades 

tillsammans i sin helhet.  

6 deltagare 

 

3 kvinnor  

3 män 

PS ledde till förluster som 
associerades med sjukdomen. 
Det fanns ett antal strategier 
som var inblandade i 
hanteringen av sjukdomen. 
Acceptans av PS var ett viktigt 
steg i att försonas med 
sjukdomen. Det tillät 
deltagare att kämpa för att nå 
sina mål, att upprätthålla 
självständighet och känslan av 
att vara normal. Det 
underliggande temat var 
ansträngning.  
 

Medel 



 

Författare, 

År & Land 
Titel Syfte Metod Deltagare 

Resultat 

(Kategorier) 
Kvalitet 

Natalie Bramley 

& Virginia 

Eatough, 2005 

Storbritannien   

The experience of 

living with 

Parkinson’s 

disease: An 

interpretative 

phenomenological 

analysis case 

study 

What are the lived 

experiences of an 

individual with a 

chronic degenerative 

disorder? The aim of 

this study is to address 

this question by 

exploring one 

individual’s personal 

experience of living with 

Parkinson’s Disease. 

Tre semi-strukturerade 

intervjuer med ”Beth”. 

Varje intervju utforskade en 

specifik del av PS.  

 

Transkribering och 

tolkande fenomenologisk 

analys. Teman framträdde.  

1 deltagare 

 

Kvinna 

Resultatet skildrade en 
parkinsondrabbad kvinnas 
livsvärld. Författarna 
beskriver hennes erfarenheter 
kring att leva med PS. De tar 
upp medicinering, kvinnans 
sociala situation, fysiska 
begränsningar, hur PS 
påverkat hennes självbild, 
förluster relaterat till 
sjukdomen samt hur kvinnan 
hanterar sjukdomen.  
 

Låg 

Kitty M. 

Suddick & 

Simon 

Chambers, 2010 

Storbritannien 

The lived 

experience of 

sleep disturbance 

in people with 

Parkinson’s 

disease 

The aim of this study 

was to explore the 

experience of sleep 

disturbance for people 

with PD  

Fenomenologiskt 

forskningsmönster.  

 

Semi-strukturerade 

intervjuer. En intervju 

spelades inte in på grund av 

tekniska problem. Istället 

dokumenterade forskaren 

den från minnet direkt efter 

intervjun.  

 

Tematisk analys. 

Transkribering lästes och 

nyckelteman noterades.  

6 deltagare 

 

Män 

Sömnstörningar och dålig 
sömn hade en betydande 
påverkan för en person med 
PS och deras vårdare. PS-
drabbade kan acceptera eller 
kämpa mot 
sömnstörningarna. De kunde 
använda, begränsa eller 
undvika aktivitet, sluta med 
fritidsaktiviteter och sluta 
sova i samma säng som sin 
partner. Sömnstörningar 
innebar att befinna sig på en 
resa som blev värre med tiden. 
PS innebar att uppleva förlust 
och oförutsägbarhet, detta kan 
vara den oundvikliga naturen 
av att leva med en progressiv 
neurodegenerativ sjukdom.  
 

 

 

 

Hög 



 

Författare, 

År & Land 
Titel Syfte Metod Deltagare 

Resultat 

(Kategorier) 
Kvalitet 

Linda 

Dauwerse, 

Anette 

Hendrikx, 

Karen Schipper, 

Chris Struiksma 

& Tineke A. 

Abma, 2014 

Nederländerna 

Quality-of-life of 

patients with 

Parkinson’s 

disease 

To describe factors 

influencing the QoL of 

patients with 

Parkinson’s Disease 

(PD), as experienced by 

patients themselves. 

Transformativ kvalitativ 

design med hermeneutisk 

bas.  

 

Semi-strukturerade 

intervjuer. Exploratoriska 

intervjuer.  

 

Transkribering och kodning 

av data. 

27 deltagare 

 

15 kvinnor 

12 män 

Resultatet illustrerade att 
Parkinsonpatienter nämnde 
en lång rad av problem 
relaterade till deras 
livskvalitet. Livskvaliteten 
influerades av många faktorer 
relaterat till patienternas 
hälsa, personliga relationer, 
vård, kommunikation och 
samhället. För att förbättra 
såväl vården som 
livskvaliteten för PS-drabbade 
så var alla faktorer viktiga att 
inkludera.  
 

 

Hög 

Christina M. 

Whitney, 2004 

USA 

Maintaining the 

Square: How 

Older Adults with 

Parkinson’s 

disease Sustain 

Quality in Their 

Lives 

 

The purpose of this 

study was to uncover the 

common practices older 

adults with PD use to 

sustain quality in their 

lives.  

Fenomenologisk design.  

 

Ordagrann transkribering. 

Teman identifierades.  

12 deltagare 

 

6 kvinnor 

6 män 

Resultatet visade många 
varierade sätt att hantera PS. 
Resultatet var uppdelat i fem 
teman som inkluderade att 
lära sig leva med sjukdomen, 
acceptera begränsningar, söka 
kunskap, delta i meningsfulla 
aktiviteter samt att leva för 
dagen. Deltagarnas förmåga 
att upprätthålla en kontinuitet 
i sina liv hjälpte dem att 
bibehålla en god livskvalitet.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Hög 



 

Författare, 

År & Land 
Titel Syfte Metod Deltagare 

Resultat 

(Kategorier) 
Kvalitet 

Marianne Caap-

Ahlgren, Lena 

Lannerheim & 

Ove Dehlin, 

2002 Sverige 

Older Swedish 

women’s 

experiences of 

living with 

symtoms related 

to Parkinson’s 

disease 

To explore women’s 

experiences of living 

with symptoms related 

to PD, and to analyse 

how the symptoms 

influence their quality of 

life.  

Fenomenologiskt, 

hermeneutiskt 

tillvägagångssätt.  

 

Strukturerad och tolkande 

analys.  

8 deltagare  

 

Kvinnor 

PS påverkar livskvaliteten, 
inte endast för den som är 
drabbad men även för 
familjen. Resultatet visade en 
saknad av en stabil 
kroppsbild, att kunna 
upprätthålla traditionell 
kvinnlig kompetens, ett behov 
av att bli accepterad för den 
man är och en negativ upplevd 
stigmatisering kring 
sjukdomen.  
 

Hög 

Malin Olsson, 

Lena Stafström 

& Siv 

Söderberg, 2013 

Sverige 

Meanings of 

Fatigue for 

Women With 

Parkinson’s 

disease 

The purpose of this 

article is to eludicate 

meanings of fatigue for 

women with PD.  

Individuella inspelade 

intervjuer med berättande 

tillvägagångssätt.  

 

Ordagrann transkribering  

 

Fenomenologisk 

hermeneutisk tolkning 

tillämpades vid analysen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 deltagare 

 

Kvinnor 

Resultatet indikerade att de 
bekanta dagliga rutinerna 
hade ändrats för kvinnorna 
med PS. Deras kroppsliga 
tillhörighet i världen hade 
förändrats. Kroppen var inte 
längre en smidig åtkomst till 
omgivningen utan en barriär 
för det dagliga livet. De kände 
en annan sorts trötthet än när 
de var friska.  
 

 

Hög  



 

Författare, 

År & Land 
Titel Syfte Metod 

Deltagare 

 

Resultat 

(Kategorier) 
Kvalitet 

Bridget 

Whitehead, 

2009 England 

The psychosocial 

impact of 

communication 

changes in people 

with Parkinson’s 

disease  

To explore the 

perspectives of 

individuals with 

Parkinson’s disease and 

their spouses on their 

experiences of living 

with communication 

difficulties as a 

consequence of the 

disease.  

 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Analys enligt 

fenomenologiska principer. 

Tematisk analys.  

4 deltagare  

 

1 kvinna 

3 män 

Kommunikationssvårigheter 
som en konsekvens av PS har 
en signifikant påverkan på 
både den drabbades och 
dennes partners psykologiska 
och sociala funktion. Deras 
erfarenheter av 
kommunikationssvårigheter 
innefattade en negativ 
inverkan på relationer, sociala 
interaktioner och även på dem 
själva. Flera nämde att de 
deltagandet i sociala 
aktiviteter hade minskat, och 
det hade uppstått fler 
svårigheter i sociala 
situationer. 
 

Medel 

Ewa Wressle, 

Christina 

Engstrand & 

Ann-Kathrine 

Granérus, 2007 

Sverige 

Living with 

Parkinson’s 

disease: Elderly 

patients’ and 

relatives’ 

perspevtive on 

daily living 

To study how PD affects 

daily living from the 

perspective of both 

patient and relative, and 

identify factors that can 

facilitate their daily 

living 

Kvalitativa intervjuer 

 

Intervjuerna tog 60-120 

min, spelades in och 

transkriberades ordagrant. 

 

Materialet delades upp i 

information och 

konceptualiserade 

företeelser. Jämförelser 

gjordes för att finna 

likheter och skillnader i 

åsikter. Dessa bildade 

kategorierna. 

 

 

7 deltagare 

 

4 kvinnor 

3 män  

Resultatet visade att PS 
påverkar vardagen, inte 
enbart för den drabbade utan 
även för anhöriga. De behöver 
bli sedda, hörda och stöttade 
med denna börda. De PS 
drabbade upplevde bland 
annat restriktioner i deras 
dagliga aktiviteter, förändrade 
vanor, nedsatt socialisering 
och rädsla och oro för 
framtiden. 
 

 

Hög  



 

Författare, 

År & Land 
Titel Syfte Metod Deltagare 

Resultat 

(Kategorier) 
Kvalitet 

Valerie 

Fleming, 

Debbie Tolson 

& Elgin 

Schartau, 2004 

Skottland 

Changing 

perceptions of 

womanhood: 

living with 

Parkinson’s 

Disease 

To develop our 

understanding of the 

experiences and 

adjustments made by 

women with Parkinson’s 

Disease in relation to 

womanhood 

Beskrivande case-studier 

användes. Deltagarna fick 

delta i datainsamlingen i ett 

format de var bekväma.  

18 st genomförde 

individuella intervjuer.  

Nio st medverkade i ännu 

en individuell intervju. 

Två st medverkade i en 

gruppintervju. Två st 

intervjuades med deras 

makar närvarande. 

En kvinna gick med på att 

hennes parkinsonsköterska 

kunde intervjuas. Fyra 

bidrog med dagböcker. 

Varje deltagare 

behandlades som en 

individuell case-studie och 

varje case analyserades 

separat.  

 

All data lästes av en 

medlem i forskningsteamet 

som sökte teman, mönster 

och motsägelser. Casen 

jämfördes för att hitta 

gemensamma punkter. De 

andra forskarna granskade 

arbetet. Sedan 

sammanställdes resultatet.  

 

19 deltagare 

 

Kvinnor  

Resultatet visade att 
kvinnorna genomgick stora 
förändringar i deras liv 
relaterat till hälsa. Det som 
nämndes var instabila 
känslor, en förändrad 
kroppsuppfattning, ändrad 
livsstil, förändrad relation till 
sin partner, familj och vänner, 
ökat beroende, nedsatt 
förverkligande av sin roll och 
behovet av support kontrat 
ökad isolation.  
 

Hög  



 

Författare, 

År & Land 
Titel Syfte Metod Deltagare 

Resultat 

(Kategorier) 
Kvalitet 

Mohammad Ali 

Soleimani, Reza 

Negarandeh, 

Farideh Bastani 

& Ryan 

Greysen, 2014 

Iran 

Disrupted social 

connectedness in 

people with 

Parkinson’s 

disease 

The aim of this study 

was to explore the 

effects of PD on people’s 

social interactions.  

Exploratorisk kvalitativ 

design.  

 

Semi-strukturerade 

intervjuer (30-90 minuter 

långa). 

 

Transkriberades, lästes 

igenom upprepade gånger. 

Texten delades in i 

kategorier och 

underkategorier. Teman 

formulerades.  

 

10 deltagare 

 

3 kvinnor 

7 män 

De fysiska och psykiska 
effekterna av PS rubbar de 
sociala interaktionerna. Det 
som påverkade detta var bland 
annat faktorer som den 
progressiva fysiska 
nedsättningen, 
humörstörningar, nedsatt 
mängd sociala aktiviteter och 
att isolera sig själv. Speciellt 
äldre med PS mötte en större 
mängd utmaningar med att 
försöka upprätthålla sociala 
kontakter.  
 

 

Medel 

Jude Benharoch 

& Tania 

Wiseman, 2004 

Storbritannien 

Participation in 

Occupations: 

Some Experiences 

of People with 

Parkinson’s 

Disease 

This study aimed to find 

out how some people 

with Parkinson’s disease 

viewed their 

participation in 

occupations. 

Fenomenologisk design.  

 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

Tematisk innehållsanalys 

av transkriberade 

intervjuer.  

8 deltagare  

 

4 kvinnor 

4 män 

Sjukdomen drabbade alla 
aspekter av deltagarnas liv, 
ibland positivt men många 
gånger negativt. Det framkom 
tydliga exempel på personliga 
erfarenheter vid vanliga 
symtom och hur de 
handskades med dessa.  
 

Hög 
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