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Sammanfattning
Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen hos den
äldre befolkningen. Sjukdomen påverkar den kroppsliga funktionen negativt på olika
sätt och sjukdomens medicinering är betydelsefull för att kunna hantera de olika
symtom som uppkommer. Personer med Parkinsons sjukdom lider risk för nedsatt
livskvalitet på grund av den begränsning i livet som sjukdomen leder till. Syftet med
denna studie var att belysa patientens upplevelse av att leva med Parkinsons sjukdom.
Studien utfördes som en allmän litteraturstudie med en deduktiv ansats, där tio
resultatartiklar användes. Resultatet kategoriserades och presenterades utifrån
Preserving Self teorins fem steg och fyra övergångar. Teorin bidrog till ett brett och
detaljerat resultat från resultatartiklarna och tillförde en fördjupad bild av livet med
Parkinsons sjukdom. Sjuksköterskans ansvar innefattar att göra patienten delaktig i
sin vård och ta tillvara de resurser som finns hos varje individ. Användningen av
teorin Preserving Self kan bidra till fördjupad kunskap i vården för personer med
Parkinsons sjukdom.

Title

Do you see me? – The experience of living with Parkinson’s
disease based on the theory of Preserving Self

Author

Kim Alsén, Marijana Lagundzija

Department

School of Health and Welfare

Supervisor

Åsa Krusebrant, Lecturer, MScN

Examiner

Kristina Ziegert, Professor in Nursing Science, PhD

Period

Spring 2019

Pages

25

Key words

Experience, Lifeworld, Parkinson Disease

Abstract
Parkinson's disease is the second most common neurodegenerative disease in the
elderly population. The disease adversely affects the bodily function in various ways
and the medication of the disease is important in order to handle the various
symptoms that arise. People with Parkinson's disease are at risk of impaired quality of
life due to the limitations in life that the disease causes. The purpose with this study
was to highlight the patient's experience of living with Parkinson's disease. The study
was conducted as a general literature study with a deductive approach, in which ten
result articles were used. The result was categorized and presented based on the five
stages and four transitions in the theory of Preserving Self. The theory contributed to
a broad and detailed result from the resultarticles and added an in-depth picture of life
with Parkinson's disease. The nurses’ responsibility includes getting the patient to
participate in their care and taking advantage of the resources that exist in each
individual. Using the theory of Preserving Self can contribute to in-depth knowledge
in the care for people with Parkinson's disease.
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Inledning
Parkinsons sjukdom är en åldersrelaterad sjukdom som sällan drabbar personer under
50 års ålder (De Lau & Breteler, 2006). Medelåldern för insjuknande är cirka 60 år
och sjukdomen drabbar både män och kvinnor, men är något vanligare bland män i de
yngre åldrarna (Lökk, Borg, Svensson, Persson & Ljunggren, 2012). Parkinsons
sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen efter Alzheimers
sjukdom och prevalensen beräknas till 100–200 personer per 100 000 invånare över
65 års ålder (Ascherio & Schwarzschild, 2016). Globalt sett har antalet drabbade mer
än fördubblats sedan 1990, från 2,5 miljoner till 6,1 miljoner, en siffra som förväntas
stiga ännu mer i framtiden. Detta växande antal drabbade beror till viss del på en
ökning av äldre personer som ses i världen och där till bidragande
miljöfaktorer (Dorsey et al., 2018). I Sverige uppskattas drygt 20 000 personer leva
med Parkinsons sjukdom (Lökk et al., 2012; Raggi & Leonardi, 2015). Medicinering
och behandling innebär höga finansiella kostnader för samhället, vilka uppskattas till
1,7 miljarder årligen i Sverige (Lökk et al., 2012). Personer med Parkinsons sjukdom
vistas på sjukhus 50 % mer än andra personer utan sjukdomen (Aminoff et al.,
2011). De vårdas då ofta av hälso-och sjuvårdspersonal som är obekanta med
svårigheterna i den vård som sjukdomen kräver. Som ett resultat av denna okunskap
kan personerna med Parkinsons sjukdom frekvent uppleva komplikationer som skulle
kunna undvikas (Aminoff et al., 2011; Derry, Shah, Caie, & Counsell, 2010). I en
studie av Aminoff et al., (2011) kunde det i 75 % av fallen ses att medicinering givits
vid fel tidpunkt, doserats på felaktigt sätt eller helt utelämnats. Uteblivande av
medicinering kan vara direkt livshotande för personer med Parkinsons
sjukdom (Aminoff et al., 2011). En studie av Anderson & Fagerlund (2013) visar att
personer med Parkinsons sjukdom även själva upplever att de sjukhusrutiner som
finns inte är tillräckligt flexibla för att hantera sjukdomens medicinering på rätt sätt
och att det behövs mer utbildning om sjukdomen för vårdpersonal. Den expertis
personer med Parkinsons sjukdom besitter om sin sjukdom bör tas tillvara. Genom
utökad och riktad kunskap om Parkinsons sjukdom hos hälso-och sjukvårdspersonal
skulle felaktig läkemedelshantering och komplikationer kunna undvikas (Chenoweth,
Sheriff, McAnally & Tait, 2012).
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Bakgrund
Parkinsons sjukdom är en funktionsnedsättande sjukdom med svåröverskådliga
motoriska och neurologiska symptom. Den engelska läkaren James Parkinson beskrev
sjukdomen för första gången på ett modernt vetenskapligt sätt i början på 1800talet (Hurwitz, 2016; Lindvall & Björklund, 2012). Sjukdomen orsakas av celldöd av
nervceller i mellanhjärnan. Denna celldöd leder till en brist av signalämnet dopamin
vilket resulterar i kroppsliga rörelserubbningar (Lindvall & Björklund,
2012). Utmärkande symtom för Parkinsons sjukdom är ofrivilliga skakningar (tremor)
som oftast uppkommer i vila och en framåtlutad kroppshållning (rigiditet) (Ericson &
Ericson, 2012). Det symtom som kan bli mest begränsande för personer med
Parkinsons sjukdom är hypokinesi, som innebär en långsamhet i muskelrörelser,
igångsättningssvårigheter, balanssvårigheter, stel ansiktsmimik och en försvagning i
rösten (Lindvall & Björklund, 2012). Andra symtom kan vara ofrivilliga, slängiga
rörelser och ihållande smärtsamma muskelkramper (dyskinesi), ökad utsöndring av
saliv-, svett- och talg, sömnsvårigheter och inkontinensproblematik (Larsson &
Rundgren, 2010; Kalia & Lang, 2015). Det finns ännu inget botemedel för Parkinsons
sjukdom utan endast behandling av de olika symptom som uppkommer. Behandling
kan dock till viss del även bromsa sjukdomens förlopp (Dong, Cui, Li & Le,
2016). Forskning visar att män har större risk att drabbas av sjukdomen jämfört med
kvinnor (Wooten, Currie, Bovbjerg, Lee & Patrie, 2004).
Den huvudsakliga medicinska symtombehandlingen som finns tillgänglig för
Parkinsons sjukdom är Levodopa. Levodopa är ett förstadium till dopamin som
återställer den normala nervfunktionen samt ger ökad rörlighet. Denna medicin har en
kort halveringstid, som innebär att dess effekt i kroppen snabbt avtar. Dess verkan
konkurreras även lätt ut av proteiner i maten och den bör därför tas 30 minuter före
intag av måltid. Till följd av detta blir det viktigt för personer med Parkinsons
sjukdom att ta mindre doser av läkemedlet jämnt fördelat och vid fasta tidpunkter
under dagen. Oföljsamhet till medicineringen leder till ökad sjukdomsbörda (Malek &
Grosset, 2014; Lindvall & Björklund, 2012 & Svenska Parkinsonstiftelsen, 2017).
Tillägg till Levodopa består av dopaförstärkare/enzymhämmare som förlänger verkan
av en dos av Levodopa och dopaminagonister som verkar utjämnande, dämpar
skakningar och muskelkramper (Svenska Parkinsonstiftelsen, 2017). Det finns
dessutom mer avancerade terapier att tillgå till exempel djup hjärnstimulering, även
kallat DBS (Lindvall & Björklund, 2012).
Sjukdomens uppkomst är etiologisk okänd och några av de senaste studierna som
gjorts har haft syftet att utforska och identifiera eventuella riskfaktorer för
sjukdomens utveckling. De enda riskfaktorer som hittills hittats och med evidens kan
kopplas till sjukdomens utveckling är stigande ålder och rökning. Av alla personer
som drabbas av Parkinsons sjukdom utvecklar 25–40 % med tiden demens, som i sin
tur kan leda till en förkortad livslängd (de Lau et al., 2006).
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Tidigare forskning lyfter fram att personer med Parkinsons sjukdom har nedsatt
arbetsförmåga relaterat till sjukdomens symtom och progressivitet. Detta utgör en risk
för förtidspensionering (Martikainen, Luukkaala & Marttila, 2006). Personer med
Parkinsons sjukdoms upplever även nedsatt livskvalitet primärt i relation till
depression, men även funktionshinder och kognitiv försämring har en
påverkan (Schrag, Jahanshahi & Quinn, 2000). Andra studier stödjer att depression
starkt påverkar livskvaliteten hos personer med Parkinsons sjukdom (Rahman,
Griffin, Quinn & Jahanshahi, 2008; Den Oudsten, Van Heck & De Vries, 2007) och
visar även att rörelsesvårigheter, nedsatt självständighet, rädsla för att falla,
inkontinens och smärta påverkar livskvaliteten negativt (Rahman et al., 2008).
Livsvärlden – ett omvårdnadsperspektiv
Dahlberg och Segersten (2010) fördjupar förståelsen för patientperspektivet inom
vården genom att prata om livsvärlden. Livsvärlden är en teori som de format utifrån
den fenomenologiska filosofin. Livsvärlden kan tolkas som världen som den uppfattas
av den enskilda individen. Livsvärlden är en värld som är ytterst privat och subjektiv,
trots att den till viss del delas med andra. Livsvärlden kan inte separeras från den
enskilda människan, har ingen oberoende befintlighet och kan vara besvärlig att
upptäcka med bara sinnena. Med stöd av fenomenologin, existentiellt perspektiv och
livsvärlden kan kroppen uppfattas som levd, ett subjekt med erfarenheter, minnen,
upplevelser och känslor som både har mening och skapar mening för en människa.
Människan äger inte sin kropp, utan är den. Kroppen kan inte avlägsnas från
människan utan upplevs oavbrutet. Dahlberg och Segersten (2010) menar att för att
kunna ge en patient bästa möjliga vård måste en förståelse hos vårdaren finnas för vad
hälsa och välbefinnande betyder för just denna individ, samt hur sjukdomen upplevs
och påverkar individens vardag. Dahlberg och Segersten (2010) uppger att det är av
vikt att ge en vård som bygger på patientens livsvärld och att försöka förstå, uppfatta
och förklara hälsa, sjukdom och lidande ur patientens perspektiv.
Dahlberg och Segersten (2010) betonar betydelsen av att använda livsvärlden som bas
vid benämning av människans vardag. Vardagen är den värld människan har störst
kännedom om och som präglar vårt dagliga liv. En välfungerande vardag är
betydelsefull för att en människa ska känna välbefinnande och kunna uppleva hälsa
trots närvaro av sjukdom. Ett perspektiv som innefattar människans vardagsvärld och
att en människa är mer än bara sin sjukdom är ett fördelaktigt förhållningssätt.
Livsvärlden är dock mer än bara vardagsvärlden. Livsvärlden är en människas alla
erfarenheter, själva grunden för våra tankar och handlingar och en erfarenhetsvärld.
Genom att se människan från detta perspektiv kan en förståelse för att saker uppfattas
olika av varje individ uppstå. Även de sjukdomar som människor har gemensamt kan
uppfattas både på liknande och på helt olika sätt.
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Teoretisk ram – Teorin Preserving Self
Teorin Preserving Self är ett resultat av en grounded theory-studie vars syfte var att
teoretisera de sociala och psykologiska processer som används av personer med
Parkinsons sjukdom. Teorin består av fem steg med fyra övergångar (Vann-Ward,
Morse & Charmaz, 2017), se figur 1.

Figur 1: Egen illustration av steg och övergångar i teorin Preserving Self
Det första steget, begripliggör symtom, är det steg då symtomen börjar visa sig och
detta bidrar till en känsla av att något är annorlunda i kroppen. Symtomen bekräftas
genom andras bemötande eller en diagnos. Detta kan då börja tolkas, förstås och
hanteras. Övergången, uppdagandet, innebär känslorna som dyker upp i samband med
diagnosen. Detta kan vara både en lättnad och en chock. Frågor om sjukdomen och en
osäkerhet på framtiden bearbetas.
Det andra steget, vändpunkter identifieras, omfattar hur en betydande känslomässig
livshändelse förändrar inställningen till livet. I detta steg väcks en rädsla för det
värsta. Kunskap om sjukdomen efterfrågas och söks upp på egen hand. Medicinering
övervägs och en rädsla för att bli avslöjad i sin sjukdom uppstår. I
övergången besvärande påminnelser görs försök till att fortsätta sköta sig själv, men
de sätt saker gjorts på förut fungerar inte längre. Detta blir ständiga påminnelser om
att individen inte längre är den personen den brukade vara vilket leder till skam.
I det tredje steget, upplever svårigheter med sig själv, håller individen desperat fast
vid sitt forna jag och fortsätter ta risker. En sårbarhet uppstår, samt en känsla av att
vara avskild från sig själv och att tappa sitt självvärde. Upplevelser av ständig oro och
olika hinder hanteras i vardagen. Det uppstår fysiska och relationsbundna beroenden
och ett vaksamt själv utvecklas. Det görs försök att hitta en ny riktning i livet och lära
sig det praktiska. Övergången, sållar och sorterar, utvärderar självet, förmågor, hopp,
drömmar och framgångar. Egenskaper som inte har betydelse överges och det forna
jaget sörjs. Tidigare intressen sorteras bort och nya alternativ övervägs.
Teorins fjärde steg, återknyter till sig själv, förnyar identiteten. Detta sker genom
stegen bitterhet, beslutsamhet och slutligen acceptans. I övergången, balanserar
hinder och möjligheter, ser individen inte längre på sig själv som förr. Planer och
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drömmar om framtiden omformas. Risker och belöningar jämförs och nuvarande
förmågor utvärderas för att kunna föreställa sig en framtid och skapa en stadig
grund.
I det femte och slutliga steget, föreställa sig en framtid, kommer insikten om det
oundvikliga. Individen börjar planera för framtiden, det är praktiskt inriktat med ett
visst tunnelseende och med strävan att gå vidare.

Problemformulering
Parkinsons sjukdom är en progressiv sjukdom där den motoriska förmågan successivt
försämras hos den drabbade. Detta ger i sin tur konsekvenser för det dagliga livet och
hela livsvärlden. En persons upplevelse av sin sjukdom är subjektiv och det är av vikt
att sjuksköterskan har kunskap om hur Parkinsons sjukdom kan påverka livsvärlden
på olika sätt för att kunna tillgodose patientens enskilda behov.

Syfte
Syftet var att belysa patientens upplevelse av att leva med Parkinsons sjukdom.

Metod
Design
Uppsatsen är genomförd som en allmän litteraturstudie med utgångspunkt i studier
med kvalitativ design (Henricson, 2017; Forsberg & Wengström, 2015). En allmän
litteraturstudie syftar till att söka, granska och sammanställa befintlig
litteratur (Forsberg & Wengström, 2015). Litteraturstudien gjordes med en deduktiv
ansats enligt Henricson (2017). Databearbetningen utgick från Vann-Ward et al.,
(2017) teori Preserving Self.
Datainsamling
Databaserna som användes i sökningarna var
Public Medline (PubMed), Cumulative Index of Nursing (CINAHL)
och PsycInfo (Psycological abstracts). PubMed innehåller material inom områdena
medicin, omvårdnad och odontologi, medan CINAHL innehåller material inom
omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. Databasen PsycINFO innehåller
psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström,
2015). Utifrån frågan om hur det är att leva med Parkinsons sjukdom kunde ett antal
svenska sökord formuleras: leva med, kvalitativ, livsvärld, patient, upplevelse och
omvårdnad.
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De svenska sökorden översattes till: parkinson’s disease, living with, lifeworld, qual*,
patient, experience och nurs*, (se bilaga A). Dessa ord inkluderades först i en
fritextsökning. Det användes en boolesk operator, AND, för att hitta sökningar som
innehöll flera av sökorden och för att få ett mer specifikt resultat. Trunkering
användes på sökorden qual* och nurs* för att sökningen skulle inkludera flera ord
med utgång i dessa sökord (Forsberg & Wengström, 2015) och avgränsa resultatet till
kvalitativa artiklar.
Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar publicerade mellan år 2009–2019.
Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, bestå av kvalitativa data och beskriva
personers egna upplevelser av att leva med Parkinsons sjukdom.
PubMed
Den första av tre sökningar i databasen PubMed avgränsades till artiklar skrivna på
engelska som var publicerade inom tio år (2009–2019).
Sökordet parkinson disease användes som ett ämnesord (MeSH-term) i
databasen. MeSH-termen kombinerades en fritextsökning där sökorden “living with”
och qual* ingick. Sökningen resulterade i 84 träffar, där 84 abstrakt lästes. Efter att
abstrakten lästs valdes 18 artiklar ut och granskades. Efter detta valdes 11 artiklar bort
då de inte ansågs stämma överens med syftet och inklusionskriterierna. Kvar blev sju
resultatartiklar, se bilaga B.
Den andra sökningen i databasen PubMed avgränsades till artiklar skrivna på
engelska som var publicerade inom tio år (2009–2019).
Sökordet parkinson disease användes som ett ämnesord (MeSH-term) i
databasen. MeSH-termen kombinerades en fritextsökning där sökorden “lifeworld”
och qual* ingick. Sökningen resulterade i sex träffar, där sex abstrakt lästes. Efter att
abstrakten lästs valdes tre artiklar ut och granskades. En artikel valdes bort då den inte
ansågs stämma överens med syftet och inklusionskriterierna. Ytterligare en artikel
valdes bort då den var en dubblett från tidigare sökningar. Kvar blev en resultatartikel,
se bilaga B.
Den tredje sökningen i databasen PubMed avgränsades till artiklar skrivna på
engelska som var publicerade inom tio år (2009–2019).
Sökordet parkinson disease användes som ett ämnesord (MeSH-term) i
databasen. MeSH-termen kombinerades en fritextsökning där sökorden patient
experience och nurs* ingick. Sökningen resulterade i 44 träffar, där 44 abstrakt lästes.
Efter att abstrakten lästs valdes fyra artiklar ut och granskades. Efter detta valdes en
artikel bort då den inte ansågs stämma överens med syftet och inklusionskriterierna.
Ytterligare två artiklar valdes bort då de var dubbletter från tidigare sökningar. Kvar
blev en resultatartikel, se bilaga B.
6

CINAHL
Den första av tre sökningar i databasen CINAHL avgränsades till artiklar skrivna på
engelska, som var peer reviewed, där abstrakt fanns tillgängligt och som var
publicerade inom tio år (2009-2019). Sökordet parkinson disease användes som ett
ämnesord (Subject Heading) i databasen. Ämnesordet kombinerades med en
fritextsökning där sökorden living with och qual* inkluderades. Sökningen resulterade
i 205 träffar, där 205 abstrakt lästes. Efter detta steg valdes åtta artiklar ut och
granskades. Tre dubbletter från tidigare sökningar valdes bort. Ytterligare fyra artiklar
sorterades bort då de inte ansågs stämma överens med syfte och inklusionskriterier.
En resultatartikel kvarstod, se bilaga B.
Den andra sökningen i databasen CINAHL avgränsades till artiklar skrivna på
engelska, som var peer reviewed, där abstrakt fanns tillgängligt och som var
publicerade inom tio år (2009-2019). Sökordet parkinson disease användes som ett
ämnesord (Subject Heading) i databasen. Ämnesordet kombinerades med en
fritextsökning där sökorden lifeworld och qual* inkluderades. Sökningen resulterade i
en träff, där ett abstrakt lästes. Sökningen resulterade inte i några resultatartiklar.
Den tredje sökningen i databasen CINAHL avgränsades till artiklar skrivna på
engelska, som var peer reviewed, där abstrakt fanns tillgängligt och som var
publicerade inom tio år (2009-2019). Sökordet parkinson disease användes som ett
ämnesord (Subject Heading) i databasen. Ämnesordet kombinerades med en
fritextsökning där sökorden patient experience och nurs* inkluderades. Sökningen
resulterade i 12 träffar, där 12 abstrakt lästes. Sökningen resulterade inte i några
resultatartiklar.
PsycINFO
Den första av tre sökningar i databasen PsycInfo avgränsades till artiklar skrivna på
engelska, som var peer reviewed och som var publicerade inom tio år (2009-2019).
Sökordet parkinson’s disease användes som ett ämnesord (Main Subject) i databasen.
Ämnesordet kombinerades med en fritextsökning där sökorden “living with”
och qual* inkluderades. Sökningen resulterade i 29 träffar, där 29 abstrakt lästes.
Sökningen resulterade inte i några resultatartiklar.
Den andra sökningen i databasen PsycInfo avgränsades till artiklar skrivna på
engelska, som var peer reviewed och som var publicerade inom tio år (2009-2019).
Sökordet parkinson’s disease användes som ett ämnesord (Main Subject) i databasen.
Ämnesordet kombinerades med en fritextsökning där sökorden ”lifeworld” och qual*
inkluderades. Sökningen resulterade i två träffar, där två abstrakt lästes. Sökningen
resulterade inte i några resultatartiklar.
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Den tredje sökningen i databasen PsycInfo avgränsades till artiklar skrivna på
engelska, som var peer reviewed och som var publicerade inom tio år (2009-2019).
Sökordet parkinson’s disease användes som ett ämnesord (Main Subject) i databasen.
Ämnesordet kombinerades med en fritextsökning där sökorden patient experience
och nurs* inkluderades. Sökningen resulterade inte i några träffar.
Databearbetning
De tio artiklar som databassökningen resulterade i och som stämde överens med syftet
granskades enligt Carlsson och Eimanns (2003) bedömningsmall för
kvalitativa studier (se bilaga D). Dataanalysens syfte var att beskriva, förstå, förklara
och tolka information (Forsberg & Wengström, 2015). Analysen som gjordes var
deduktiv (Henricsson, 2017) med utgångspunkt i teorin Preserving Self. Teorin
presenteras i fem steg med fyra övergångar. De fem stegen är beskrivna med ett antal
olika underkategorier (Vann-Ward et al., 2017). Inför den deduktiva analysen lästes
teorin igenom flera gånger för att bilda en övergripande förståelse för varje steg och
övergång. Denna analys fokuserar på att söka empiriskt stöd för varje steg och
övergång i sin helhet. Resultatartiklarna lästes först individuellt och upplevelser som
stämde in med teorin sorterades ut. Fynden diskuterades sedan gemensamt och fördes
in i teorins fem steg och fyra övergångar. Detta resultat belyste även det avvikande
mönstret, känner andligt stöd, vilket inte ansågs passa in i teorin, se tabell 1.
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Tabell 1: Artiklarnas representativitet i teorin Preserving Self
Begrip Uppda Vänder Besvära
liggör gandet punkter nde
symto
identifie påminn
m
ras
elser

Eccles et
al., 2011
Gibson et
al., 2017
Haar et al.,
2010
Kang et al.,
2015
Nazzal et
al., 2017

x

x

x
x

x

x

x

x
x

Återkny
ter till
sig
själv

Balanse Föreställ Avvikan
rar
a sig en de
hinder
framtid mönster
och
möjlighe
ter

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Olsson et
al., 2015
Ravenek et
al., 2017
Sperens et
al., 2018
StanleyHermanns
et al., 2010
Valcernghi
et al., 2016

Upplever Sållar
svårighet och
er med
sorterar
sig själv

x

x

x

Forskningsetiska överväganden
Med forskningsetik menas att människors rättigheter skall värnas om, även deras
integritet och självbestämmande. Både de människor som deltar i eller avstår från att
delta i en studie ska behandlas med likvärdig respekt och efter grundläggande
människovärde. Inom forskningsetik reflekteras det ständigt om de etiska
överväganden som kan komma upp under arbetets gång. För att kunna hantera dessa
etiska frågor som uppstår behövs kunskap om de etiska lagar, riktlinjer och principer
som finns (Kjellström, 2017). Enligt Forsberg och Wengström (2015) är det en viktig
infallsvinkel att all vetenskaplig forskning reflekterar över etiska förhållanden mellan
nyttan av ny kunskap i relation till risken för deltagarna. Etiska överväganden är
således ett villkor för alla vetenskapliga forskningar.
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Känner
andligt
stöd

Känner
andligt
stöd

De främsta internationella riktlinjerna inom forskningsetiken
är Nürnbergskodexen (Kjellström, 2017), Helsingforsdeklarationen
(Helsingforsdeklarationen, 2013) och Belmontrapporten (Belmontrapporten,
1979). Dessa etiska riktlinjer beskriver bland annat hur deltagarna inte får fara illa vid
experiment, informerat samtycke och att behovet av ny kunskap till samhället måste
balanseras i relation till risken för de medverkande individerna (Kjellström, 2017).
Svensk lagstiftning styr forskningsetiken på en nationell nivå. Den viktigaste lagen
är Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) men även
General Data Protection Regulation (GDPR) och Lag om kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SFS 2018:218) som
ersatt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Dessa lagar avser att skydda mänskliga
rättigheter och menar att forskning ska ske med respekt för personlig integritet,
människors frihet, hälsa och garantera människors säkerhet. (Kjellström, 2017).
Känsliga personuppgifter som kan förknippas med till exempel en specifik persons
ursprung, politiska åsikter, religion, sexualitet och hälsa skall hanteras med respekt
för den enskilda individen (SFS 2018:218). Godkännande från
Etikprövningsmyndigheten är också en förutsättning för att få utföra
forskning (Etikprövningsmyndigheten, 2019).
Samtliga resultatartiklar som använts i denna litteraturstudie har erhållit godkännande
från etiska granskningskommittéer eller genomgått noggrant etiskt övervägande av
forskarna.

Resultat
Resultatet presenteras utifrån de olika stegen och övergångarna i
teorin Preserving Self, se tabell 2. Stegen inkluderar begripliggör symtom,
vändpunkter identifieras, upplever svårigheter med sig själv, återknyter till sig
själv och föreställa sig en framtid. Övergångarna inkluderar uppdagandet, besvärande
påminnelser, sållar och sorterar och balanserar hinder och möjligheter (VannWard et al., 2017).
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Tabell 2: Resultatfynd utifrån teorin Preserving Self
Teorins steg
Första steget
Begripliggör symtom
Övergång
Uppdagandet
Andra steget
Vändpunkter identifieras

Övergång
Besvärande påminnelser
Tredje steget
Upplever svårigheter med sig
själv

Övergång
Sållar och sorterar

Fjärde steget
Återknyter till sig själv

Övergång
Balanserar hinder och möjligheter
Femte steget
Föreställa sig en framtid

Avvikande mönster

Resultatfynd
Förvirring
Bortförklaring
Känsla av okunskap hos läkare
Provar alternativa behandlingsmetoder
Känslor
Obesvarade frågor
Sökande av kunskap
Rädsla för framtiden
Medicineringens betydelse
Omgivningens attityd till sjukdomen
Inte längre vara samma person som förut
Andra uppmärksammar symtomen
Försök att bevara kontroll
Känna sig iakttagen
Isolering
Hopplöshet
Hot mot identiteten
Nedsatt självständighet
Hålla kvar vid vissa forna intressen
och släppa andra
Att sörja sitt forna jag
Prova nya aktiviteter
Bitterhet
Beslutsamhet
Acceptans
Prioritering
Socialt stöd
Omformulera framtidsplaner
Hitta nya strategier
Överskatta sina förmågor
Försöka leva i nuet
Svårigheter att planera
Vara positiv
Ta kontroll över livet
Behålla sin självständighet
Känner andligt stöd

Första steget: Begripliggör symtom
Det första steget, begripliggör symtom, belyste upplevelser som förvirring,
bortförklaring, en känsla av okunskap hos läkare samt hur man provat på alternativa
behandlingsmetoder före ställd diagnos.
Sjukdomens första symtom beskrevs bidra till en känsla av förvirring. Något var
annorlunda i kroppen och kroppsdelar fungerade inte som vanligt (Haahr, Kirkewold,
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Hall & Østergaard, 2010: Stanley-Hermanns & Engebretson, 2010). Även smärta och
trötthet var förekommande (Haahr et al., 2010). Vissa förändringar var förväntade i
relation till åldrandet (Eccles, Murray & Simpson, 2011) och del av personerna med
Parkinsons sjukdom skyllde ökade skakningar, stelhet och trötthet på detta (Gibson
& Kierans, 2017). Ibland kunde det dröja innan hjälp söktes, vilket gjorde att starten
av symtomen inte sammanföll med själva diagnosen (Haahr et al., 2010). Tids nog
sökte de dock förklaring på kroppsliga och kognitiva förändringar (Eccles et al.,
2011; Ravenek, Rudman, Jenkins & Spaulding, 2017). En person hade tankar om att
det kunde vara en annan åkomma exempelvis en hjärntumör (Valcarenghi, Alvarez,
Santos, Siewert, Nunes & Tomasi, 2018). En känsla av brist i kommunikationen med
läkare och avsaknad av kunskap inom sjukdomsområdet hos läkaren uppfattades ha
lett till en fördröjning av diagnosen (Nazzal & Khalil, 2017). Under denna fördröjning
uppgav personerna med Parkinsons sjukdom att de provade på alternativa
behandlingsmetoder för att lindra symtomen (Nazzal et al., 2017; Haahr et al.,
2010).
Övergången: Uppdagandet
Övergången, uppdagandet, visade sig bestå av olika känslor och obesvarade frågor.
Diagnosen blev en emotionell upplevelse för personerna med Parkinsons
sjukdom (Nazzal et al., 2017; Ravenek et al., 2017). Många kände en lättnad över att
nu ha en diagnos och en förklaring till symtomen (Nazzal et al., 2017; Haahr et al,
2010; Stanley-Hermanns et al., 2010) medan andra upplevde sorg (Nazzal et al.,
2017). De beskrev även en känsla av chock (Nazzal et al., 2017; Ravenek et al.,
2017) och många uttryckte att de förnekade sjukdomen vilket visade sig i att de inte
hade någon sjukdomsinsikt (Nazzal et al., 2017; Eccles et al., 2011; Kang & EllisHill, 2015). En person beskrev överväldigande känslor av frustration och kände sig
inte förtjänt av sjukdomen (Stanley-Hermanns et al., 2010). Diagnosen orsakade
spekulationer om framtiden (Haahr et al., 2010) och väckte frågor om sjukdomen och
hur den skulle hanteras (Nazzal et al., 2017). Vissa började ifrågasätta varför just de
fått sjukdomen och om det fanns bakomliggande orsaker (Nazzal et al.,
2017; Eccles et al., 2011).

Andra steget: Vändpunkter identifieras
Andra steget, vändpunkter identifieras, belyser sökande av kunskap, rädsla för
framtiden, medicineringens betydelse och omgivningens attityd till sjukdomen.
Rädsla och oförutsägbarhet inför framtiden uppkom (Haahr et al., 2010; StanleyHermanns et al., 2010; Ravenek et al., 2017). En upplevelse av att inte veta hur
sjukdomen skulle utveckla sig och hur det skulle påverka deras framtida funktioner
beskrevs (Ravenek et al., 2017). Vissa personer med Parkinsons sjukdom kände en
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rädsla för att bli en börda för anhöriga (Sperens, Hamberg & Hariz, 2018; StanleyHermanns et al., 2010; Ravenek et al., 2010) medan andra drabbade var oroliga för att
med tiden utveckla demens (Ravenek et al., 2017).
Personerna med Parkinsons sjukdom uppgav även att de fick bristande information
från sjukvården om sjukdomen (Valcarenghi et al., 2018; Kang et al., 2015) och då
själva började söka efter detta på internet (Nazzal et al., 2017; Kang et al.,
2015; Eccles et al., 2011) och jämförde sina symptom med andra drabbade (Eccles et
al., 2011). Efter att ha läst på internet om sjukdomen var det en del som uppgav att de
inte längre ville veta hur den skulle utvecklas eller påverka dem i framtiden (Eccles et
al., 2011; Ravenek et al., 2017).
De insåg snabbt medicineringens betydelse i det dagliga livet och en del kände sig
sorgsna över att den skulle finnas med dem för alltid (Nazzal et al., 2017). Många
blev förvånade över den omedelbara positiva effekt medicinen gav (Haahr et al.,
2010; Valcarenghi et al., 2018; Kang et al., 2015) och blev på så sätt medvetna om att
lidandet skulle bli för stort om de undvek att ta medicinen (Valcarenghi et al.,
2018).
Personerna med Parkinsons sjukdom kom fort till insikt om att omgivningen hade en
bristande kunskap om sjukdomen (Nazzal et al., 2017; Valcarenghi et al., 2018) och
lite förståelse för sjuka personer i allmänhet (Stanley-Hermanns et al., 2010). De
kände skam över sjukdomen och vissa svårigheter de hade, exempelvis att de inte
längre kunde vara den auktoritetsperson de en gång varit (Nazzal et al., 2017), att
komma ihåg saker och följa med i samtal (Gibson et al., 2017). Skammen och
omgivningens bristande kunskap ledde till att de inte ville berätta för andra om
sjukdomen (Nazzal et al., 2017; Eccles et al., 2011), inte ens för sina
närmaste (Nazzal et al., 2017). Vissa menade att de, speciellt på arbetet, undvek att
berätta om sjukdomen och satte en upp en fasad då de ville bevara sin
identitet (Gibson et al., 2017; Eccles et al., 2011). Många gick med i stödgrupper och
kände en trygghet i att umgås och spendera tid med andra personer i en liknande
situation (Haahr et al., 2010; Stanley-Hermanns et al., 2010).
Övergången: Besvärande påminnelser
Övergången, besvärande påminnelser, kartlade upplevelser av att inte längre vara
samma person som förut och att andra nu uppmärksammade symtomen.
Sjukdomens utveckling fortskred och symtomen blev starkare och gjorde sig mer
påminda i det dagliga livet (Nazzal et al., 2017; Haahr et al., 2010; Valcarenghi et al.,
2018; Gibson et al., 2017; Stanley-Hermanns et al., 2010; Ravenek et.al.,
2017). Personerna med Parkinsons sjukdom försökte göra som de brukade, men
upplevde att det blev svårare med tiden (Sperens et al., 2018; Gibson et al.,
2017) vilket ledde till påminnelser om att de inte längre var som förut (Gibson etal.,
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2017). De upplevde att de inte längre kunde ta hand om sig själva (Nazzal et al.,
2017) eller utföra uppgifter i samma takt och med samma energi som
tidigare (Valcarenghi et al., 2018; Gibson et al., 2017). Hushållsarbete tog längre tid,
de blev oskickliga (Nazzal et al., 2017) och kände svårigheter i att greppa
saker (Gibson et al., 2017). Deras rörelser blev långsammare, de fick svårare att
koncentrera sig och kände sig tröttare i slutet av dagen (Haahr et al., 2010). En person
menade att det gjorde henne sorgsen att hon nu inte kunde hålla i och leka med sina
barnbarn (Stanley-Hermanns et al., 2010).
Då sjukdomen blev allt synligare upplevde personerna en rädsla över att folk skulle
uppmärksamma deras symtom (Kang et al., 2015). Detta påverkade dem
negativt (Gibson et al., 2017) och ledde till nedstämdhet, stress (Nazzal et al.,
2017) och framförallt skam över sjukdomen (Nazzal et al., 2017; Valcarenghi et al.,
2018). Vissa uttryckte missmod över att folk pratade om dem bakom deras
rygg (Valcarenghi et al., 2018).
Tredje steget: Upplever svårigheter med sig själv
Det tredje steget, upplever svårigheter med sig själv, visade på försök att bevara
kontroll, upplevelser av att känna sig iakttagen, isolering, hopplöshet, ett hot mot
identiteten och nedsatt självständighet.
Fokus låg på att leva som vanligt och förbli självständig (Haahr et al.,
2010; Valcarenghi et al., 2018; Olsson & Nilsson, 2015). Vissa av personerna med
Parkinsons sjukdom ville inte göra saker som påminde dem om sjukdomen, andra
vägrade låta sjukdomen styra deras liv och fortsatte utföra dagliga sysslor mot alla
odds (Haahr et al., 2010). Det var svårt att inse att en del saker inte längre kunde
göras och att man behövde hjälp av någon annan (Eccles et al., 2011).
Den kropp de en gång tagit för givet var i förändring och detta påverkade hela deras
livsvärld. De levde i en oförutsägbarhet som dagligen dominerade deras liv (Haahr et
al., 2010) och som skapade en känsla av att separeras från sin kropp (Haahr et al.,
2010; Gibson et al., 2017; Stanley-Hermanns et al., 2010). Det här påverkade
självförtroendet och den upplevda identiteten (Haahr et al., 2010; Gibson et al.,
2017). En del män med Parkinsons sjukdom uppgav att deras försämrade fysiska
funktioner hotade deras maskulina och sexuella identitet. De ansåg att de nu var
hälften av den man de en gång varit (Gibson et al., 2017). Även andra bekräftade att
de nedsatta funktionerna var ett hot mot identiteten (Sperens et al., 2018; StanleyHermanns et al., 2010; Ravenek et al., 2017) och att identiteten och självförtroendet
påverkades negativt av att behöva sluta arbeta på grund av sjukdomen (Valcarenghi et
al., 2018; Ravenek et al., 2017). De som drabbats av sjukdomen tidigt i livet upplevde
detta som ett hot mot identiteten och deras roll i förhållande till familjen, vänner, på
arbetet och i samhället, vilket ledde till en känsla av nedsatt kontroll över sitt liv. De
hade förlorat en del av sig själv och en person sa att han inte längre var någons make,
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en husägare eller polis utan bara en gammal människa med Parkinsons
sjukdom (Ravekek et al., 2017).
På grund av försämrade funktioner blev även självständigheten nedsatt (Nazzal et al.,
2017; Ravenek et al., 2017) och personerna med Parkinsons sjukdom uppgav att de
inte längre kunde utföra dagliga sysslor (Nazzal et al., 2017; Kang et al., 2015) på
grund av svårigheter att röra sig och en rädsla för att falla (Nazzal et al., 2017). De
ville inte gärna be om hjälp (Haahr et al., 2010; Sperens et al., 2018; Ravenek et al.,
2017) men blev beroende av andra och olika hjälpmedel (Nazzal et al.,
2017; Valcarenghi et al, 2018; Sperens et al., 2018; Stanley-Hermanns et al.,
2010). De tvingades delegera vissa uppgifter i hemmet (Haahr et al., 2010; Sperens et
al., 2018) och detta ledde till ett försämrat självförtroende (Valcarenghi et al.,
2018) men trots det en känsla av att ändå kunna bibehålla en viss
självständighet (Haahr et al., 2010; Sperens et al., 2018). Överenskommelser med
anhöriga om hur mycket hjälp de skulle få skapades (Haahr et al., 2010). Personerna
med Parkinsons sjukdom upplevde emellertid att anhöriga och vänner ibland gjorde
för mycket för dem (Nazzal et al., 2017; Valcarenghi et al., 2018) samt ömkade dem
och detta påverkade deras självkänsla och självförtroende negativt (Valcarenghi et al.,
2018). Ibland kände de sig sårade av kommentarer från barn och barnbarn (StanleyHermanns et al., 2010).
Medicinen påverkade och begränsade deras liv, då de alltid behövde tänka på att ha
den med sig och ta den vid rätt tidpunkt (Nazzal et al., 2017; Haahr et al., 2010;
Gibson et al., 2017; Eccles et al., 2011; Sperens et al., 2018; Stanley-Hermanns et al.,
2010) och de visste direkt när de missat en dos (Eccles et al., 2011). Så länge
personerna med Parkinsons sjukdom tog sin medicin upplevde de en känsla av
kontroll över sin kropp, sina symtom (Kang et al., 2015; Eccles et al., 2011) och det
dagliga livet (Sperens et al., 2018). De kunde då fortsätta arbeta och fullfölja sina
dagliga sysslor (Hahhr et al., 2010). De lärde sig även att exempelvis ta en extra dos
före vissa aktiviteter (Nazzal et al., 2017). Svårigheter i att dosera medicinen på rätt
sätt upplevdes (Valcarenghi et al., 2018) då den hela tiden behövde justeras (Haahr et
al., 2010). Vissa uppgav vikten av att få tillräckliga mängder tabletter från läkaren för
att själva kunna experimentera med doseringen (Eccles et al., 2011) och menade att de
lärde känna medicinen bättre genom att göra på detta sätt (Eccles et al.,
2011; Sperens et al., 2018; Stanley-Hermanns et al., 2010). De fortsatte emellertid ta
risker och utföra aktiviteter som fick dem att glömma ta medicinen (Sperens et al.,
2018).
När de klarade av att utföra vardagliga aktiviteter de planerat kunde de lättare hantera
sjukdomen, interagera med andra och känna sig självständiga (Olsson et al.,
2015; Valcarenghi et al., 2018). En person menade att hon i början inte vågade köra
bil på grund av rädsla för vad som skulle kunna hända, men när hon sedan började
köra igen kände hon sig lycklig (Kang et al., 2015).
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Känslan av folks blickar på sig då de gick ut (Nazzal et al., 2017; Gibson et al.,
2017) och tanken på att andra kunde se att de var sjuka påverkade personerna med
Parkinsons sjukdom negativt (Nazzal et al., 2017; Haahr et al., 2010). Då de kände sig
iakttagna och kritiserade började de även dölja sina symtom med hjälp av olika
strategier, exempelvis höll de fast i väskans axelband eller stoppade handen i
fickan (Stanley-Hermanns et al., 2010) för att inte riva ner saker i affären (Sperens et
al., 2018).
De började även isolera sig (Nazzal et al., 2017) på grund av känslor av
osäkerhet (Haahr et al., 2010) och en uppfattning om att de var bortkopplade från
omvärlden (Sperens et al., 2018; Stanley-Hermanns et al., 2010). Rädsla för hur
sjukdomen skulle påverka dem i vardagen hindrade dem från att acceptera
inbjudningar och delta i vissa aktiviteter (Haahr et al., 2010).
Känslor av hopplöshet (Nazzal et al., 2017), nedstämdhet (Valcarenghi et al.,
2018; Eccles et al., 2011) och ensamhet i sin sjukdom uppstod (Stanley-Hermanns et
al., 2010). Personerna med Parkinsons sjukdom såg ingen framtid och kände som om
de levde i en mardröm, att livet tagit slut, att de ville ge upp (Nazzal et al., 2017) och
bara försvinna (Olsson et al., 2015).
Vissa ifrågasatte diagnosen då de menade att det inte fanns några konkreta bevis för
att de verkligen hade sjukdomen och kände ett tvivel i att det inte fanns specifika
prover eller undersökningar som kunde ge ett definitivt svar (Eccles et al.,
2011). Relationer med hälso-och sjukvårdspersonal var viktiga för kontinuerlig
konsultation under sjukdomens förlopp (Kang et al., 2015).
Övergången: Sållar och sorterar
Övergången, sållar och sorterar, visade sig bestå av att hålla kvar vid vissa forna
intressen och släppa andra, att sörja sitt forna jag och att prova nya aktiviteter.
Vissa av personerna med Parkinsons sjukdom mådde bra av att hålla kvar vid forna
aktiviteter och intressen (Haahr et al., 2010). Detta inkluderade aktiviteter som var
viktiga för deras kultur och karaktär och trots att de upplevde svårigheter vid
utförandet ville de inte ge upp dem. En person berättade att han fortsatte promenera
till moskén varje dag trots att det krävdes att han stannade för att vila var tionde
minut (Nazzal et al., 2017). En annan person uppgav att han fortsatte bära vita byxor
trots att det utgjorde en risk i förhållande till hans inkontinens då det tydligt syntes när
byxorna blev blöta (Gibson et al., 2017). En del poängterade vikten av att kunna bo
kvar hemma, trots att hemmet utgjorde svårigheter för dem och de inte kunde ta hand
om hus och trädgård (Haahr et al., 2010).
Många av personerna med Parkinsons sjukdom sörjde den person de en gång
varit (Valcarenhi et al., 2018; Gibson et al., 2017; Olsson et al., 2015; Ravenek et al.,
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2017; Kang et al., 2015) och att de inte längre kunde göra vissa saker (Nazzal et al.,
2017). De tvingades ge upp forna intressen (Valcarenghi et al., 2018; Gibson et al.,
2017; Eccles et al., 2011; Kang et al., 2015) och saker de inte kunde ändra på eller
längre kontrollera (Olsson et al., 2015). Vissa menade att de fick släppa delar av sig
själv, vilket inkluderade kontroll över sin egen kropp och sina drömmar, forna
förväntningar och framtidsplaner (Stanley-Hermanns et al., 2010).
Uppmuntran från anhöriga fick dem att återuppta gamla sysselsättningar (Kang et al.,
2015) och de övervägde även att testa nya aktiviteter (Gibson et al., 2017; Kang et al.,
2015) oavsett om de gillade dem eller ej, då de menade att det kunde leda till ett
framtida intresse (Kang et al., 2015). De uttryckte att det var viktigt att fortsätta hålla
sig sysselsatt med saker de tyckte om och som stimulerade dem, eftersom detta bidrog
till välmående (Kang et al., 2015; Sperens et al., 2018).
Fjärde steget: Återknyter till sig själv
Det fjärde steget, återknyter till sig själv, belyser delarna bitterhet, beslutsamhet,
acceptans, prioritering och socialt stöd.
En del av personerna med Parkinsons sjukdom uttryckte en bitterhet över
vårdprofessionernas bristande kunskap om sjukdomen och dess symtom. De menade
att detta bidragit till en fördröjning av deras diagnos (Nazzal et al., 2017). Andra
menade att läkare borde ta större hänsyn till yngre patienter då medicinering och olika
program ofta riktar sig till äldre personer (Valcarenghi et al., 2018). Vissa uttryckte en
besvikelse över att inte längre kunna planera sin dag och över att sjukdomen nu styrde
livet (Stanley-Hermanns et al., 2010). De som drabbats av sjukdomen i yngre ålder
upplevde en bitterhet över de drabbats så tidigt och menade att det påverkat deras
möjligheter att utvecklas på arbetet och att sjukdomen stulit deras förmåga till att leka
med sina barn (Ravenek et al., 2017). Vissa nedvärderade sig själva genom att säga att
sjukdomen gjorde dem äldre än vad de var (Gibson et al., 2017; Stanley-Hermanns et
al., 2010). De kallade sig själva värdelösa, dumma och önskade att kunna få bli sedda
som förut (Stanley-Hermanns et al., 2010).
Beslutsamheten i att försöka minimera behovet av hjälp så länge som möjligt var
tydlig för personerna med Parkinsons sjukdom och vissa vägrade låta sjukdomen styra
deras liv (Haahr et al., 2010; Kang et al., 2015). En person menade att för varje
stressande situation hon stötte på blev det lite lättare att hantera (Valcarenghi et al.,
2018). Olika strategier utvecklades då kroppen inte längre gjorde
som personerna ville. De kunde ibland behöva säga till sin hand att släppa då den inte
gjorde detta automatiskt (Gibson et al., 2017). De beskrev att de var målmedvetna i att
vilja slutföra och tvinga sig själv att göra saker (Kang et al., 2015). Nya
tillvägagångssätt användes för att kunna fortsätta utföra vissa ärenden. En person
berättar att han gick upp klockan tre på natten för hinna att ta bussen till sjukhuset på
morgonen (Sperens et al., 2018).
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Acceptans och anpassning till sjukdomen krävdes för att komma vidare i
livet (Haahr et al., 2010; Eccles et al., 2011; Stanley-Hermanns et al.,
2010). Personerna med Parkinsons sjukdom menade att när de uppnått denna
acceptans och anpassning samt påbörjade medicinering började saker ordna
sig (Nazzal et al., 2017). En del uppgav att eftersom de inte kunde bli botade fick de
göra så gott de kunde under omständigheterna (Eccles et al., 2011). En annan menade
att halva kampen var att inte skämmas över sin sjukdom (Kang et al., 2015). De
tvingades finna en mening i sitt nuvarande själv med Parkinsons sjukdom (StanleyHermanns et al., 2010) och kände sig lugna i att symtomen nu kunde förklaras av
sjukdomen och de utvecklade en ökad självtolerans (Stanley-Hermanns et al., 2010;
Gibson et al., 2017). Vissa menade att de insett att de aldrig mer kommer bli sitt
gamla jag och accepterat detta. En person hade till och med lärt sig skratta åt sig
själv (Stanley-Hermanns et al., 2010).
Det fanns behov av tålamod och uppmuntran för att ändra sitt beteende (Kang et al.,
2015). Familj och vänner var ytterst viktiga för personerna med Parkinsons
sjukdom (Sperens et al., 2018; Olsson et al., 2015). En del av personerna med
Parkinsons sjukdom uttryckte att familjens, vänners och grannars stöd hjälpt dem att
överkomma hinder under processen och bidragit till att lättare kunna bearbeta och
anpassa sig till sin nya situation (Nazzal et al., 2017). En person förklarade att
sjukdomen inte bara varit negativ, utan ganska positiv och att det fått henne att se på
sina relationer till andra på ett nytt sätt (Kang et al., 2015). Vissa menade att deras
sociala kontakter förändrats och att de nu hade en inre cirkel med utvalda
familjemedlemmar, grannar och nära vänner (Haahr et al., 2010). Då familjen var vid
deras sida, var samarbetsvilliga, accepterade deras sjukdom och behandlade dem som
vanligt bidrog detta till positiva känslor av att inte vara ensam (Kang et al., 2015).
Många pratade om att deras barnbarn spred glädje i deras liv (Olsson et al.,
2015; Sperens et al., 2018). Stöd från arbetsgivare och uppskattning för sina
ansträngningar på arbetet sågs också som viktigt (Olsson et al., 2015). Flera personer
uppger att sjukdomen dock i längden lett till separationer (Ravenek et al., 2017).
Personerna med Parkinsons sjukdom uppgav att de lärde sig prioritera de saker som
de mådde bäst av och började tacka nej till vissa saker. Detta gav dem en känsla av
kontroll (Olsson et al., 2015). Det var viktigt med ett välfungerande socialt liv och en
person menade att hon själv valde de relationer hon kunde hantera och att hon tagit
kontakt med de människor hon verkligen uppskattar (Eccles et al., 2011). Ett behov
av att utföra aktiviteter som stimulerade och engagerade dem för att uppnå välmående
uppstod (Sperens et al., 2018; Olsson et al., 2015; Eccles et al., 2011). De valde
mellan olika sociala aktiviteter för att få mycket ut av dessa som möjligt och de
använde sig av fysisk aktivitet, hjälpmedel och ändring av kosten för att återfå
kontroll över sin kropp (Eccles et al., 2011). En person menade att känna sig
stimulerad var lika viktigt som att ta medicinen. De som bodde i en stad kunde delta i
träningspass som anordnades av Parkinsonföreningen och de upplevde även att detta
var ett värdefullt socialt umgänge. Vänner och familj togs till hjälp för att utföra
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fysisk aktivitet bland de som fortfarande jobbade eller bodde på landet. En person
uppgav att hennes vän kom förbi varje kväll oavsett väder för att de skulle kunna ta en
promenad tillsammans (Sperens et al., 2018).
Övergången: Balanserar hinder och möjligheter
Övergången, balanserar hinder och möjligheter, visade på behovet av att
omformulera framtidsplaner, hitta nya strategier och att ibland överskatta sina
förmågor.
Då sjukdomen inte ingick i personerna med Parkinsons sjukdoms ursprungliga
livsplan blev de tvungna att omformulera sina planer för framtiden (Haahr et al.,
2010; Stanley-Hermanns et al., 2010). Vissa hade förväntat sig att på äldre dar
spendera mer tid med familjen och njuta av sin pension, men deras verklighet blev
sjukdomen (Stanley-Hermanns et al., 2010). När de tittade på sina nuvarande
förmågor kände en del att de att de inte kunde föreställa sig en framtid där de kunde
utvecklas på sin arbetsplats och kanske inte ens skulle kunna fortsätta
arbeta (Ravenek et al., 2017).
Personerna med Parkinsons sjukdom tvingades ta fram nya sätt (Haahr et al., 2010;
Stanley-Hermanns et al., 2010; Sperens et al., 2018) och kompenserande strategier för
att anpassa sitt dagliga liv efter sjukdomen (Nazzal et al., 2017; Kang et al., 2015). En
person ansåg att han hela tiden behövde tänka ut lösningar och nya sätt att göra saker
på (Gibson et al., 2017). De utvärderade sina nuvarande förmågor och
omständigheter (Kang et al., 2015; Gibson et al., 2017) och kände sig framgångsrika
då deras symtom inte verkade försämras och de anpassat sig till sjukdomen på ett bra
sätt (Kang et al., 2015). En person menade att när han inte längre kunde göra det han
kunde nu skulle han gå vidare till något annat (Gibson et al., 2017). Vissa fick ändra
sin signatur och handstil för att kunna fortsätta skriva på fritiden
och på arbetet (Valcarenghi et al., 2018). Många uppgav att de hade insett att de nu
måste göra saker långsammare eller på ett annat sätt (Stanley-Hermanns et al., 2010;
Gibson et al., 2017; Eccles et al., 2011; Kang et al., 2015) och sänkte sina
förväntningar på sig själva. Detta var lättare för vissa personer (Sperens et al.,
2018). Personerna med Parkinsons sjukdom fokuserade på vad de verkligen ville i
livet och styrde bort från sådant som var ansträngande. De hade nu självförtroende i
att de kunde klara av sitt liv (Olsson et al., 2015). Även de som inte accepterat
diagnosen utvärderade sina nuvarande förmågor, insåg sina begränsningar och
började använda hjälpmedel (Eccles et al., 2011). En person pratade om
kompromisser och delgav att partnern hjälpte honom till en viss del och att han gjorde
resten själv (Haahr et al., 2010). Det blev viktigt att planera för och ha en fungerande
medicinering (Nazzal et al., 2017; Haar et al., 2010; Valcarenghi et al.,
2018; Sperens et al., 2018).
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Somliga personer med Parkinsons sjukdom uppgav att de ibland överskattade sina
förmågor. Det kunde vara att de följde med sin partner på aktiviteter men fick åka
hem igen efter en kort stund eller att de tog ett bad för att de kände sig okej men sen
inte kunde ta sig upp (Haahr et al., 2010; Stanley-Hermanns et al., 2010).

Femte steget: Föreställa sig en framtid
Femte steget, föreställa sig en framtid, visade sig bestå av att försöka leva i nuet,
svårigheter att planera, behålla sin självständighet, vara positiv och ta kontroll över
livet.
För vissa personer med Parkinsons sjukdom var det otänkbart att sjukdomen skulle
finnas med dem för evigt (Nazzal et al., 2017). Ett behov av att leva i nuet (Haahr et
al., 2010; Sperens et al., 2018; Olsson et al., 2015), att ta en dag i
taget (Valcarenghi et al., 2018; Sperens et al., 2018; Stanley-Hermanns et al.,
2010) och att få uppleva lugn och harmoni utan stress (Olsson et al., 2015) uppstod.
Det var svårt att planera (Haahr et al., 2010) både långsiktigt och
kortsiktigt (Sperens et al., 2018) då de aldrig kunde veta hur de skulle må
nästkommande dag (Valcarenghi et al., 2018; Gibson et al., 2017; Stanley-Hermanns
et al., 2010). En vanlig dag i livet med sjukdomen var svår att beskriva (StanleyHermanns et al., 2010) då ingen dag var den andra lik (Valcarenghi et al., 2018;
Stanley-Hermanns et al., 2010). Vissa dagar kunde de göra allt de planerat, andra
dagar ingenting (Valcarenghi et al., 2018). En person menade att man ena minuten
kunde må bra och den andra var man som en zombie och kunde bara vänta på att
medicinen skulle börja verka (Gibson et al., 2017). För att kunna leva i nuet var det
viktigt att ha platser där man kunde slappna av och bara vara (Sperens et al.,
2018). Några av personerna med Parkinsons sjukdom kände sig alerta och glada när
de tränade, var i rörelse och kunde utföra aktiviteter utan att sjukdomens symtom
gjorde sig påminda (Olsson et al., 2015).
Det var viktigt att behålla sin självständighet även i framtiden (Nazzal et al.,
2017; Haahr et al., 2010; Gibson et al., 2017; Kang et al., 2015) och att kunna
fortsätta göra så mycket som möjligt själv (Nazzal et al., 2017; Kang et al., 2015) utan
att anhöriga tog över för mycket (Nazzal et al., 2017).
Positivitet och optimism blev ett sätt att se på framtiden (Haahr et al., 2010; Kang et
al., 2015; Eccles et al., 2011; Sperens et al., 2018; Stanley-Hermanns et al., 2010). För
vissa var detta en del av personligheten medan de för andra blev en strategi för att
hantera vardagen (Sperens et al., 2015). Upplevelser av att det kunde varit värre än
Parkinsons sjukdom framkom (Haahr et al., 2010; Staney-Hermanns et al., 2010). En
person berättade att hon brukade jämföra sig med andra drabbade personer som var
sämre än henne på olika möten och att hon då kände en lättnad (Kang et al., 2015). De
uppgav att det var skönt att i stödgrupperna inte behöva förklara sin
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sjukdom (Sperens et al., 2018). De ville gärna hjälpa andra med sjukdomen (Kang et
al., 2015; Stanley-Hermanns et al., 2010; Nazzal et al., 2017) och bidra till forskning
då de menade att forskningen var värdefull (Stanley-Hermanns et al., 2010). Många
uppgav att det var viktigt att ta kontroll över sitt liv (Kang et al., 2015; Eccles et al.,
2011; Olsson et al., 2015) och ändra sin syn på sjukdomen (Kang et al., 2015;
Stanley-Hermanns et al., 2010). De menade att det var viktigt att prata öppet om
sjukdomen och inte känna skam (Kang et al., 2015). En person sa att han ofta tänkt på
att ta sitt liv men menade att han var starkare än sin sjukdom och att han ville
leva (Stanley-Hermanns et al., 2010). En annan person uppgav att hon kände sig mer
självsäker nu då hon insett att hon kan göra saker trots sin sjukdom och kunde ta plats
i livet igen (Olsson et al., 2015).
Avvikande mönster: Känner andligt stöd
Samtliga deltagare i Nazzal et al., (2017) studie menade att deras spirituella
välbefinnande utvecklats med sjukdomsprocessen och att de såg sjukdomen som en
prövning och något som fört dem närmare Gud. Detta gav dem chansen att acceptera
och stå ut med Guds vilja och de uppgav att dessa känslor tröstade dem samt hjälpte
dem överkomma hinder.
I Stanley-Hermanns et al., (2010) studie beskrev deltagarna att genom att överlämna
sig själv till en högre makt hade deras sätt att anpassa sig till sjukdomen underlättats.
De menade att de överlåtit sig själva till Gud och att utan Gud hade de gett upp och
inte kunnat acceptera det sätt sjukdomen förändrat deras liv. En person sa att Gud vet
varför detta hänt mig och jag ställer inga frågor.

Diskussion
Metoddiskussion
Valet av sökord i en litteraturstudie är betydelsefullt (Henricson, 2017). De sökord
som ansågs viktigast var parkinson disease, living with och lifeworld.
Orden nursing och patient experience användes i vissa databaser men visade sig inte
ge någon utökning av relevanta artiklar inom omvårdnadsområdet. Sökningarna
gjordes i olika databaser för att finna relevanta artiklar. Dessa databaser var PubMed,
CINAHL och PsycINFO. Användning av olika databaser vid sökningarna ökar
validiteten i arbetet (Henricson, 2017). Samma studier återkom under flera av
sökningarna vilket visar på en sensitivitet i sökningen. För att öka specificiteten i
sökningarna användes ämnesord i kombination med fritext (Henricson, 2017). Endast
artiklar med kvalitativa data valdes att inkluderas då syftet var att undersöka
upplevelser. Detta anses öka trovärdigheten av studien (Henricson, 2017). Artiklarna
som valdes var alla peer reviewed, vilket även det stärker trovärdigheten i
arbetet (Henricson, 2017).
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De tio artiklar som valdes ut efter sökningarna avslutats granskades enligt Carlsson
och Eimanns (2003) granskningsmall för kvalitativa studier (se bilaga D). Detta för att
stärka den vetenskapliga kvaliteten. En artikel erhöll kvalitetsgrad II, vilket kan ses
som en försämring i pålitligheten. Denna kvalitetsförsämring berodde på utebliven
diskussion av bortfall samt egenkritik och felkällor. Denna artikel inkluderades likväl,
då den fortfarande ansågs återge personers upplevelser på ett givande sätt.
De tio resultatartiklarna kom från länder i olika delar av världen. En var från
Jordanien, en Danmark, en Brasilien, tre från Storbritannien, två från Sverige, en USA
och en från Kanada. Kulturella aspekter kan påverka upplevelser men borde inte
negativt ha påverkat resultatet. Den kunskap som framkom från dessa olika länder var
av subjektiv karaktär, vilket kan berika en förståelse för olikheter. Detta gör att
resultatet till viss del kan överföras till svenska förhållanden.
En deduktiv ansats användes för att testa om en teori stämde överens med empirin. Då
en deduktiv ansats används inleds arbetet med en hypotes om hur något är eller
fungerar (Henricsson & Billhult, 2017). Detta gjordes med utgångspunkt i teorin
Preserving Self, vilken utformats för att beskriva den process personer med
Parkinsons sjukdom genomgår för att kunna bevara sig själva trots sin sjukdom
(Vann-Ward et al., 2017). Denna litteraturstudie ville undersöka om teorin Preserving
Self hade stöd från empiriska studier som studerat upplevelser av att leva med
Parkinsons sjukdom. Med hjälp av den deduktiva ansatsen fanns empiriskt stöd för
varje steg och övergång i sin helhet, däremot inte för processen. Det bör beaktas att
denna analys är en inledning till en mer fördjupad teoritestning. I ett nästa steg kan
det vara av värde att gå djupare in i varje steg, stegens underkategorier och
övergångar, samt söka efter processen.
För att stärka trovärdigheten för studien har den kritiskt granskats av handledare och
kurskamrater under arbetets gång.
Artiklarna lästes i sin helhet flera gånger individuellt och fynden jämfördes sedan för
att finna likheter och olikheter, vilket stärker reliabiliteten i arbetet (Henricson,
2017). Ingen förkunskap om hur det personligen är att leva med en Parkinsons
sjukdom fanns, dock en viss förförståelse för hur andra personer upplever att ha
Parkinson sjukdom. Då det var första gången skribenterna skrev en litteraturstudie
kan detta till en viss del påverkat insamling, analys och granskning av data.
Resultatdiskussion
Litteraturstudien belyste upplevelsen av att leva med Parkinsons sjukdom utifrån
teorin Preserving Self (Vann-Ward et al., 2017). Det resultat som framkom
fördjupade förståelsen och visade på en hållbarhet för teorin då det gav empiriskt stöd
till teorins samtliga steg och övergångar och kan på så sätt appliceras på personer med
Parkinsons sjukdomsupplevelse. Begränsningar som kunde ses i teorin var att stöd för
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processen inte fanns, då stegen och övergångarna inte alltid verkade ske i den
ordning som teorin föreslog. Vidare kunde personer befinna sig i olika steg och
övergångar parallellt. En annan begränsning var att teorin upplevdes som
svåröverskådlig på grund av den mängd olika steg och övergångar som infattades. En
reducering till färre steg bör vara möjlig förutsatt att övergångarna inkluderas i stegen
samt att innehållet komprimeras. Vidare teoritestning med syftet att söka efter
processen skulle vara av stort pedagogiskt värde.
De steg och övergångar som erhöll störst stöd var upplever svårigheter med sig själv,
sållar och sorterar, återknyter till sig själv och balanserar hinder och möjligheter.
Dessa steg och övergångar handlade om hur personer med Parkinsons sjukdom lärde
sig att hantera sitt liv och byggde upp sin nya identitet, samtidigt som de höll kvar vid
sitt forna välbekanta jag. Sjukdomen kom att påverka deras syn på dåtiden, nutiden
och framtiden samt synen på sig själv. De valde att fokusera på det mest nödvändiga i
livet och utvärdera sig själva, sina dagliga aktiviteter och relationer. En problematik
som uppstod var att synen på framtiden baserades på nuvarande förmågor och att
sjukdomens progress underskattades. Det uppkom även svårigheter att planera sin
vardag i förhållande till sjukdomen och medicineringen.
Litteraturstudiens resultat synliggör att det är en svår process att upptäcka den nya
livsvärlden som innebär att leva med Parkinsons sjukdom. Vardagens ordning styrs
utefter klockslag, rätt medicinering och känslan av att behöva ha kontroll samtidigt
som livet är oförutsägbart. Det framkom att personerna med Parkinsons sjukdom
behövde kunna planera med vetskapen om att det inte säkert blev som de tänkt sig.
Litteraturstudiens resultat visar att det finns svårigheter i att inte kunna kopplas bort
från livsvärlden och att lära sig att leva med den sjuka kroppen, något som bekräftas
av Dahlberg och Segersten (2010). Dahlberg och Segersten (2010) menar dock att det
finns möjlighet att uppleva hälsa och en välfungerande vardag trots sjukdom, vilket
belyses i litteraturstudiens resultat som visar på att en välfungerande vardag för att
uppleva välbefinnande inkluderar att ha kontroll över sitt liv, behålla sin
självständighet, utföra aktiviteter som ger välbefinnande och att ha ett stöttande
socialt nätverk. Dahlberg och Segersten (2010) beskriver att det är av vikt för
sjuksköterskan att förstå vad som bidrar till hälsa och välmående för varje individ.
Vid analysen av Vann-Ward et al., (2017) teori Preserving Self och litteraturstudiens
resultat upptäcktes paralleller till den välkända kristeori som Cullberg
(2003) formulerat. Cullberg (2003) beskriver fyra olika krisfaser; chock, -reaktion,
bearbetning- och nyorienteringsfasen. Dessa faser är inte konstanta utan variationer i
ordningsföljd kan förekomma. Faser kan också helt utebli. Cullberg (2003) beskriver
att chockfasen inte alltid blir lika tydlig då en sjukdom långsamt progredierar och
likheter i detta kunde ses i teorin Preserving Self första steg begripliggör symtom och
övergång uppdagandet (Vann-Ward et al., 2017). Även litteraturstudiens resultat
beskriver att symtomen uppmärksammades stegvis och föregick diagnosen, vilket
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gjorde att chocken inte blev den mest centrala känslan vid diagnosen. Detta bekräftar
Cullbergs (2003) förklaring på den uteblivna chockfasen.
I reaktionsfasen beskriver Cullberg (2003) olika försvarsmekanismer, vilka till viss
del överensstämmer med Preserving Self teorin. Dessa delar visade sig i
övergången uppdagandet då personerna med Parkinsons sjukdom började ifrågasätta
händelsen, men även förnekelse över sjukdomen och projektion på läkare kunde ses i
tredje steget upplever svårigheter med sig själv och fjärde steget återknyter till sig
själv (Vann-Ward et al., 2017). Detta bekräftades även i litteraturstudiens resultat.
Andra delar i Cullbergs (2003) reaktionsfas, så som att dra sig tillbaka från andra, kan
även detta ses i Preserving Self teorins tredje steg upplever svårigheter med sig
själv (Vann-Ward et al., 2017) och bekräftas av litteraturstudiens resultat som
beskriver hur personerna med Parkinsons sjukdom började isolera sig (Nazzal et al.,
2017).
Cullbergs (2003) bearbetningsfas överensstämde med Preserving Self teorins
steg upplever svårigheter med sig själv och återknyter till sig själv samt
övergången sållar och sorterar (Vann-Ward et al., 2017). I synnerhet delar som att
personerna med Parkinsons sjukdom nu insåg att sjukdomen skulle finnas med dem
resten av livet, att nya intressen och erfarenheter nu kunde börja tas emot samt att
identiteten och den sociala rollen förnyades.
Cullbergs (2003) sista fas, nyorienteringsfasen, visade även den på likheter med teorin
Preserving Self Dessa sågs framförallt i den sista övergången balanserar hinder och
möjligheter samt fjärde och femte steget, återknyter till sig själv och föreställa sig en
framtid (Vann-Ward et al., 2017). En acceptans eller försoning med det som hänt
uppkom och en bearbetning hade skett. En framtid kunde nu ses och planeras för och
livet kunde fortsätta.
Möjligen skulle en reducering till färre antal steg vara möjlig för teorin
Preserving Self (Vann-Ward et al., 2017) för att gå i samma anda som Cullbergs
(2003) teori. En reducering skulle emellertid leda till ett stort innehåll i varje steg,
vilket skulle kunna ses som ogynnsamt och inte vidare bidra till ökad överskådlighet
för teorin. För sjukvårdspersonal är Cullbergs (2003) teori välkänd, men
för vårdpersonal som arbetar med personer med Parkinsons sjukdom kan Vann-Ward
et al., (2017) teori Preserving Self vara av mer värde då den riktar sig specifikt till
personer med sjukdomen. Teoritestning skulle dock i ett nästa steg kunna ske med
utgångspunkt i Cullbergs (2003) kristeori och sedan jämföras med
Preserving Self (Vann-Ward et al., 2017) teorin för att då se om den senare nämnda
teorin bidragit med något nytt.
Det avvikande mönster som kunde ses i litteraturstudiens resultat, känner andligt
stöd, fann inte någon plats i teorin Preserving Self (Vann-Ward et al., 2017). De
positiva effekter andligt stöd kan ha för personer med kronisk sjukdom bekräftas dock
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i Stieber-Roger och Hatala (2018) studie där de påvisar att religion och andlighet kan
ge en djupare känsla av mening och syfte med sjukdomen samt en starkare känsla av
hopp. Detta styrks i litteraturstudiens resultat (Nazzal et al., 2017; Stanley-Hermanns
et al., 2010) och denna aspekt kan vara av intresse då den skildrar personers ökade
möjligheter till acceptans och förståelse för sin sjukdom.

Konklusion och implikation
Parkinsons sjukdom uppgavs påverka livet och den upplevda identiteten för de
drabbade. Det framkom i litteraturstudiens resultat att personer med Parkinsons
sjukdom inte längre upplevde sig själva som förut. Deras kropp kändes inte längre
som den egna och de upplevde ensamhet, skam och en känsla av att inte längre klara
av tidigare sysselsättningar. Sjukdomen sågs i vissa fall som en lättnad, då den gav en
förklaring till kroppsliga förändringar. Sjukdomen skapade en förändring i livet hos
personerna, framför allt i relation till mediciner och klockslag. Framtiden upplevdes
som oviss och var associerad med förändring och oförutsägbarhet vilket resulterade i
att personerna försökte leva i nuet, vilket ibland fick negativa följder. Det framkom
även att relationen till anhöriga förändrades, för vissa till det bättre, medan det för
andra ledde det till en separation. Personerna med Parkinsons sjukdom uppvisade
emellertid att det finns hopp och alternativa vägar för att hantera vardagen. De hittade
nya sätt att sysselsätta sig för att uppnå välmående. Vikten av att spendera tid med
andra i liknande situation uppkom, där Parkinsonföreningar värderades högt. De var
kapabla att fokusera på det positiva och använda detta för att gå vidare. De hade
förmåga att acceptera förändringen, inta en positiv inställning och ta kontroll över
livet. Detta är något som sjuksköterskan bör tillvarata och uppmuntra.
Slutsatsen av denna litteraturstudie är att teorin Preserving Self (Vann-Ward et al.,
2017) kan användas men är i behov av bearbetning på grund av dess
svåröverskådlighet. Teorin kan dock vara av stort värde, i synnerhet för de som jobbar
med Parkinsons sjukdom, men även för den allmänna sjuksköterskan på grund av den
fördjupade kunskap om sjukdomen den ger. Denna kunskap om hur personer med
Parkinsons sjukdom upplever sin livsvärld ger en större förutsättning för att kunna ge
en god omvårdnad, samt ökad förståelse för de olika steg personer med Parkinsons
sjukdom genomgår under sjukdomsförloppet.
I sjuksköterskans ansvar ligger att få patienter att bli delaktiga i sin vård och även att
identifiera de resurser som finns hos varje person. Genom att finnas tillgänglig och
med öppenhet möta patienten kan sjuksköterskan få patienten att känna sig sedd,
lyssnad till och respekterad. Ytterligare kvalitativ forskning om personers egna
upplevelser av Parkinsons sjukdom kan vara av värde för att få fram fler personers
unika upplevelser. Då sjukdomens prevalens ökar och personerna med Parkinsons
sjukdom ofta ses inom sjukvården skulle ytterligare utbildning inom området
neurologiska sjukdomar, exempelvis Parkinsons sjukdom, vara värdefull för
sjuksköterskestudenter.
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Living with

Living with
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Qual*
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Lifeworld

Lifeworld

Lifeworld

Patient

Patient

Patient
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Experience

Experience
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Nurs*

Nurs*
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”living with” AND qual*
10 years, english, abstract
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”Parkinson Disease” [Mesh] AND
”lifeworld” AND qual*
10 years, english
"Parkinson Disease" [Mesh] AND
patient experience AND nurs*
10 years, english
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träffar
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abstrak
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artiklar
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84
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205

8
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3
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Tabell 5: Artikelöversikt
Artikel 1
Referens

Land
Databas
Syfte
Metod:
Design
Urval

Datainsamling

Dataanalys

Bortfall
Slutsats

Vetenskaplig
kvalitet

Eccles, F. J. L., Murray, C. & Simpson, J. (2011). Perceptions of cause
and control in people with Parkinson's disease. Disability and Rehabilitation. 33(15–16) 14091420, DOI: 10.3109/09638288.2010.533241
Storbritannien
PubMed
Att undersöka hur personer med Parkinsons sjukdom förstår orsaken till och deras kontroll av
sjukdomen.
Kvalitativ metod
Interpretativ fenomenologisk analys
Elva personer med Parkinsons sjukdom (fyra kvinnor och sju män) valdes ut av Parkinsonspecialistsjuksköterskor.
Deltagarna var 59–82 år gamla och sjukdomsdurationen varierade mellan 18 månader och 16 år.
8 av deltagarna bodde med sin partner, två med sina barn och en bodde ensam.
All deltagare var vita brittiska medborgare.
Intervjuerna varade från 49 min till 1 h och 50 min och utfördes i patienternas egna hem.
Tre deltagare bad om att deras partner skulle få vara närvarande under intervjun.
Deltagarna fick beskriva hur sjukdomen påverkade dem dagligen, deras upplevelse av att
hantera olika symtom och huruvida de någonsin tänkt "varför jag?" när de reflekterade över
Parkinsons sjukdom.
Varje intervju transkriberades och analysen skedde sedan i olika steg.
Tre transskript lästes individuellt av två av författarna flera gånger. Författarna gjorde analytiska
anteckningar om relevanta uttalanden för forskningsfrågan. Forskarna diskuterade sedan fram
tematitlar och innehåll som utmärkte varje transskript. Återstående transskript analyserades på
liknande sätt för att finna ytterligare bevis för att stödja eller modifiera de befintliga teman som
fanns och samtidigt öppna upp för möjligheten till nya teman.
Diskuteras ej.
Resultatet beskrivs i tre teman: Sjukdomsorsakens osäkerhet, Attityd till medicinering och
Balansera acceptans och förnekelse.
Deltagarna upplevde en svårighet att acceptera sin sjukdom eftersom de menade på att det inte
fanns konkreta test som kunde bevisa att de hade sjukdomen. De tvingades förlita sig på att
läkaren hade tillräcklig kunskap för att kunna sätta diagnosen. Att det inte fanns någon specifik
orsak till att de drabbats av sjukdomen bidrog till svårigheten för acceptans. Deltagarna beskrev
vikten av att lita på sjukvården och att medicinen hjälp dem mycket i deras dagliga liv. Resultatet
belyser även hur viktigt det är att fortsätta vara positiv för att kunna acceptera sin sjukdom. Att
inse det oundvikliga i att leva med en obotlig sjukdom och hur det påverkar identiteten.
Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar.
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Gibson,G. & Kierans, C. (2017). Ageing, masculinity and Parkinson’s disease:
embodied perspectives. Sociology of Health & Illness, 39(4), 532–546. doi: 10.1111/14679566.12508
Storbritannien
PubMed
Att undersöka hur män förhåller sig till maskulinitet och åldrande i förhållande till Parkinsons
sjukdom.
Kvalitativ metod
Fenomenologisk design
15 män med Parkinsons sjukdom. Deltagarna hämtades ur en större studie som undersökte
humörstörningar hos män med Parkinsons sjukdom. Deltagarna valdes ut utifrån ålder,
svårighetsgrad på sjukdomen, sjukdomsduration och beroende på vilka symtom de hade för att
få en så stor variation som möjligt.
Deltagarna var mellan 53-83 år gamla och sjukdomsdurationen varierade mellan 3-15 år.
Data samlades in under 2011-2012. Varje deltagare deltog två gånger vardera i en
semistrukturerad intervju. Intervjuerna varade en-fyra timmar och uppföljningsintervjuerna
skedde efter en-tre månader. Intervjuerna spelades in.
De inspelade intervjuerna transkriberades. Deltagarna fick möjlighet att kommentera
transkripten. Analysen utfördes av den första författaren under regelbundna diskussioner med
andra författaren. Berättelserna organiserades sedan i olika teman.
Deltagarna valdes ur en studie med 100 deltagare, alltså valdes 75 andra personer med
Parkinsons sjukdom bort.
Resultatet beskrivs i tre kategorier: Parkinsons sjukdom & den viscerala kroppen, Parkinsons
sjukdom & den pragmatiskt maskulina kroppen och Parkinsons sjukdom & den erfarna
kroppen. Resultatet visar på att män med Parkinson sjukdom upplever sig själva som mindre
maskulina då kroppen inte längre är som den brukade vara, samt att de upplever identitetskriser
när de inte längre kan utföra de sysslor som de brukat göra. Deltagarna uttrycker att Parkinsons
sjukdom är något de lärt sig leva med och att de försöker acceptera detta och hitta andra vägar
för att leva ett bra liv.
Grad II enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar.
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Haahr, A., Kirkewold, M., Hall, E. O. C. & Østergaard, K. (2010). Living with advanced
Parkinson’s disease: a constant struggle with unpredictability. Journal of Advanced
Nursing, 67(2), 408–417. doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05459.x
Danmark
PubMed
Att utforska patientens livsvärld och sätt att hantera livet med avancerad Parkinsons sjukdom
före DBS-behandling och att belysa vad de förväntade sig av livet efter DBS-behandlingen.
Kvalitativ metod
Hermeneutisk fenomenologisk design.
Elva deltagare (tre kvinnor, åtta män) rekryterades från två sjukhus i Danmark som utför DBS.
Deltagarna hade en inplanerad DBS-behandling och var mellan 47-67 år gamla där de
accepterades för denna behandling. De hade diagnostiserats med Parkinsons sjukdom när de
var 30-55 år och durationen av sjukdomen var 7-29 år.
Data insamlades genom djupgående intervjuer som spelades in, ungefär två veckor innan
planerad DBS-behandling. Intervjuerna skedde i deltagarnas hem på en tid som passade dem
mellan januari och december 2007. En inledande fråga om hur Parkinsons sjukdom påverkat
deltagarnas liv följdes av utforskande frågor om livsvärlden (den levda kroppen, den levda
tiden, den levda platsen och den levda andra). Deltagarna uppmanades att förklara sina
erfarenheter detaljerat.
Data transkriberades ord för ord. Analysen följde de tre analytiska stegen beskrivna av Van
Manen. De läste först texten och varje intervju som en helhet och försökte förklara hur det är att
leva med Parkinsons sjukdom i bara en mening. I det selektiva tillvägagångssättet lästes
intervjuerna flera gånger för att få fram de uttalanden eller citat som var särskilt viktiga eller
som avslöjade hur fenomenet eller erfarenheten beskrevs. I det detaljerade tillvägagångssättet
ville forskarna fånga upp betydelsen av erfarenheterna på ett omsorgsfullt sätt. Efter dessa tre
steg skapades olika teman. Forskarna läste intervjuerna tillsammans och diskuterade flera
gånger hur deras förförståelse utmanades under tiden som resultaten uppmanade sig. Likheter
och skillnader mellan deltagarnas berättelser utforskades systematiskt och inkluderades i
dataanalysen och den slutgiltiga utvecklingen av resultatet.
Diskuteras ej.
Resultatet presenterades som fyra olika faser i att leva med Parkinsons sjukdom; kroppen beter
sig konstigt (söka hjälp, utredning av symptom), att få ett nytt liv (att lära sig leva med
Parkinsons sjukdom), att fortsätta med sitt liv (misslyckad medicinering, kroppen är
oförutsägbar, restriktioner i livet), kämpa med oförutsägbarhet (Parkinsons sjukdom
kontrollerar livet, vardagen är oförutsägbar, DBS som sista utväg). Parkinsons
sjukdom påverkar alla aspekter av livsvärlden och skapar en oförutsägbarhet i vardagen.
Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar.
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Kang, M. Y., & Ellis-Hill, C. (2015). How do people live life successfully with
Parkinson’s disease? Journal of Clinical Nursing, 24, 2314-2322. doi: 10.1111/jocn.12819
Stobritannien
PubMed
Att undersöka hur personer lever framgångsrikt med Parkinsons sjukdom och vad som bidragit
till detta.
Kvalitativ metod
Tematisk innehållsanalys
Åtta deltagare (fem kvinnor, tre män) med Parkinsons sjukdom.
Deltagarna valdes ut från en frivillig stödgrupp där personer med Parkinsons sjukdom och deras
informella vårdgivare träffades varje månad. Personer med svåra kommunikations-eller
kognitiva problem exkluderades.
Deltagarna var mellan 57-78 år gamla. Deras sjukdomsduration varierade från 2-16 år.
Data samlades in mellan april-juni 2009. En semistrukturerad intervju utfördes med varje
deltagare där de fick bedöma sin nivå av framgång i att leva med Parkinsons sjukdom på en
skala mellan 1-100 samt vad som bidragit till denna framgång. Intervjuerna pågick cirka 45
minuter och ägde rum i deltagarnas hem. Intervjuerna spelades in efter deltagarnas samtycke.
De inspelade intervjuerna skrevs ner ordagrant. Transkripten analyserades tematiskt efter fem
steg. I det första steget transkriberades data och lyssnades på flera gånger. Minnesanteckningar
skrevs ner. I det andra steget identifierades huvudpunkter inklusive frekventa fraser och språk
för att utveckla initialkoder. Forskarna diskuterade sina fynd för att försäkra sig om att fokus
fortfarande låg på forskningsfrågan. I steg tre kategoriserades initialkoder in i teman genom en
temakarta. I fjärde steget granskades datainsamling flera gånger och temautvecklingen delades
och diskuterades mellan forskarna för att säkerställa att alternativa tolkningar kunde beaktas. I
det femte och slutliga steget definierades teman i relation till forskningsfrågorna.
Personer som deltog i stödgruppen men som hade svåra kommunikations-eller kognitiva
problem exkluderades.
Resultatet är uppdelat i två huvudteman; Att leva framgångsrikt med Parkinsons sjukdom och
Strategier för att återfå en känsla av kontroll. Deltagarnas genomsnittliga betygsättning för
framgång var 75/100. Resultatet lyfter att för att kunna leva framgångsrikt med Parkinsons
sjukdom behöver personer känna att de antingen kan återgå till sitt ursprungliga hälsotillstånd
eller att de kan anpassa sig till ett nytt hälsotillstånd eller nya omständigheter. För att kunna
uppnå detta krävs ett positivt tankesätt och en acceptans av nya utmaningar, beslutsamhet och
stöd från anhöriga.
Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar.
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Nazzal, M. S., & Khalil, H. (2017). Living with Parkinson’s disease: A Jordanian perspective.
Scandinavial Journal of Occuoational Therapy. 24(1), 74-82.
doi: 10.1080/11038128.2016.1234643
Jordanien
PubMed
Att beskriva erfarenheter av att leva med Parkinsons sjukdom och hur det påverkat det dagliga
livet för individer i Jordanien.
Kvalitativ metod
Fenomenologisk design med tematisk innehållsanalys.
Åtta personer med Parkinsons sjukdom (fyra kvinnor, fyra män). Deltagarna skulle ha en
diagnos ställd efter neurologisk undersökning, vara 18 år eller äldre och ha förmåga att ge
informerat samtycke. Deltagarna var mellan 32-76 år och sjukdomsdurationen varierade mellan
2-14 år.
Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med tre inledande frågor och elva
öppna huvudfrågor med följdfrågor för att skapa en diskussion.
Vid intervjuerna var en forskare och en deltagare närvarande. Intervjuerna spelades in efter
godkännande av deltagarna.
De inspelade intervjuerna transkriberades och skrevs ner ord för ord. Innehållet kontrollerades
av deltagarna. De nedskriva intervjuerna analyserades genom kodning och delades sedan in i
olika kategorier med hjälp av en tematisk innehållsanalys. Innehållet lästes flera gånger för
ytterligare kodning och justeringar. De koder som framkom grupperades in i huvudkategorier.
Forskarna diskuterade med varandra och verifierade kategorierna under tiden de växte fram. En
utomstående forskare ombads individuellt läsa och koda innehållet för att kontrollera att
forskarnas analyser och de slutgiltiga huvudkategorierna stämde. Om forskarna hade delade
åsikter diskuterade dem för att nå konsensus. Slutligen skickades koderna till deltagarna som
ombads läsa dessa och validera de identifierade teman som framkommit och deras uppfattning
om dessa.
Diskuteras ej.
Det framkom två huvudkategorier; Olika perspektiv av utmaning och Anpassningar.
Olika perspektiv av utmaning inkluderade stigma, emotionella erfarenheter och erfarenheter av
nedsatt självständighet och svårigheter i att utföra sysslor. Anpassningar inkluderade tidig
acceptans och intervention av sjukdomen, spirituell erfarenhet och stöd från familjen.
Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar.
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Olsson, M. & Nilsson, C. (2015) Meanings of feeling well among women with
Parkinson’s disease. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being,
10(1). doi: http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v10.28730
Sverige
PubMed
Att beskriva betydelsen av välmående så som det upplevs av kvinnor med Parkinsons sjukdom.
Kvalitativ metod
Fenomenologisk design
Nio kvinnor med Parkinsons sjukdom. Åldern varierade mellan 46-65 år och de hade upplevt
sjukdomssymptom i 3-19 år. För att delta i studien skulle sjukdomen ha påverkat deras dagliga
liv.
Datainsamling skedde under 2013 och kvinnorna intervjuades i sina egna hem. De ombads prata
om sina erfarenheter av välmående och följdfrågor som ställdes var ”kan du berätta mer?”, ”hur
upplever du detta?”, ”kan du ge mig ett exempel?” för att klargöra upplevelserna. Intervjuerna
varade 40-60 minuter och spelades in.
Inspelad data lyssnades på, transkriberades, lästes och lästes igen för att få insikt i texten som
helhet. Data som hade liknande innehåll grupperades in i kluster och jämfördes med varandra
för att hitta likheter. Slutligen tittade författarna på materialet som helhet och betydande
mönster kunde ses. Båda författarna utforskade de olika mönstren och fynden jämfördes fram
och tillbaka.
Nej.
Resultatet beskrivs i fem olika kategorier: Kroppen som obemärkt; Att kunna gå vidare; Att
känna glädje genom kontakt med andra; Hitta lugn och harmoni och Att bestämma över sitt eget
liv. Deltagarna beskriver att välmående för dem var en situation där livet upplevs som trivsamt
och där det finns möjlighet att hitta lugn i sig själv. Välmående var att ha ett liv som pendlade
mellan att vara aktiv och att vara i stillhet. De kände välmående när de kunde fortsätta göra de
saker de gjort innan, när de hade kontroll över sitt liv och inte kände av sina symtom.
Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar.
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Ravenek, M., Rudman, D. L., Jenkins, M. E. & Spaulding, S. (2017). Understanding
uncertainty in young-onset Parkinson disease. Chronic Illness, 13(4), 288-298.
DOI: 10.1177/1742395317694699
Canada
PubMed
Att belysa upplevelsen av att få diagnosen Parkinsons sjukdom i ung ålder.
Kvalitativ metod
Grounded theory
53 personer med Parkinsons sjukdom (26 män och 13 kvinnor). Deltagarna var mellan 27-63 år
och sjukdomsduration varierande från 0-19 år.
Från oktober 2011 till juli 2013.
39 av deltagarna deltog i intervjuer, fokusgruppsstudier, diskussionsforum på internet.
Insamlingen från de övriga 14 deltagarna skedde genom deras självbiografier.
Datainsamlingen skedde i fyra cykler.
Data transkriberades ord för ord med hjälp av ett transkriptionsföretag. Den
transkriberade datan förvarades i ett program för kvalitativ data, NVIVO 10, och gick igenom
tre steg av kodning i enlighet med Grounded theory.
Efter första cykeln var första steget att studera varje mening för att hitta utmärkande och
gemensamma ämnen för att skapa teman och kategorier. Dessa teman och kategorier användes
sedan som en ständig jämförelse med de kommande tre cyklerna. Efter fyra cykler hade de
kommit fram till ett djup i koder och kategorier som ledde till att de kunde avsluta
datainsamlingen.
Diskuteras ej.
Resultatet presenterades i två kategorier; Osäkerhet vid diagnosen och Osäkerhet i
progression. Deltagarna uttryckte att tiden då de fick diagnosen var emotionell. De beskriver en
osäkerhet på framtiden och sin identitet på grund av bristande kontroll över sitt liv och sin
kropp.
Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar.
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Sperens, M., Hamberg, K. & Hariz, G-M. (2018). Challenges and strategies among women
and men with Parkinson’s disease: Striving toward joie de vivre in daily life. British
Journal of Occupational Therapy, 81(12), 700–708. doi: 10.1177/0308022618770142
Sverige
CINAHL
Att förstå personer med Parkinsons sjukdoms erfarenheter och hur de hanterar sitt liv i
förhållande till sjukdomen samt jämföra detta mellan könen.
Kvalitativ metod
Grounded theory
Totalt 24 personer med Parkinsons sjukdom inkluderades (14 män och tio kvinnor). Tre av
dessa kvinnor tillkom under studiens gång.
Personliga intervjuer genomfördes av en forskare i deltagarnas hem. Fyra av deltagarna bodde
långt borta och intervjuades därför per telefon. Intervjuerna var semistrukturerade med öppna
frågor: "Kan du snälla beskriva hur en vanlig dag ser ut för dig?", "Vad vill du helst göra en
vanlig dag?", "Vad ger dig mest problem/är mest avgörande en vanlig dag?", "Hur hanterar du
det här?” samt uppföljningsfrågor som: "Kan du förklara mer? ","Kan du ge mig ett
exempel?" Intervjuerna varade 60–140 minuter.
Analysen genomfördes enligt jämförelsetekniken inom Grounded Theory. De första tre
intervjuerna genomfördes och transkriberades. Alla forskare läste detta separat och kodade
dem line-by-line (inledande kodning). Efter detta träffades forskarna, diskuterade och
jämförde initialkoder samt diskuterade innehållet och innebörden av deltagarnas erfarenheter.
Ytterligare tre intervjuer genomfördes, kodades och jämfördes. Med hjälp av intervjuer,
kodning och gemensam analys identifierades tillfälliga kategorier utifrån nedskrivna
anteckningar och mind.maps som stegvis utvecklades och modifierades. Efter noggranna
undersökningar av de första 21 intervjuerna utarbetades en grundkategori och underkategorier
bildades. För att få välgrundade jämförelser om könsmönster i uppgifterna intervjuades
ytterligare tre kvinnor. Till sist analyserades data med likheter och olikheter mellan män och
kvinnor.
36 personer med Parkinsons sjukdom (23 män och 13 kvinnor) identifierades och skickades
ett informationsbrev med förfrågan om de gick med på att delta i denna studie. 21 av dessa (14
män, sju kvinnor) accepterade inbjudan.
Män och kvinnor med Parkinsons sjukdom använder samma strategier för att hantera
vardagliga utmaningar. Kärnan i resultatet var ”strävan efter att bibehålla ett bra dagligt liv”.
Tre kategorier presenteras: Anpassa sig till medicinering, Att göra på ett annat
sätt samt ”Pepping the gusto” & hålla igång kroppen. Resultatet belyser vikten av att anpassa
sig till sin nya verklighet och känslorna av att vara beroende av medicinering. Deltagarna
menar att de lärt sig att göra saker på andra sätt för att fortsätta ha kontroll över sitt liv, men
även att de ibland fått sänka sina förväntningar på sig själva. De beskriver svårigheterna i att
acceptera sin nya identitet, men att de är viktigt att fortsätta vara positiv och göra saker man
tycker om samt hålla igång sin kropp.
Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar.
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Stanley-Hermanns, M. & Engebretson, J. (2010) Sailing the Stormy Seas:
The Illness Experience of Persons with Parkinson’s Disease. The Qualitative Report,
15(2), 340–369.
USA
PubMed
Att förstå personer med Parkinsons sjukdoms sjukdomsupplevelse och hantering av det
dagliga livet.
Kvalitativ metod.
Etnografisk design.
14 deltagare med Parkinsons sjukdom (sju män och sju kvinnor) i åldrarna 38-82 år.
Deltagarna valdes ur två befintliga stödgrupper för Parkinsons sjukdom; den ena bestod av
Parkinson patienter som diagnostiserats innan 60 års ålder och den andra av
Parkinson patienter som diagnostiserats efter 60 års ålder. Inklusionskriterier var att deltagarna
skulle vara engelsktalande icke hospitaliserade vuxna personer över 21 år som inte hade några
övriga neurologiska sjukdomar som kunde hindra dem från att utföra en intervju.
Datainsamlingen skedde under två år genom aktiva deltagarobservationer i stödgrupperna och
genom semistrukturerade intervjuer med deltagarna som spelades in.
Intervjuerna inleddes med öppna frågor, så som ”vad betyder det för dig att ha Parkinsons
sjukdom?” och ”hur är det att ha Parkinsons sjukdom?”, samt ombads de beskriva en typisk
dag i livet med Parkinsons sjukdom.
Den inspelade datan lyssnades på, transkriberades, lästes och analyserades flera gånger av
forskaren. Transkriptionerna jämfördes med varandra med syfte att utveckla nya koder och
kategorier. Deltagarnas transskript, forskarens koder och nya teman skapade en övergripande
kodbok och lades in i två tabeller.
Diskuteras ej.
Resultatet presenteras i två huvudkategorier; Dagliga förhandlingar i osäkerhet och
Återuppbyggnad av självet.
Deltagarna beskrev livet som en varierande, oförutsägbar och komplicerad resa genom
sjukdom. Deltagarna menade ingen dag är den andra lik med sjukdomen och att de lever i en
daglig oförutsägbarhet och osäkerhet. De upplever att de fått anpassa sig till sjukdomen och
släppa delar av sig själv för att hitta sin nya identitet. De menar att kunna förlita sig på en
“högre makt” har underlättat för deras acceptans av sjukdomen.
Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar.
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Valcarenghi. R. V., Alvarez. A. M., Santos. S. S. C., Siewert. J. S., Nunes. S. F. L. & Tomasi.
A. V. R. (2018). The daily lives of people with Parkinson’s disease. Revista Brasileira de
Enfermagem, 71(2), 272-279. doi: http://dx.doi.org/ 10.1590/0034-7167-2016-0577

Land
Databas

Brasilien
PubMed

Syfte

Syftet var att förstå det dagliga livet för personer med Parkinsons sjukdom.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Grounded theory med symbolisk interaktionism som teoretisk ram.

Urval

30 personer med Parkinsons sjukdom (19 kvinnor och elva män). Inklusionskriterier var att
ha diagnosen Parkinson, ha ett bevarat kognitivt tillstånd och att kunna prata verbalt med
forskaren. Deltagarna var mellan 44 och 83 år gamla och sjukdomsdurationen varierade från
4 månader-20 år.
Deltagarna delades upp i tre grupper med hänsyn till hur lång tid de haft diagnosen.
Grupp ett hade haft diagnosen mindre än fem år och bestod av 14 personer. Grupp två hade
haft diagnosen i fem-tio år och bestod av sju personer. Grupp tre hade haft diagnosen i mer än
tio år och bestod av nio personer.

Datainsamling

Data samlades in mellan september 2013 och april 2014.
Först gjordes ett inledande MMSE-test, sedan hölls djupgående intervjuer med deltagarna
som spelades in.

Dataanalys

Data transkriberades och analyserades. Analysen skedde enligt TFD-kodningsteknik; öppen
kodning, axiell kodning och strukturell kodning för att komma fram till kategorier som
besvarade syftet.

Bortfall

Diskuteras ej.

Slutsats

Resultatet presenteras i tre huvudkategorier; Att leva med sjukdomen, Ändring av sin
arbetsförmåga och Att leva med stigma. Resultatet belyser att leva med en kronisk och
progressiv sjukdom kan innebära sociala, fysiska och kulturella förändringar som kan
uppfattas olika bland individer.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar.

BILAGA D

Tabell 6: Granskningsmall
Poängsättning

0

1

2

3

Abstrakt (syfte, metod, resultat = 3p)

Saknas

1/3

2/3

3/3

Introduktion

Saknas

Knapphändig Medel

Välskriven

Syfte

Ej angivet

Otydligt

Medel

Tydligt

Metodval adekvat till frågan

Ej angiven

Ej relevant

Relevant

Metobeskrivning (repeterbarhet möjlig)

Ej angiven

Knapphändig Medel

Triangulering

Saknas

Finns

Urval (antal, beskrivning, representativitet)

Ej acceptabel

Låg

Medel

Patienter med Parkinsons sjukdom

Ej undersökt

Liten andel

Hälften Samtliga

Bortfall

Ej angivet

>20%

5-20%

<5%

Bortfall med betydelse för resultatet

Analys saknas/ Ja Nej

Kvalitet på analysmetoden

Saknas

Låg

Medel

Hög

Etiska aspekter

Ej angivna

Angivna

Frågeställning besvarad

Nej

Ja

Resultatbeskrivning (redovisning, kodning etc)

Saknas

Otydlig

Medel

Tydlig

Tolkning av resultat (citat, kod, teori etc)

Ej acceptabel

Låg

Medel

God

Problemanknytning

Saknas

Otydlig

Medel

Tydlig

Diskussion av egenkritik och felkällor

Saknas

Låg

God

Anknytning till tidigare forskning

Saknas

Låg

Medel

God

Överenstämmelse med resultat (resultatets huvudpunkter belyses)

Slutsats saknas

Låg

Medel

God

Ogrundade slutsatser

Finns

Saknas

Total poäng (max 48p)

p

p

p

p

Metod

Utförlig

Hög

Resultat

Diskussion

Slutsatser

Grad 1: 80%
Grad II: 70%
Grad III: 60%
Titel:
Författare:

p
%
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