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Sammanfattning 
Bakgrund: 20 000 personer i Sverige lever med Parkinsons sjukdom. Parkinsons 
sjukdom är en kronisk, neurologisk sjukdom som karaktäriseras av motoriska och 
icke-motoriska symtom. De motoriska symtomen försvårar utförandet av aktiviteter i 
det dagliga livet. Syfte: Syftet var att beskriva hur personer med Parkinsons sjukdom 
upplever att de motoriska symtomen påverkar det dagliga livet. Metod: En allmän 
litteraturöversikt utifrån tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: En 
oförutsägbar kropp, förlorad självständighet och begränsning av det sociala livet var 
tre huvudkategorier som framkom i resultatet med respektive subkategorier. 
Resultatet visade att personer med Parkinsons sjukdom uttryckte att kroppen var olika 
från dag till dag vilket stoppade dem i det dagliga livet. Det ledde till en förändrad 
identitet och en känsla av förlorad självständighet. Konklusion: En ökad kunskap 
och förståelse för hur det är för personer att leva med Parkinsons sjukdom, kan ge 
sjuksköterskor möjlighet att bedriva en bättre personcentrerad vård kring personer 
med Parkinsons sjukdom. 
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Abstract 

Background: 20 000 people in Sweden are living with Parkinson’s disease. 
Parkinson´s disease is a chronic neurologic disease characterised by motor and non-
motor symptoms. The motor symptoms complicate the performance of activities in 
everyday life. Aim: The aim of this study was to describe how people with 
Parkinson’s disease experience how the motor symptoms affect their everyday life. 
Method: A general literature study based on ten qualitative scientific articles. 
Results: An unpredictable body, lost independence and limitations of social life was 
three main categories that emerged in the result with respective subcategories. The 
result showed that people with Parkinson’s disease expressed that the body was 
different from day to day, which stopped them in everyday life. This led to a changed 
identity and a sense of lost independence. Conclusion: An increased understanding 
in how people with Parkinson`s disease experience life, can give nurses an 
opportunity to give a better person-centered care to people with Parkinson´s disease. 
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Inledning 
År 2016 levde det 6,1 miljoner personer med Parkinsons sjukdom i världen (Dorsey et 
al., 2018). I Sverige lever minst 20 000 personer med Parkinsons sjukdom och en 
procent av alla över 65 år är drabbade av sjukdomen (Svenska neuroregister, 2018). 
Parkinsons sjukdom är en kronisk, neurologisk sjukdom som karakteriseras av 
motoriska och icke motoriska symtom. Det är fler män än kvinnor som drabbas, men 
då kvinnor har en högre medellivslängd är insjuknandet avseende kön relativt lika 
(Socialstyrelsen, 2016). Enligt bedömningsformuläret Movement Disorders Society – 
Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS), som personer med 
Parkinsons sjukdom har utfört, medför de motoriska symtomen begränsad rörlighet 
och försvårar utförandet av aktiviteter i det dagliga livet (Rodriguez-Blazquez et al., 
2013). Genom att vissa funktionella förmågor förloras på grund av de motoriska 
symtomen krävs det en förändrad livsstil hos personer med Parkinsons sjukdom 
(Warren, Eccles, Travers & Simpson, 2016). Förutom symtomlindrande 
läkemedelsbehandling krävs stödjande och rehabiliterande insatser av hälso-och 
sjukvårdspersonal för att vardagen ska fungera (Socialstyrelsen, 2016). Hellqvist och 
Berterö (2015) belyser att sjuksköterskan bör stödja personer med Parkinsons 
sjukdom till att leva ett så självständigt och gott liv som möjligt. 

Bakgrund 
Vad är Parkinsons sjukdom? 

Patofysiologi  

Parkinsons sjukdom är en kronisk och progressiv neurologisk sjukdom (Ericson & 
Ericson, 2012; Socialstyrelsen, 2016). Parkinsons sjukdom orsakar bortfall av 
nervceller som tillverkar dopamin, så kallade dopaminerga neuron (Radhakrishnan & 
Goyal, 2018). De har som uppgift att skicka signaler mellan nervceller vilket har 
betydelse för kontrollen av kroppens rörelser (Ericson & Ericson, 2012). 
Nervcellsbortfallen av dopamin ger upphov till en rad olika motoriska och icke-
motoriska symtom (Ericson & Ericson, 2012; Socialstyrelsen, 2016; Weintraub, 
Comella & Horn, 2008). Det är fortfarande inte helt klart vad som orsakar Parkinsons 
sjukdom men en del genetiska och ärftliga faktorer har påvisats, särskilt vid tidig 
sjukdomsdebut (Ascherio & Schwarzschild, 2016; Ericson & Ericson, 2012). 
Forskning har även genererat hypoteser kring miljö och livsstilsfaktorer som kan 
påverka risken att utveckla Parkinsons sjukdom, exempelvis exponering för 
bekämpningsmedel och kemikalier, högt intag av mejeriprodukter, trauma mot 
huvudet och cancersjukdom (Ascherio & Schwarzschild, 2016). Det pågår forskning 
kring om det finns samband mellan bakteriefloran i mag- och tarmkanalen och 
Parkinsons sjukdom. Teorin är att bakterier från tarmen tar sig till centrala 
nervsystemet och startar nervcelldegenerationen (Mulak & Bonaz, 2015; Scheperjans 
et al., 2015; Spielman, Gibson & Klegeris, 2018). 
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Symtom 

Symtomen på Parkinsons sjukdom kan delas in i två delar: motoriska och icke 
motoriska symtom (Jankovic, 2008; Socialstyrelsen, 2016). De motoriska symtomen 
karaktäriseras som tremor, muskelrigiditet, hypokinesi och bradykinesi (Ericson & 
Ericson, 2012; Jankovic, 2008; Weintraub et al., 2008).  

Tremor, också kallat skakningar, förekommer hos de flesta personer med Parkinsons 
sjukdom. Vid sjukdomens debut uppkommer skakningarna i handen, armen och 
ibland i benet. Skakningarna pågår under kortare perioder och de visar sig främst som 
vilotremor, vilket innebär att skakningar pågår i vila men försvinner när 
extremiteterna används. När sjukdomen har pågått en längre tid brukar även 
aktionstremor förekomma där musklerna skakar vid viljestyrda rörelser (Jankovic, 
2008). Aktionstremor försvårar olika vardagssituationer, till exempel 
måltidssituationer där bestick och glas hanteras. Det är svårare att föra mat och dryck 
till munnen (Westergren, Hagell, Wendin & Sjödahl Hammarlund, 2016). 
Muskelrigiditet förklaras som ofrivillig muskelanspänning, vilket innebär motstånd i 
rörelser som främst uppstår i böjmuskler och leder. Det startar i en kroppsdel och går 
sedan över till flera muskelområden. Muskelrigiditet medför att kroppshållningen är 
stel och framåtlutad samt att rörelser är hackiga, vilket benämns som 
kugghjulsfenomen (Ericson & Ericson, 2012; Weintraub et al., 2008). Dessutom kan 
muskelrigiditet ge upphov till muskelsmärta (Jankovic, 2008). 

Hypokinesi och bradykinesi innebär minskad och långsam rörelseförmåga, vilket 
påverkar grov- och finmotorik. Båda de motoriska symtomen gör det svårt för 
personer med Parkinsons sjukdom att starta och avluta bestämda muskelrörelser 
(Jankovic, 2008). Gång- och balansförmågan blir påverkad och de använder sig därför 
av korta och små steg, vilket leder till en ökad fallrisk (Jankovic, 2008; Opara, 
Malecki, Malecka & Socha, 2017). Frysningsepisoder, vilket karaktäriseras som en 
plötslig oförmåga att röra sig, kan förekomma och även det leder till en ökad fallrisk 
(Jankovic, 2008). Hypokinesi försvagar ansiktsmusklerna vilket leder till stel mimik, 
tal- och sväljsvårigheter och att musklerna i ögat blir stela (Ericson & Ericson, 2012). 
Talet kan påverkas genom att rösten blir svag och entonig, samt att personer som 
drabbas får ett otydligt uttal (Yorkston, Baylor & Britton, 2017).  

Personer med Parkinsons sjukdom kan drabbas av olika icke-motoriska symtom 
(Socialstyrelsen, 2016; Poewe, 2008). Icke-motoriska symtom kan innebära 
sömnsvårigheter, fatique samt psykiska besvär, till exempel depression, ångest och 
självmordstankar. De kan dessutom drabbas av smärta, få svårt att reglera 
kroppstemperatur, lågt blodtryck, förstoppning, sexuella svårigheter och urologiska 
besvär. Det är vanligt att personer med Parkinsons sjukdom har ett eller flera icke 
motoriska symtom (Poewe, 2008; Stacy, 2011; Tibar et al., 2018).  
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Diagnos och behandling 

Diagnosen Parkinsons sjukdom ställs till stor del genom kliniska undersökningar och 
påvisande av de typiska motoriska symtomen hypokinesi, bradykinesi, tremor och 
muskelrigiditet. Diagnosen kan inte ställas efter ett enstaka tillfälle utan upprepade 
undersökningar bör göras. Utvärderingar av medicinens effekter ska ingå för att 
diagnos ska ställas (Radhakrishnan & Goyal, 2018; Rizek, Kumar & Jog, 2016; 
SWEMODIS, 2019). Bildframställande undersökningar med datortomografi eller 
magnetkamera kan också göras för att utesluta andra orsaker till de motoriska 
symtomen. Grundbehandlingen är läkemedlet Levodopa, vilket omvandlas till 
dopamin i hjärnan och har visat ge god effekt på de motoriska symtomen 
(Radhakrishnan & Goyal, 2018; Rizek et al., 2016; Socialstyrelsen, 2016; 
SWEMODIS, 2019). En del personer med Parkinsons sjukdom utvecklar med tiden 
motoriska fluktuationer mellan doserna av Levodopa, så kallade on/off fenomen 
vilket innebär att personer svänger mellan perioder av överrörlighet och stelhet (Rizek 
et al., 2016; Socialstyrelsen, 2016).  

Att leva med Parkinsons sjukdom   
Det dagliga livet innebär en mängd olika aktiviteter som varje person måste 
genomföra för att ha ett självständigt liv (Hulter-Åsberg, 1990). Begreppet aktivitet 
definieras enligt International Classification of Functioning, Disability and Health 
(ICF) som ”en persons genomförande av en uppgift eller handling” (World Health 
Organization, 2001, s.127). Aktiviteter i det dagliga livet kan många gånger vara en 
självklarhet och det uppmärksammas inte innan det blir ett problem att utföra dem, till 
exempel vid sjukdom (Hulter-Åsberg, 1990). Enligt bedömningsformuläret MDS-
UPDRS påverkar Parkinsons sjukdom förmågan att utföra aktiviteter i det dagliga 
livet på grund av de motoriska symtom sjukdomen medför (Rodriguez-Blazquez et 
al., 2013; Soundy, Stubbs & Roskell, 2014). Personer med Parkinsons sjukdom 
uppgav i MDS-UPDRS svårigheter med exempelvis klädsel och hygien, gång och 
balans samt tal och skrift och svårigheterna ökade ju längre sjukdomen progredierade 
(Rodriguez-Blazquez et al., 2013). Motoriska försämringar och 
funktionsnedsättningar kan påverka livskvaliteten negativt, speciellt gångsvårigheter 
och biverkningar av mediciner har visat sig ge försämrad livskvalité (Soh, Morris, & 
McGinley, 2011). Depression och ångest är vanligt vid Parkinsons sjukdom (Poewe, 
2008) och även det ger en försämrad livskvalité (Soh et al., 2011).  
 
För att kunna leva med god livskvalitet vid Parkinsons sjukdom är det viktigt med 
stöd från sjukvårdspersonal, vilket i studien av Kang och Eliss-Hill (2015) uttrycktes 
som stödjande- och rådgivande samtal och regelbunden kontakt med en sjuksköterska 
(Kang & Eliss-Hill, 2015). Personer med Parkinsons sjukdom i studien av Hellqvist 
och Berterö (2015) uttryckte att sjuksköterskan gav praktiskt stöd genom att utforma 
strategier för att hantera det dagliga livet. Sjuksköterskan gav även information kring 
den medicinska behandlingen och sjuksköterskan fungerade som en bro mellan 
omvårdnad och medicin. Det var en livsomvälvande händelse att bli diagnostiserad 
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med Parkinsons sjukdom och det kunde utlösa en livskris. Det var viktigt att 
sjuksköterskan gav emotionellt stöd, lyssnade på tankar och funderingar kring 
sjukdomen och svarade på frågor (Hellqvist & Berterö, 2015).  

Personcentrerad vård 
Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser och är ett 
förhållningssätt där patienten ska stå i centrum för omvårdnaden. Begreppet grundar 
sig på värden som respekt och förståelse för personen och rätten till 
självbestämmande (McCance & McCormack, 2013). Patientlagen (SFS 2014:821) 
syftar till att främja patientens ställning i hälso-och sjukvården och patientens 
självbestämmande, integritet och delaktighet ska respekteras. Den vård och 
behandling som utförs ska planeras och genomföras i samråd med patienten utifrån 
individuella förutsättningar (SFS 2014:821). Det är viktigt att sjuksköterskan ser 
personen bakom sjukdomen och utifrån livssituationen planera vården tillsammans för 
att uppnå bästa resultat (Ekman et al., 2011). Sjuksköterskan behöver se personen som 
en expert och ta reda på vad som är viktigt för varje enskild person (Feo et al., 2016), 
då den vet bäst hur det är att leva med sjukdomen (Andersson, Willman, Sjöström-
Strand & Borglin, 2015). En förutsättning för att sjuksköterskan ska få förståelse för 
personens resurser och behov är att lyssna till berättelsen (Hörnsten & Jutterström, 
2017). Genom att uppmuntra till att dela med sig av sin berättelse skiftar fokus från 
sjukdomen till personen som lever med sjukdomen. Det kan ge en känsla av att deras 
erfarenheter, känslor och åsikter är lika viktiga som kliniska tecken på sjukdomen vid 
planering av omvårdnaden (Ekman et al., 2011). För att personen ska vilja dela sin 
berättelse krävs det att sjuksköterskan skapar en förtroendefull relation (Feo, et al., 
2016). Personcentrerad vård har visat sig ge personen en ökad trygghet och 
delaktighet i sin vård (Larsson, Bergman, Fridlund & Arvidsson, 2012). I en studie av 
Hellqvist och Berterö (2015) framkom att personer med Parkinsons sjukdom 
värdesatte att sjuksköterskan visade intresse för deras livshistoria då sjuksköterskans 
engagemang gav en känsla av lindring och omhändertagande.  

Problemformulering 
Parkinsons sjukdom medför tilltagande motoriska symtom som påverkar det dagliga 
livet. I arbetet som sjuksköterska möter man personer med Parkinsons sjukdom. Med 
förståelse för hur personer med Parkinsons sjukdom upplever det dagliga livet kan 
sjuksköterskans förmåga att arbeta mer personcentrerat med personer med Parkinsons 
sjukdom öka.  

Syfte 
Syftet var att beskriva hur personer med Parkinsons sjukdom upplever att de 
motoriska symtomen påverkar det dagliga livet. 
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Metod 
Metoden för den här kandidatuppsatsen var en allmän litteraturöversikt (Forsberg & 
Wengström, 2016). Syftet med en allmän litteraturöversikt är att få en överblick över 
kunskapen inom ett specifikt omvårdnadsområde (Friberg, 2017). 

Datainsamling 
En ostrukturerad informationssökning gjordes inledningsvis för att få en överblick 
över forskningsområdet men även för att undersöka om det fanns tillräckligt med 
artiklar inom ämnet (Östlundh, 2017). I den ostrukturerade sökningen testades sökord 
som kunde vara relevant till ämnet och en tidsbegränsning mellan åren 2009-2019 
gjordes. Databaserna som användes var PubMed, CINAHL och PsycINFO, då dessa 
täcker området omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). Sökorden formulerades 
utifrån syftet och de sökord som användes i den systematiska sökningen var 
Parkinsons sjukdom, leva med, erfarenhet och det dagliga livet. De översattes sedan 
till de engelska orden Parkinsons disease, living with, experience, perspective, view, 
everyday life och everyday living (Tabell 1). De svenska orden översattes till engelska 
då de flesta databaser är baserade på det engelska språket (Östlundh, 2017).  
 
Sökorden kombinerades med hjälp av de booleska operatorerna AND, för att smalna 
av sökningen och få med alla sökord, och OR för att utöka sökningen med synonymer 
(Forsberg & Wengström, 2016). Trunkering användes för att få med fler böjningar på 
sökorden och slutet på ordet ersattes med en asterix*. För att precisera sökningen och 
få fram artiklar som handlade om Parkinsons sjukdom gjordes sökordet Parkinsons 
disease om till ett ämnesord vilket är Subject Heading i CINAHL, MeSH i PubMed 
och MAINSUBJECT.EXACT i PsycINFO (Östlundh, 2017). Artiklarnas 
vetenskapliga kvalité granskades enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003). 
Mallen omfattar tre olika grader: Grad I-III där Grad I är hög vetenskaplig kvalité, 
Grad II medelhög vetenskaplig kvalité och Grad III låg vetenskaplig kvalité. 

Inklusions-och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna mellan åren 2009-2019, 
vara peer reviewed och skrivna på engelska (Östlundh, 2017). Resultatartiklarna 
skulle uppnå Grad I eller Grad II enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall, vara 
etiskt granskade av en etisk kommitté, spegla hur det var att leva med Parkinsons 
sjukdom ur ett perspektiv från personer med Parkinsons sjukdom, både män och 
kvinnors perspektiv och personerna skulle bo hemma. Exklusionskriterierna var 
närståendes och vårdpersonals perspektiv, personer som bodde i särskilt boende och 
kvantitativa artiklar då de inte belyste personers upplevelser. 
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CINAHL 

Första sökningen i CINAHL genomfördes med sökorden (MM ”Parkinson disease”) 
AND living with AND (experience* OR perspective* OR view*). Begränsningarna 
som användes var publiceringsår 2009-2019, peer reviewed och engelska (Tabell 2). 
Sökningen gav 93 träffar och samtliga titlar lästes, 26 titlar var relevanta till syftet och 
därefter lästes abstract. Tio artiklar som verkade svara på syftet valdes ut för att läsas i 
sin helhet och bedömdes enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Sex 
artiklar valdes till resultatet då de svarade på syftet. De resterande artiklarna 
motsvarade inte syftet eller uppnådde inte Grad I eller II efter granskning. En artikel 
var en förkortad version där det hänvisades till original artikeln och då användes den 
istället.  	
	
Andra sökningen gjordes med sökorden (MM ”Parkinson disease”) AND (everyday 
life OR everyday living). Begränsningarna som användes	var detsamma som i första 
sökningen (Tabell 2). Sökningen gav 23 träffar där samtliga titlar lästes. Två abstract 
lästes och de artiklarna valdes även ut för att läsas i sin helhet då de var relevanta till 
syftet. De bedömdes enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall där båda 
artiklarna valdes till resultatet. 

PubMed 

Första sökningen i PubMed gjordes med sökorden ((”Parkinson disease” [Mesh]) 
AND living with) AND ((experience* OR perspective* OR view*)). Begränsningarna 
som användes var publiceringsår 2009-2019 och engelska, men då PubMed inte har 
peer reviewed som alternativ kunde detta inte användas (Tabell 2). Artiklarna 
kontrollerades istället manuellt för peer reviewed genom att söka på tidskriften där 
artiklarna var publicerad. Sökningen gav 152 träffar där samtliga titlar lästes. 
Dubletter från CINAHL förekom. 17 titlar var relevanta till syftet och därefter lästes 
abstract. Sex artiklar som verkade svara på syftet valdes ut att läsas i sin helhet. De 
bedömdes enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall där en artikel som 
svarade på syftet valdes till resultatet. De resterande artiklarna motsvarade inte syftet 
eller uppnådde inte Grad I eller Grad II efter granskning. 
 
Andra sökningen gjordes med sökorden (”Parkinson disease” [Mesh]) AND 
((everyday life OR everyday living)). Begränsningarna som användes var detsamma 
som i första sökningen (Tabell 2). Sökningen gav 70 träffar där samtliga titlar lästes. 
Endast tre titlar var relevanta till syftet och abstract lästes men inga artiklar valdes då 
de inte motsvarade syftet. Dubblett förekom från tidigare sökningar i databaserna. 

PsycINFO 

Första sökningen gjordes med sökorden MAINSUBJECT.EXACT (”Parkinson’s 
disease”) AND (living with) AND (experience* OR perspective* OR view*). 
Begränsningarna som användes var åren 2009-2019, engelska och peer reviewed 
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(Tabell 2). Sökningen gav 104 träffar där samtliga titlar lästes. Dubbletter från 
tidigare sökningar förekom. Av träffarna var det sex titlar som var relevanta till syftet 
och abstract lästes, men de motsvarade inte syftet och inga nya artiklar valdes till 
resultatet.  
 
Andra sökningen gjordes med sökorden MAINSUBJECT.EXACT (”Parkinson’s 
disease”) AND (everyday life OR everyday living). Begränsningarna var detsamma 
som i den första sökningen (Tabell 2). Sökningen gav 51 träffar där samtliga titlar 
lästes. Dubbletter förekom från tidigare sökningar och tre titlar var relevanta till syftet 
och abstract lästes. Inga nya resultatartiklar valdes då de inte motsvarade syftet. 

Sekundärsökning 

En författare förekom i några av referenslistorna av artiklarna och då gjordes en 
sekundär sökning för att se om författaren hade skrivit ytterligare artiklar av intresse 
för litteraturöversiktens syfte (Östlundh, 2017). Sökningen genomfördes i CINAHL 
på författaren Sjödahl, Hammarlund (Tabell 2). Sökningen gav 14 träffar och samtliga 
titlar lästes. Tre abstracts lästes då titlarna var relevanta till syftet men endast en 
valdes att läsas i sin helhet då den svarade på syftet. Artikeln bedömdes enligt 
Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall och den valdes till resultatet. 

Databearbetning 
Databearbetningen genomfördes enligt Forsberg och Wengströms (2016) beskrivning 
av innehållsanalys. Till en början lästes resultatartiklarnas innehåll individuellt flera 
gånger för att få en uppfattning om vad de handlade om. Meningar som speglade 
syftet markerades individuellt och efter det diskuterades de gemensamt till koder. 
Utifrån koderna lästes resultatartiklarna om ytterligare flera gånger och varje kod 
markerades. Koderna kondenserades sedan till huvudkategorier och underkategorier. 
Författarna till litteraturöversikten har en viss förförståelse inom ämnet då båda 
författarna har erfarenhet av att vårda personer med Parkinsons sjukdom. 
 

Forskningsetiska överväganden 
Etik är en viktig del i forskning och etiska överväganden ska göras vid alla 
vetenskapliga studier (Forsberg & Wengström, 2016). För att forska fram ny kunskap 
krävs ofta att människor deltar på olika sätt och eventuellt utsätts för risker av olika 
slag. Forskningsetiken finns till för att skydda de människor som deltar i studier och 
ska värna om deras rättigheter. Internationella etiska koder som exempelvis 
Helsingforsdeklarationen och Belmontrapporten har vuxit fram för att ge vägledning 
till hur forskningen bör bedrivas (Kjellström, 2017). Helsingforsdeklarationen menar 
att deltagarnas hälsa och rättigheter ska prioriteras och måste vägas mot behovet av ny 
kunskap (World Medical Association, 2013).  
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Belmontrapporten föreskriver tre etiska principer: respekt för personen, göra-gott-
principen och rättviseprincipen, vilka har gett upphov till en rad regler som informerat 
samtycke och att väga riskerna mot forskningens nytta (Department of Health, 
Education and Welfare, 1978). Etiska överväganden bör genomsyra hela processen i 
det vetenskapliga arbetet och kräver en reflekterande förmåga (Kjellström, 2017). Vid 
en litteraturstudie kontrolleras att de studier som används har blivit godkända av en 
etisk kommitté och att de fört ett resonemang kring sina etiska överväganden 
(Forsberg & Wengström, 2016). I enlighet med Forsberg och Wengström (2016) var 
resultatartiklarna godkända av en etisk kommitté. Majoriteten av resultatartiklarna 
beskrev att deltagarna fått skriftlig och muntlig information om studien och skrivit på 
informerat samtyckte. Deltagarna garanterades att identiteten skulle skyddas och 
hållas anonym.  
 

Resultat 
Litteraturöversiktens resultat baseras på 10 artiklar. Resultatet presenteras i tre 
huvudkategorier som beskriver hur personer med Parkinsons sjukdom uttryckte att de 
motoriska symtomen påverkade det dagliga livet. Huvudkategorierna var en 
oförutsägbar kropp, förlorad självständighet och begränsning av det sociala livet. En 
oförutsägbar kropp visade sig genom att personer med Parkinsons sjukdom beskrev 
att de fick leva dag för dag och att personer uttryckte en osäkerhet inför framtiden. 
Förlorad självständighet visade sig genom att personer med Parkinsons sjukdom blev 
beroende av andra samt att de uttryckte en förändrad identitet. Begränsning av det 
sociala livet visade sig genom att personer med Parkinsons sjukdom uttryckte en 
upplevelse av stigmatisering och utanförskap. 

En oförutsägbar kropp 
Leva dag för dag 

Förutsättningarna för att hantera krav i det dagliga livet uttrycktes förändrat när 
personer drabbats av Parkinsons sjukdom. Detta på grund av försämrad fysisk 
förmåga relaterat till de motoriska symtomen tremor, muskelrigiditet, hypokinesi och 
bradykinesi. De motoriska symtomen varierade från person till person men de 
beskrevs påverka dem vid deltagandet i aktiviteter (Murdock, Cousins & Kernohan, 
2014). Personer med Parkinsons sjukdom beskrev svårigheter i att utföra dagliga 
aktiviteter, till exempel på- och avklädning, personlig hygien, födointag, inköp och 
andra hushållssysslor. Oavsett vilka aktiviteter som utfördes tog det längre tid då 
personer utryckte att de blivit långsammare (Nazzal & Khalil, 2017; Murdock et al., 
2014; Sjödahl Hammarlund, Westergren, Åström, Edberg & Hagell, 2018). 
Aktiviteter i det dagliga livet var tvungna att få ta den tid som krävdes och det gick 
inte längre att ha bråttom. På grund av detta uttrycktes det vara svårare att vara 
spontan och leva i nuet (Haahr, Kirkevold, Hall & Østergaard, 2011). Försämrad 
gång- och balansförmåga samt frysningsepisoder förekom hos personer med 
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Parkinsons sjukdom, vilket beskrevs som att fötterna satt fast i marken och att de inte 
kunde röra sig. Det uttrycktes upplevas som ett problem, vilket påverkade det dagliga 
livet då de fick svårare att ta sig från plats till plats och det fanns en rädsla för att 
falla. Rädslan för att falla beskrevs av personer med Parkinsons sjukdom som 
begränsande i deltagandet av meningsfulla aktiviteter, till exempel hushållssysslor 
och sociala tillställningar (Murdock et al., 2014; Sjödahl Hammarlund et al., 2018; 
Sjödahl Hammarlund, Andersson, Andersson, Nilsson & Hagell, 2014; Thordardottir, 
Nilsson, Iwarsson & Haak, 2014).  
 
De motoriska symtomen kunde växla från att vara kontrollerade till okontrollerade. 
Det beskrevs kunna ske från minut till minut eller från timme till timme (Murdock et 
al., 2014). De motoriska symtomen kunde plötsligt förvärras och göra att planerade 
aktiviteter inte gick att genomföra. Personer med Parkinsons sjukdom uttryckte att de 
upplevde kroppen som oförutsägbar, vilket gjorde det svårt att veta hur varje dag 
skulle se ut. Oförutsägbarheten beskrevs som ett stort problem som påverkade 
deltagandet i det dagliga livet då kroppen inte gick att lita på (Haahr et al., 2011; 
Sperens, Hamberg & Hariz, 2018; Stanley-Hermanns & Engebretson, 2010; 
Thordardottir et al., 2014). Personer med Parkinsons sjukdom uttryckte att det dagliga 
livet upplevdes som utmanande då de inte visste om de skulle kunna utföra en 
aktivitet. Personer beskrev situationer när den oförutsägbara kroppen yttrade sig. 
Personer kunde känna sig bra i kroppen en dag och bestämde sig då för att ta ett bad, 
men kunde därefter inte ta sig ur badkaret, och blev fast i flera timmar eftersom ingen 
var hemma och kunde hjälpa till (Stanley-Hermanns & Engebretson, 2010). Personer 
med Parkinsons sjukdom kunde inte beskriva en vanlig dag då varje dag var olik den 
andra och dagarna beskrevs som bra eller dåliga. Vissa dagar beskrevs upplevelser av 
att kroppen fungerade bra och att de kunde utföra hur mycket som helst. Andra dagar 
kunde de inte utföra någonting, hur mycket de än ville (Haahr et al., 2011; Murdock 
et al., 2014; Stanley-Hermanns & Engebretson, 2010; Valcarenghi et al., 2018). 
Personer med Parkinsons sjukdom beskrev frustration över att inte kunna utföra det 
man tidigare hade kunnat och det gav en känsla av att vara fången i sin egen kropp 
(Stanley-Hermanns och Engebretson, 2010).    

En förutsättning för att hantera det dagliga livet och minska de motoriska symtomen 
var regelbunden medicinering. Medicineringen beskrevs uppta en stor del av dagen, 
då personer hade täta intervaller mellan doserna och mellan doserna skulle mat intas. 
Det krävdes planering då det var viktigt att ta medicinen i tid eftersom 
konsekvenserna av en missad dos kunde leda till immobilitet (Haahr et al., 2011; 
Murdock et al., 2014; Sperens et al., 2018). Personer berättade om vikten av att lyssna 
på kroppen då de kände den bäst själva och visste när det var dags för medicin 
(Stanley-Hermanns & Engebretson, 2010). Medicineringen tog mycket energi då 
personer med Parkinsons sjukdom uttryckte att de konstant tänkte på det och att tiden 
för medicinering kunde sammanfalla med andra aktiviteter (Haahr et al., 2011; 
Murdock et al., 2014; Sperens et al., 2018). Planering av aktiviteter anpassades efter 
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medicineringen (Stanley-Hermanns & Engebretson, 2010). Balansen mellan att 
försöka leva i nuet och hantera medicineringen uttrycktes vara svårt och försvårade 
för personer med Parkinsons sjukdom att vara spontana (Haahr et al., 2011). En annan 
svårighet som beskrevs var biverkningar av medicinen och de oförutsägbara on/off 
fenomenen, vilket kunde visa sig som överrörlighet, ofrivilliga rörelser eller som ökad 
stelhet och skakningar (Murdock et al., 2014; Sperens et al., 2018; Valcarenghi et al., 
2018). Personer med Parkinsons sjukdom poängterade nyttan med medicineringen då 
de motoriska symtomen minskade. Biverkningarna av medicinerna var nödvändiga att 
leva med då medicinerna förbättrade det dagliga livet med Parkinsons sjukdom 
(Valcarenghi et al., 2018). Personer med Parkinsons sjukdom påpekade att även om 
medicinen togs som den skulle kunde effekten ibland utebli då kroppen var 
oförutsägbar och olik från dag till dag (Sperens et al., 2018; Sjödahl Hammarlund et 
al., 2018). 

Osäkerhet för framtiden 

Diagnosen Parkinsons sjukdom uttrycktes kunna upplevas som en lättnad då de 
motoriska symtomen fick en förklaring, men den skapade även tankar hos personer 
om hur framtiden skulle bli (Haahr et al., 2011). Personer med Parkinsons sjukdom 
beskrev att de var medvetna om att sjukdomen var kronisk och progressiv. Insikten 
om att de skulle bli sämre men inte visste när och hur det skulle ske, skapade en 
osäkerhet inför framtiden. Personer beskrev tankar och funderingar kring hur 
sjukdomen skulle påverka dem och hur livet skulle förändras (Murdock et al., 2014; 
Stanley-Hermanns & Engebretson, 2010). Personer med Parkinsons sjukdom 
uttryckte oro över vad som skulle hända när de inte längre kunde ta hand om sig 
själva och den oron delades med närstående. De beskrev att deras livspartner var rädd 
för framtida krav och ansvar som livspartnern skulle behöva ta och att relationen 
mellan dem skulle ändras (Sjödahl Hammarlund et al., 2018). Parkinsons sjukdom 
ingick inte i livsplanen och de var därför tvungna att tänka om. Personer med 
Parkinsons sjukdom hade drömmar om resor och tid med närstående efter pensionen, 
men det gick inte längre att planera inför framtiden då sjukdomens progression var 
oförutsägbar (Stanley-Hermanns & Engebretson 2010). Hemmet beskrevs vara en 
viktig plats och tanken på att behöva flytta på grund av sjukdomen skrämde dem 
(Haahr et al., 2011). Personer med mild Parkinsons sjukdom beskrev att de inte hade 
upplevt oförutsägbarheten med sjukdomen i samma utsträckning som dem med 
svårare Parkinsons sjukdom, dock var de oroliga över hur de motoriska symtomen 
skulle påverka deras framtid (Thordardottir et al., 2014). Personer med Parkinsons 
sjukdom uttryckte att den oförutsägbara kroppen redan var ett faktum och att de hade 
accepterat de motoriska förändringarna, men det fanns en rädsla inför att de kognitiva 
funktionerna skulle påverkas (Valcarenghi et al., 2018).  
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Förlorad självständighet 
Beroende av andra 

Personer med Parkinsons sjukdom beskrev att de upplevde sig mer beroende av hjälp 
från andra ju mer sjukdomen progredierade. Aktiviteter i det dagliga livet blev svårare 
att utföra och de blev mer beroende av praktisk hjälp från sina närstående (Nazzal & 
Khalil, 2017; Sjödahl Hammarlund et al., 2018). Det kunde vara svårt för personer 
med Parkinsons sjukdom att be om hjälp då de ville att närstående skulle behandla 
dem likadant som innan sjukdomen (Sjödahl Hammarlund et al., 2018). Personer 
beskrev att det var lättare att ta emot hjälp från en närstående än från en främling då 
personer med Parkinsons sjukdom litade på den närstående (Lutz et al., 2018). 
Generellt beskrevs en upplevelse av att människor i samhället var villiga att hjälpa till 
när det behövdes, men personer kände en osäkerhet över att bli beroende av hjälp från 
en främling, till exempel om de skulle falla utanför hemmet (Thordardottir et al., 
2014). Personer med Parkinsons sjukdom beskrev en konstant strävan att bevara 
självständighet så långt det gick. När de behövde ta hjälp av andra blev de påminda 
om att sjukdomen hade förändrat deras liv. De hade inte samma självständighet som 
innan och de var nu beroende av att någon följde med om de skulle utföra ärenden 
(Valcarenghi et al., 2018) eller handla då de hade svårt att hålla i mynt, kreditkort, slå 
in pinkod och packa ner varor (Thordardottir et al., 2014).  

Den minskade fysiska förmågan uttrycktes göra det svårt att ta sig ut på egen hand 
och det upplevdes begränsande att vara beroende av andra. Trots det var de tvungna 
att fråga om hjälp då de annars blev fast hemma (Haahr et al., 2011). Personer med 
Parkinsons sjukdom beskrev en känsla av att de hade blivit en börda för sina 
närstående och försökte minska belastningen för dem, men samtidigt var det 
värdefullt att få hjälpen så att de kunde hantera sitt dagliga liv. En del personer med 
Parkinsons sjukdom skapade överenskommelser med sin livspartner där det 
bestämdes att de skulle behålla självständighet genom att fråga när de behövde hjälp 
(Haahr et al., 2011; Murdock et al., 2014; Sjödahl Hammarlund et al., 2014). Det 
utrycktes att det var frustrerande att förlora en del av självständigheten. Det uttrycktes 
en frustration över att inte längre kunna utföra saker själv och behöva acceptera att det 
var såhär det skulle vara för resten av livet. Förändringar som Parkinsons sjukdom 
medförde påverkade personers självkänsla och identitet (Murdock et al., 2014; 
Stanley-Hermanns & Engebretson, 2010; Valcarenghi et al., 2018).  
 

En förändrad identitet 

Personer med Parkinsons sjukdom beskrev att de upplevde en känsla av förlorad 
identitet på grund av den fysiska förändringen, både funktions- och utseendemässigt. 
Innan Parkinsons sjukdom beskrev personer hur de haft ett bra arbete och var 
uppskattade både hemma och på arbetet, de var någon som andra kom till för att få 
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råd. Nu var de beroende av andra och kunde inte göra samma saker som innan och de 
uttryckte en upplevelse av att människor såg på dem på ett annorlunda sätt. Personer 
med Parkinsons sjukdom beskrev att de upplevde att de kände sig mindre självsäkra 
(Nazzal & Khalil, 2017; Sjödahl Hammarlund et al., 2018; Stanley-Hermanns & 
Engebretson, 2010). Personer beskrev att de tidigare varit en person som klarat av 
många saker samtidigt men att de blivit långsammare, vilket hotade deras identitet. 
Roller och ansvarsområden i hushållet hade förändrats. Kvinnor som tidigare hade 
utfört vissa sysslor berättade att deras män fick ta över då de inte längre klarade av det 
(Sperens et al., 2018). Yrket beskrevs som en viktig del i det dagliga livet och för 
identiteten. Innan personer drabbades av Parkinsons sjukdom uttryckte de att de 
bidrog till samhället. I arbetslivet skapades sociala relationer, vilket förlorades när 
sjukdomen progredierade och personer inte längre kunde arbeta. De som fortfarande 
arbetade när de fick diagnosen och tvingades att gå i pension tidigare, beskrev att det 
upplevdes som smärtsamt och att det påverkade deras självkänsla negativt. De 
förlorade en del av sin identitet när de var tvungna att sluta arbeta och blev nedstämda 
(Lutz et al., 2018; Valcarenghi et al., 2018).  

Fysiska aktiviteter beskrevs som viktiga för personers identitet, till exempel cykling, 
simning och dans. Då vissa aktiviteter inte längre kunde genomföras på grund av 
försämrad koordination, balans och rädsla för att falla, hotades identiteten (Lutz et al., 
2018; Murdock et al., 2014). Personer med Parkinsons sjukdom beskrev hur dansen 
hade haft betydelse för identiteten och att saknaden var stor då det inte längre gick att 
genomföra (Murdock et al., 2014). En motorisk försämring var gångförmågan vilket 
hade en inverkan på sociala roller i familjen. Den försämrade gångförmågan hindrade 
dem från att ta ansvar för sysslor i hemmet och varken de själva eller närstående litade 
på att de kunde utföra dem (Sjödahl Hammarlund et al., 2014). 

Personer med Parkinsons sjukdom uppfattade att identiteten hade förändrats på olika 
sätt. De förklarade hur självbilden hade förändrats efter Parkinsons sjukdom och 
skiljde på dåtid och nutid. Det fanns en önskan att alla kunde se hur personer hade 
varit innan då sinnet fortfarande var skarpt och händerna fungerade. De kände sig som 
samma personer som innan Parkinsons sjukdom, dock var utseendet annorlunda och 
det fanns fysiska förändringar, till exempel skakningar och försämrad gång. I början 
var det svårt för personer med Parkinsons sjukdom att acceptera förändringarna som 
sjukdomen medförde, men de var tvungna att komma till insikt och konstruera en ny 
identitet (Stanley-Hermanns & Engebretson, 2010). Innan de accepterade sjukdomen 
kände många en uppgivenhet och hade tankar om att avsluta sitt liv. De uttryckte en 
upplevelse av att det var meningslöst att leva ett liv som erbjöd så lite och där 
sjukdomen tog över livet (Murdock et al., 2014; Stanley-Hermanns & Engebretson, 
2010). Personer med Parkinsons sjukdom beskrev hur människor i omgivningen 
visade medlidande. De uttryckte att det förvärrade situationen då de ville bli 
behandlade och respekterade som innan diagnosen (Sjödahl Hammarlund et al., 
2018). Det framkom att de ville bli sedda som personer och inte som Parkinsons 
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sjukdom (Lutz et al., 2018; Sjödahl Hammarlund et al., 2018; Stanley-Hermanns & 
Engebretson, 2010).  
 

Begränsning av det sociala livet 
Stigmatisering 

Personer med Parkinsons sjukdom beskrev en upplevelse av stigmatisering i det 
dagliga livet och var något som påverkade dem negativt (Haahr et al., 2011; Murdock 
et al., 2014; Nazzal & Khalil, 2017; Sjödahl Hammarlund et al., 2014; Sjödahl 
Hammarlund et al., 2018; Stanley-Hermanns & Engebretson, 2010; Thordardottir et 
al., 2014; Valcarenghi et al., 2018). De uttryckte stigmatisering i form av att 
människor tittade, pekade och viskade när de var på allmänna platser och de kände sig 
dömda, kritiserade och utsatta när de befann sig i sociala sammanhang. De fick utstå 
elaka kommentarer som sårade och stressen över att människor tittade och pekade 
gjorde att de motoriska symtomen förvärrades. Stigmatiseringen ledde till att personer 
skämdes över de motoriska symtomen (Nazzal & Khalil, 2017; Sjödahl Hammarlund 
et al., 2018; Thordardottir et al., 2014; Valcarenghi et al., 2018) men de beskrev även 
att deras närstående tyckte det var besvärande och skamligt. En del personer med 
Parkinsons sjukdom upplevde att deras närstående skämdes mer än de själva och 
förstod att deras närstående inte ville synas med dem i vissa sociala sammanhang 
(Thordardottir et al., 2014).  

Personer med Parkinsons sjukdom uttryckte att de upplevde kunskapen kring 
Parkinsons sjukdom som bristande i samhället (Nazzal & Khalil, 2017; Thordardottir 
et al., 2014; Valcarenghi et al., 2018). Det skapades en frustration när människor inte 
förstod att de inte kunde kontrollerna sina motoriska symtom (Nazzal & Khalil, 2017) 
eller när människor pratade över deras huvuden då de trodde att personer med 
Parkinsons sjukdom inte kunde tala för sig själva (Thordardottir et al., 2014). 
Motoriska symtom som tremor, gång- och balanssvårigheter och framåtlutad 
kroppshållning kunde misstolkas som att de var påverkade av alkohol. En del 
personer med Parkinsons sjukdom hade fått frågan om de var berusade (Thordardottir 
et al., 2014) medan andra hade en känsla av att människor tänkte det men inte frågade 
rakt ut (Sjödahl Hammarlund et al., 2014; Sjödahl Hammarlund et al., 2018). Den 
försämrade gångförmågan beskrevs som ett motoriskt symtom som utmärktes i 
sociala sammanhang och gjorde att de kände sig udda (Sjödahl Hammarlund et al., 
2014). Personer med Parkinsons sjukdom som var yngre och behövde gånghjälpmedel 
uttryckte att de upplevde att det var pinsamt då de kände sig äldre, samtidigt var det 
viktigt för deras självständighet och säkerhet (Lutz et al., 2018). De uttryckte det som 
pinsamt att livet skulle sluta i en rullstol (Sjödahl Hammarlund et al., 2014).  
 
Personer med Parkinsons sjukdom uttryckte en upplevelse av att samhället hade lite 
överseende över människor som var svaga och såg annorlunda ut, vilket gjorde att de 
skämdes och försökte dölja sina motoriska symtom så mycket som möjligt (Stanley-
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Hermanns & Engebretson, 2010). Tremor och ofrivilliga rörelser var besvärande 
motoriska symtom som var utmärkande och var något som personer försöka dölja då 
de skämdes (Sjödahl Hammarlund et al., 2018; Thordardottir et al., 2014). Exempel 
på hur de försökte dölja tremor var genom att ha händerna i fickorna eller hålla en 
handväska framför händerna (Stanley-Hermanns & Engebretson, 2010) medan andra 
försökte förklara bort tremor och gångsvårigheter genom att skylla på andra problem, 
till exempel ryggont eller smärta i en tå (Nazzal & Khalil, 2017; Sjödahl Hammarlund 
et al., 2018). En del personer med Parkinsons sjukdom undvek att gå ut och träffa 
människor för att slippa känslan av skam (Valcarenghi et al., 2018).  

Utanförskap  

Utanförskap beskrevs som en vanlig känsla i det dagliga livet hos personer med 
Parkinsons sjukdom och det gjorde att de kända sig ensamma (Stanley-Hermanns & 
Engebretson, 2010). Skam bidrog till att de drog sig undan andra människor och att de 
höll sig hemma för sig själva (Haahr et al., 2011; Nazzal & Khalil, 2017; Valcarenghi 
et al., 2018). Det framkom en känsla av att vara utanför när närstående var på arbetet 
eller var ute och gjorde andra aktiviteter, medan de var hemma själva (Stanley-
Hermanns & Engebretson, 2010). Förutsättningarna att delta i sociala sammanhang 
hade ändrats på grund av svårigheter att kommunicera och tala, ta sig till och från 
ställen på grund av immobilitet och det var ansträngande att umgås med andra 
människor (Nazzal & Khalil, 2017; Sjödahl Hammarlund et al., 2014; Sjödahl 
Hammarlund et al., 2018). Minskad förmåga till ansiktsuttryck gjorde det svårare i 
kommunikationen och beskrevs att de upplevde att de missförstods för att vara arga 
och detta ledde till att människor drog sig undan (Stanley-Hermanns & Engebretson, 
2010). Talsvårigheter som artikulering försvårade kommunikationen och gjorde att 
människor slutade ringa till personer med Parkinsons sjukdom (Sjödahl Hammarlund 
et al., 2018). En del personer med Parkinsons sjukdom uttryckte att de kände sig 
obekväma när deras tal var för långsamt för att delta i samtal och de undvek att prata i 
grupp då de upplevde att deras uttal lät annorlunda (Sperens et al., 2018).  

Personer med Parkinsons sjukdom beskrev att de upplevde att den oförutsägbara 
kroppen påverkade det sociala livet, exempelvis var det svårt att veta i förväg om de 
kunde tacka ja till en inbjudan (Haahr et al., 2011). Det var obekvämt och pinsamt att 
behöva vara den som ställde in i sista minuten (Sjödahl Hammarlund et al., 2018) och 
det påverkade även närståendes sociala liv när personer med Parkinsons sjukdom inte 
kunde följa med på sociala tillställningar eller var tvungen att åka hem tidigare (Haahr 
et al., 2011). I vissa fall ville inte närstående ha med personer på sociala tillställningar 
då de skämdes över deras motoriska symtom (Thordardottir et al., 2014). En del 
personer med Parkinsons sjukdom uttryckte att de upplevde att nära vänner undvek 
dem, vilket gav en känsla över att vara utanför och de väntade på att något skulle 
bryta tystnaden, till exempel ett brev eller telefonsamtal (Sjödahl Hammarlund et al., 
2018). Känslan av att vara utanför beskrevs minska genom att ansluta sig till en 
stödgrupp för Parkinson sjukdom. Där behövde de inte förklara sin sjukdom, de 
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motoriska symtomen och de fick emotionellt stöd (Stanley-Hermanns & Engebretson, 
2010; Sperens et al., 2018).  
 

Diskussion  
Metoddiskussion  
Metoden diskuterades utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och 
bekräftelsebarhet. Syftet med den här litteraturöversikten var att beskriva hur 
personer med Parkinsons sjukdom upplever att de motoriska symtomen påverkar det 
dagliga livet. Kvalitativa studier valdes till litteraturöversiktens resultat då kvalitativ 
forskning fokuserar på att skapa förståelse för personers upplevelse (Forsberg & 
Wengström, 2016). Valet av kvalitativa artiklar var därför relevanta till syftet då 
kvantitativa artiklar inte belyser upplevelser och känslor. Databaserna som användes 
var CINAHL, PubMed och PsycINFO då de täcker omvårdnadsforskning (Forsberg & 
Wengström, 2016). Det kan stärka trovärdigheten att söka i flera databaser som har 
fokus på omvårdnad (Henricson, 2017). En systematisk sökning gjordes där varje 
kombination av sökorden användes på samma sätt i varje databas, vilket ökade 
trovärdigheten, men artiklar kan ha missats då endast två systematiska sökningar 
gjordes. Dubbletter förekom i sökningarna vilket kunde styrka att sökorden var 
relevanta för litteraturöversiktens syfte. En sekundärsökning bör göras enligt 
Östlundh (2017) för att inte missa relevant litteratur och det innebär att sökningen 
genomförs efter att referenslistor till artiklar har granskats. En författare förekom i en 
bakgrunds- och resultatartikel samt i flera artiklars referenslistor och då gjordes en 
sekundärsökning på den författaren. Beslutet togs då endast nio resultatartiklar hade 
valts efter två systematiska sökningar och det var av intresse att se om det fanns fler 
artiklar till resultatet.  

I sökningen användes ämnesord och fritextord vilket kan ses som både en styrka och 
svaghet. En styrka med ämnesord är att sökningen blir mer exakt och ordet anses 
beskriva innehållet i artikeln. En nackdel blir att det kan ta ett tag innan artiklarna blir 
indexerade och därför kan relevanta artiklar ha missats (Karlsson, 2017). Trunkering 
användes vilket är en styrka då fler böjningar på orden kommer med i sökningen. Då 
det engelska språket inte är modersmålet kan det bli fel översättning på sökorden, 
men även feltolkning av artiklarna (Östlundh, 2017). Det kan bli en nackdel då 
synonymer till sökorden inte valts ut och artiklarnas innehåll kan ha feltolkats, vilket 
kan ha påverkan på resultatet. För att undvika feltolkningar användes uppslagsverk 
och diskussioner fördes kring hur artiklarna hade tolkats individuellt. Innan 
sökningarna genomfördes togs det hjälp av en bibliotekarie för att få söktips och bli 
bekant med databaserna, och enligt Forsberg och Wengström (2016) är det relevant då 
de känner till databasernas struktur. 
 
Det är viktigt att hålla sig till aktuell forskning för att få hög kvalité och en 
begränsning mellan åren 2009-2019 kan anses vara för gammalt, men då 
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litteraturöversiktens syfte var att beskriva en upplevelse av en sjukdom kan 
upplevelsen från cirka 10 år tillbaka fortfarande vara relevant (Mårtensson & 
Fridlund, 2017). Resultaten från både nya och äldre artiklar hade likheter gällande 
upplevelsen av att leva med Parkinsons sjukdom vilket kunde stärka trovärdigheten 
(Henricson, 2017). Databearbetningen genomfördes enligt Forsberg och Wengströms 
(2016) innehållsanalys där resultatartiklarna lästes och bearbetades först individuellt 
och jämfördes sedan ihop för att se om tolkningarna av artiklarna stämde överens. En 
viss förförståelse fanns sedan innan vilket kunde sänka pålitligheten, dock lästes 
litteraturöversikten av utomstående i form av handledningsgrupp, vilket stärkte 
trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarheten (Henricson, 2017).  

Resultatartiklarnas vetenskapliga kvalité granskades enligt Carlsson och Eimans 
bedömningsmall (2003). Mallen omfattar tre olika grader: Grad I-III där Grad I är hög 
vetenskaplig kvalité, Grad II medelhög vetenskaplig kvalité och Grad III låg 
vetenskaplig kvalité. Åtta artiklar uppnådde Grad I och de resterande två uppnådde 
Grad II, vilket tyder på en god vetenskaplig kvalité. Det kan ses som en svaghet att 
bedömningen är subjektiv och att kvalitén kan tolkas olika, men även att författarna 
till litteraturöversikten inte har erfarenhet gällande bedömning. En styrka kan vara att 
alla bedömningar gjordes gemensamt. Endast artiklar som var peer reviewed 
inkluderades i resultatet, vilket stärkte trovärdigheten (Henricson, 2017). 
Resultatartiklarna hade ursprung i länderna Brasilien, Danmark, England, Irland, 
Jordanien, Sverige och USA. En nackdel med att använda artiklar från olika länder 
kan vara att hälso- och sjukvården inte ser likadan ut och det kan sänka 
överförbarheten, men artiklarna gav liknande resultat vilket ökar överförbarheten. 
Dessutom var fyra av artiklarna från Sverige vilket även ökar överförbarheten till den 
svenska hälso- och sjukvården. Då Sverige har en befolkning med många olika 
nationaliteter kan det ses som en fördel att få med olika kulturer då sjuksköterskan 
kommer möta dem i vården. Enligt Forsberg och Wengström (2016) är det viktigt att 
välja artiklar med etiska överväganden och samtliga resultatartiklar har blivit 
godkända av en etisk kommitté. 

Resultatdiskussion 
Syftet med den här litteraturöversikten var att beskriva hur personer med Parkinsons 
sjukdom upplever att de motoriska symtomen påverkar det dagliga livet. I resultatet 
uppkom det tre huvudkategorier vilket var en oförutsägbar kropp, förlorad 
självständighet och en begränsning av det sociala livet, tillsammans med två 
underkategorier var. 

 

En oförutsägbar kropp 

Det dagliga livet för personer med Parkinsons sjukdom är svårt att planera, vilket 
skapar en osäkerhet då de motoriska symtomen plötsligt kan förvärras. Resultatet i 
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denna studie visade att personer med Parkinsons sjukdom uttryckte en upplevelse av 
att kroppen var oförutsägbar och att den inte gick att lita på (Haahr et al., 2011; 
Murdock et al., 2014; Sperens et al., 2018; Stanley-Hermanns & Engebretson, 2010; 
Thordardottir et al., 2014; Valcarenghi et al., 2018). Personer med Parkinsons 
sjukdom försökte dämpa de motoriska symtomen genom regelbunden medicinering, 
vilket upptog en stor del av dagen, men trots medicinering kunde effekten utebli 
(Sperens et al., 2018; Sjödahl Hammarlund et al., 2018). Dessa resultat stärktes av 
Dauwerse, Hendrikx, Schipper, Struiksma och Abma (2014) och Wressle, Engstrand 
och Granérus (2007) som beskrev liknande resultat. Hulter-Åsberg (1990) menar att 
aktiviteter i det dagliga livet tas för givet, och det är inte förrän aktiviteter inte längre 
går att utföra som personer inser hur viktiga de är för det dagliga livet. Personer med 
Parkinsons sjukdom bekymrar sig över hur det dagliga livet är, men även för hur det 
ska bli. Det framkom även i resultatet att personer med Parkinsons sjukdom hade 
mycket tankar och funderingar om hur Parkinsons sjukdom skulle påverka livet 
(Murdock et al., 2014; Stanley-Hermanns & Engebretson, 2010). Oron inför 
framtiden uttrycktes även i en studie av Ravenek, Rudman, Jenkins och Spaulding 
(2017) där personer uttryckte rädsla för hur de fysiska, men även de kognitiva 
funktionerna skulle försämras. Sjuksköterskan kan enligt Kang och Eliss-Hill (2015) 
finnas där som stöd genom att samtala om deras livssituation. Hellqvist och Berterö 
(2015) belyser att sjuksköterskans engagemang i personens livssituation, kan ge en 
känsla av lindring.  

Personer med Parkinsons sjukdom är ambivalenta avseende sina kroppsfunktioner. 
Det antas att de har strategier avseende hantering av sjukdomens symtom och 
medicinering. I resultatet framkom att personer med Parkinsons sjukdom uttryckte att 
de kände sin kropp bäst (Stanley-Hermanns & Engrebretson, 2010), men samtidigt 
kan det tolkas som motsägelsefullt när det uttrycktes att de inte kunde lita på sin 
kropp (Haahr et al., 2011; Sperens et al., 2018; Stanley-Hermanns & Engebretson, 
2010; Thordardottir et al., 2014). Relaterat till detta beskrev Bramley och Eatough 
(2005) att personer med Parkinsons sjukdom experimenterade och hittade sin 
individuella dosering av medicin, vilket gav en känsla av kontroll (Bramley & 
Eatough, 2005). Vid en personcentrerad vård ska patienten stå i centrum (McCance & 
McCormack, 2013) och sjuksköterskan behöver se personen som en expert på 
sjukdomen då det är personen som vet hur det är att leva med den (Andersson et al., 
2015; Feo et al., 2016).  

Förlorad självständighet 

Personer med Parkinsons sjukdom värdesätter att vara självständiga och har svårt att 
acceptera ett beroende av hjälp. Resultatet visade att personer med Parkinsons 
sjukdom uttryckte en frustration över att inte längre klara av saker som de tidigare 
hade klarat själva och att de nu var beroende av hjälp från andra människor (Murdock 
et al., 2014; Nazzal & Khalil, 2017; Sjödahl Hammarlund et al., 2018; Stanley-
Hermanns & Engebretson, 2010; Valcarenghi et al., 2018). Det framkom även att det 
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var svårt att ta emot hjälp, men det var värdefullt att få hjälp för att kunna klara av det 
dagliga livet (Haahr et al., 2011; Murdock et al., 2014; Sjödahl Hammarlund et al., 
2014). En anledning till att det kunde vara svårt att acceptera hjälp var enligt en 
tidigare studie av Fine och Glendinning (2005) att det ansågs vara negativt i samhället 
och de som behövde hjälp kände skuld och skam då de inte längre bidrog till 
samhället. En annan studie beskrev att när en aktivitet inte längre kunde utföras, 
skapade det ett försämrat självförtroende hos personer (Dauwerse et al., 2014). I en 
studie av Åberg, Sidenvall, Hepworth, O’Reilly och Lithell (2005) bekräftades att 
självständighet ansågs var en viktig del i livet, men samtidigt uttryckte personer att de 
fick acceptera att de behövde hjälp då det inte fanns något annat alternativ. 
Acceptansen för att vara beroende av hjälp var större när personer hade inflytande 
över hur vården utfördes.  
 
Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska sjuksköterskan främja självbestämmande och 
göra patienten delaktig i vården genom att planera den i samråd med patienten (SFS 
2014:821). Genom att arbeta personcentrerat och planera vården tillsammans med 
personer med Parkinsons sjukdom kan det bidra till en ökad delaktighet (Larsson et 
al., 2012). Sjuksköterskan behöver ha i åtanke att personer med Parkinsons sjukdom 
ska erbjudas möjlighet att utföra så mycket som de kan själva för att behålla 
självständighet. Det framkom i resultatet att personer med Parkinsons sjukdom inte 
kunde skynda på utförandet av aktiviteter (Haahr et al., 2011). Utifrån det behöver 
sjuksköterskan tänka på att inte försöka skynda på utförandet av en aktivitet hos 
personer med Parkinsons sjukdom, trots eventuell tidsbrist. Det är väsentligt att låta 
aktiviteter ta den tid det tar för att personer med Parkinsons sjukdom ska behålla 
självständighet. 

Begränsning av det sociala livet 

De motoriska symtomen hos personer med Parkinsons sjukdom gör att människor i 
omgivningen uppfattar dem som annorlunda, vilket bidrar till att de undviker sociala 
sammanhang. Personer med Parkinsons sjukdom beskrev att de upplevde en 
begränsning i det sociala livet, vilket främst grundade sig på en upplevelse av 
stigmatisering (Haahr et al., 2011; Murdock et al., 2014; Nazzal & Khalil, 2017; 
Sjödahl Hammarlund et al., 2014; Sjödahl Hammarlund et al., 2018; Stanley-
Hermanns & Engebretson, 2010; Thordardottir et al., 2014; Valcarenghi et al., 2018). 
Stigmatisering beskrevs även av Maffoni, Giardini, Pierobon, Ferrazzoli och Frazzitta 
(2017) och Soleimani, Negarandeh, Bastani och Greysen (2014) där personer menade 
att de synliga motoriska symtomen låg bakom stigmatiseringen, vilket stärkte 
resultatet i denna studie. Goffman (2014) förklarade stigmatisering som att en person 
avviker från det normala och därmed inte blir socialt accepterad. Personer som har 
sjukdomar eller funktionshinder som är synliga för andra kan uppleva att de 
stigmatiseras då de avviker från det normala, och människor bemöter dem med 
förutfattade meningar. De ser inte personers andra egenskaper utan endast sjukdomen 
och symtomen (Goffman, 2014). Goffmans teori kan stärka resultatet i denna studie, 
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då personer med Parkinsons sjukdom beskrev att de kände sig dömda av människor 
(Nazzal & Khalil, 2017; Sjödahl Hammarlund et al., 2018; Thordardottir et al., 2014; 
Valcarenghi et al., 2018) och försökte dölja sina motoriska symtom (Stanley-
Hermanns & Engebretson, 2010). Tidigare forskning har visat att depression och 
ångest är vanliga icke-motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom (Poewe, 2008) och 
är något som påverkar livskvalitén negativt (Soh et al., 2011). Stigmatisering kan 
tänkas vara något som bidrar till ångest på grund av skam och utanförskap och 
därmed försämrar livskvalitén. Feo et al. (2016) beskrev i en tidigare studie att det var 
viktigt att sjuksköterskan skapade en förtroendefull relation med personer för att de 
skulle våga samtala om sådana saker som besvärar dem i det dagliga livet.  
 
Maffoni et al. (2017) beskrev i en studie att personer med Parkinsons sjukdom 
uttryckte en upplevelse av att de blev missförstådda och inte blev tagna på allvar, då 
människor hade lite kunskap om Parkinsons sjukdom. Personer med Parkinsons 
sjukdom uttryckte att människor trodde de låtsades på grund av hur de motoriska 
symtomen fluktuerade (Maffoni et al., 2017). Liknande uppfattningar kring att det 
fanns en bristfällig kunskap i samhället kring Parkinsons sjukdom uttrycktes även i 
resultatet (Nazzal och Khalil, 2017;Thordardottir et al., 2014;Valcarenghi et al., 
2018). Det behövs mer kunskap och förståelse för sjukdomen och dess symtom, vilket 
kan minska att personer med Parkinsons sjukdom blir missförstådda. Sjuksköterskan 
behöver ta ansvar i att upplysa om Parkinsons sjukdom och delge information till 
allmänheten. 

Konklusion och Implikation  
Resultatet visade att de motoriska symtomen vid Parkinson sjukdom påverkade det 
dagliga livet genom att försvåra utförandet och deltagandet i aktiviteter. Kroppen 
upplevdes som oförutsägbar då de motoriska symtomen plötsligt kunde förvärras. Det 
kunde hindra planerade aktiviteter och det var ovisst hur kroppen skulle vara från dag 
till dag. En förutsättning för att hantera det dagliga livet var regelbunden medicinering 
och det var av vikt att den intogs i rätt tid. Parkinsons sjukdom skapade en osäkerhet 
inför framtiden och det uttrycktes en oro kring hur sjukdomens motoriska symtom 
skulle förvärras och påverka dem längre fram. De tilltagande motoriska symtomen 
gjorde att personer med Parkinsons sjukdom blev mer beroende av hjälp från andra, 
och det uttrycktes frustrerande att förlora förmågor och självständighet. Resultatet 
visade att motoriska symtom kunde leda till stigmatisering i det dagliga livet och 
personer med Parkinsons sjukdom uttryckte en känsla av skam över sina motoriska 
symtom och ville dölja dessa. Stigmatisering kunde leda till utanförskap genom att 
personer drog sig undan socialt.  

Litteraturöversikten kan ge en ökad kunskap och förståelse för hur det är för personer 
att leva med Parkinsons sjukdom. Resultatet belyste att symtombilden vid Parkinsons 
sjukdom var komplex och upplevelsen av motoriska symtom och hur de påverkade 
det dagliga livet var individuellt. Det innebär att vårdinsatser måste anpassas efter 
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varje enskild person. Den ökade kunskapen och förståelsen kan ge sjuksköterskor 
möjlighet att bedriva en bättre personcentrerad vård kring personer med Parkinsons 
sjukdom. Även undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och läkare kan ha 
nytta av litteraturöversiktens resultat, men även personer med Parkinsons sjukdom 
och deras närstående. Det är av intresse med ytterligare forskning kring motoriska 
symtom, behandling av symtom och upplevelser gällande hur det är att leva med 
Parkinsons sjukdom. Detta för att öka kunskapen kring Parkinsons sjukdom, då 
kunskapen upplevdes vara bristande i samhället. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl  Pubmed  Psychinfo 

Parkinsons sjukdom  Parkinson disease (MM) Parkinson disease (Mesh) 
Parkinson’s disease 
(MAINSUBJECT.EXACT) 

Leva med  Living with Living with Living with 

Erfarenhet* 
Experienc*, perspective*, 
view* 

Experience*, perspective*, 
view* 

Experience*, perspective*, 
view* 

Dagliga livet  
Everyday life OR everyday 
living  

Everyday life OR everyday 
living 

Everyday life OR everyday 
living 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

20190312 CINAHL 

(MM ”Parkinson disease”) AND 
living with AND (experience* OR 
perspective* OR view*) 
 
Limits: 2009-2019, english 
language, peer reviewed 93 26 10 6 

20190312 PubMed 

((”Parkinson disease” [Mesh]) 
AND living with) AND 
((experience* OR perspective* OR 
view*)) 

Limits: 2009-2019, english 
language 152 17 6 1 

20190312 PsycINFO 

MAINSUBJECT.EXACT 
(”Parkinson’s disease”) AND 
(living with) AND (experience* 
OR perspective* OR view*) 
  
Limits: 2009-2019, english 
language, peer reviewed 104 6 0 0 

20190312 CINAHL 

(MM ”Parkinson disease”) AND 
(everyday life OR everyday living) 
 
Limits: 2009-2019, english 
language, peer reviewed 23 2 2 2 

20190312 PubMed 

(”Parkinson disease” [Mesh]) AND 
((everyday life OR everyday 
living)) 
 
Limits: 2009-2019, english 
language 70 3 0 0 

20190312 PsycINFO 

MAINSUBJECT.EXACT 
(”Parkinson’s disease”) AND 
(everyday life OR everyday living)  
 
 Limits: 2009-2019, english 
language, peer reviewed 51 3 0 0 

20190318 
Sekundär 
sökning  Sjödahl, Hammarlund 14 3 1 1 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Haahr, A., Kirkevold, M., O. C. Hall, E. & Østergaard, K. (2011). Living with advanced 
Parkinson´s disease: a constant struggle with unpredictability. Journal of Advanced Nursing, 67, 
408–417. doi:10.1111/j.13652648.2010.05459.x 

Land  
Databas 

Danmark 
CINAHL, PubMed, PsycINFO 

Syfte Syftet var att utforska patienters liv och hur de hanterar livet med svår Parkinsons sjukdom före 
DBS (Deep Brain Stimulation) och vad de förväntar sig av livet efter behandlingen. 

Metod:  
Design 

Fenomenologisk hermeneutik.  
Kvalitativ 

Urval 11 deltagare, tre kvinnor och åtta män, från två danska sjukhus som utförde DBS deltog.   

Datainsamling Deltagarna intervjuades i hemmet och de spelades in. Intervjun inleddes med en öppen fråga om 
hur Parkinsons sjukdom påverkade livet just nu och sedan uppmuntrades deltagarna till att 
beskriva sina erfarenheter. 

Dataanalys De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades i tre steg enligt Van Manen. 
Utifrån ett holistiskt förhållningssätt sågs varje intervju först som en helhet som uttryckte hur det 
var att leva med Parkinsons sjukdom. Därefter identifierades meningsenheter.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Deltagarna i studien uppfattade kroppen som oförutsägbar och att man inte visste hur den skulle 
vara från dag till dag vilket påverkade det dagliga livet. De motoriska symtomen gjorde 
personerna med Parkinsons sjukdom obekväma på offentliga platser och påverkade det sociala 
livet. Tid för medicinering spelade en stor roll då om man inte tog den i tid kunde förstöra en hel 
dag. Muskelstelhet gjorde att aktiviteter tog längre tid och personerna kunde inte skynda sig.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003). 
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Artikel 2 

 

 

Referens Lutz, S. G., Holmes, J. D., Rudman, D. L., Johnson, A. M., LaDonna, K. A. & Jenkins, M. E. 
(2018). Understanding Parkinson’s through visual narratives:“I’m not Mrs. Parkinson’s”. British 
Journal of Occupational Therapy, 81, 90-100. doi:10.1177/0308022617734789 

Land  
Databas 

England  
CINAHL 

Syfte Syftet var att fördjupa den nuvarande förståelsen av erfarenheten av att leva med Parkinsons 
sjukdom och dess konsekvenser på aktiviteter och arbete. 

Metod:  
Design 

Visuell narrativ  
Kvalitativ 

Urval Sex deltagare, fyra män och två kvinnor, mellan åldrarna 57-73 valdes ut genom att författarna 
hade hängt upp en intresseaffisch på en lokal rörelseklinik.  

Datainsamling Varje deltagare hade ett möte med forskaren där de fick en digitalkamera och instruktioner hur den 
fungerade. Deltagarna spenderade fyra veckor med att ta kort som illustrerade hur det var att leva 
med Parkinsons sjukdom. Efter att alla korten var tagna fick deltagarna individuellt delta i en 
narrativ intervju forskaren, antingen på forskningsinstitutet eller hemma hos deltagaren. Varje 
deltagare fick förklara bakgrunden till korten, till exempel varför det hade tagits och vad kortet 
betydde för deltagaren. Varje intervju varade mellan 50-90 minuter och var inspelade. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och intervjuhandskrifter, fotografier och anteckningar under intervjun 
inkluderades. Data analyserades genom en induktiv process. En tematisk narrativ analys användes 
och transkripten analyserades mening för mening och koder och teman bildades, men även 
fotografiernas innehåll analyserades. 

Bortfall Ej angivit.  

Slutsats Deltagarna fokuserade på att acceptera Parkinsons sjukdom som en del av sin verklighet och på 
hur de såg sig själva. Aktiviteter och arbete var knutna tillsammans med sin identitet. Parkinsons 
sjukdom gav svårigheter i livet och saker man hade klarat innan gjorde man inte längre och detta 
skapade frustration och sorg.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt Carlsson & Eiman (2003). 
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Artikel 3 

 

 

Referens Murdock, C., Cousins, W. & Kernohan, W. G. (2014). “Running Water Won't Freeze”: How 
people with advanced Parkinson's disease experience occupation. Palliative & Supportive 
care, 13, 1363-1372. doi:10.1017/S1478951514001357 

Land  
Databas 

Irland  
CINAHL, PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka hur personer med avancerad Parkinsons sjukdom upplever fenomenet 
sysselsättning i det dagliga liv och hur arbetsterapi kan bidra till ökat livskvalité i palliativ vård. 

Metod:  
Design 

Djupintervjuer genomfördes med ett fenomenologiskt tillvägagångssätt  
Kvalitativ 

Urval 10 deltagare, sex män och fyra kvinnor, mellan åldrarna 58-86 var med i studien. Deltagarna 
valdes ut genom sin lokala förening som tillhörde Parkinson’s UK.  

Datainsamling En ostrukturerad öppen intervju genomfördes med hjälp av ett intervjuprotokoll. Intervjun 
spelades in och fältnoteringar togs. Sju intervjuer genomfördes i deltagarnas egna hem och tre 
intervjuer genomfördes på andra ställen. På två av intervjuerna var vårdgivare med på begäran av 
deltagaren. En sammanfattning av varje intervju gjordes och diskuterade med varje deltagare via 
telefon för att verifiera uppgifterna. 

Dataanalys Induktiv ansats användes för att analysera data. Utifrån analysen kom kategorierna fram av sig 
själva, och forskaren tvingade inte fram en kategori. 

Bortfall 1 deltagare.  

Slutsats Deltagarna kände att Parkinsons sjukdom hade en inverkan på deras fysiska förmåga gällande 
arbete och dagliga aktiviteter. Det var viktigt för deltagarna att känna sig självständiga och att 
fråga om hjälp av närstående var jobbigt. De motoriska symtomen, främst gångsvårigheter, hade 
inverkan på det dagliga livet. Medicinen betydde mycket för om deltagarna skulle kunna utföra en 
aktivitet eller inte. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003). 
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Artikel 4 

 

 

Referens Nazzal, M. & Khalil, H. (2017). Living with Parkinson´s Disease: A Jordanian perspective. 
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 24, 74-82. doi:10.1080/11038128.2016.1234643 

Land  
Databas 

Jordanien 
CINAHL, PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka erfarenheter hos personer från Jordanien med Parkinsons sjukdom och hur 
sjukdomen påverkar deras dagliga liv. 

Metod:  
Design 

Fenomenologisk  
Kvalitativ 

Urval Åtta deltagare valdes som redan deltog i en annan studie.  

Datainsamling Alla deltagarna intervjuades i lokaler på Jordan University of Science and Technology. Forskaren 
tog hjälp av en semistrukturerad intervjuguide och intervjuerna spelades in. 

Dataanalys De inspelade intervjuerna transkriberades och kontrollerades av deltagarna. Texterna lästes 
upprepade gånger och en innehållsanalys gjordes. Data kodades och grupperades i olika 
kategorier. Triangulering utfördes. Slutligen fick deltagarna läsa det tolkade resultatet. 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Deltagarna upplevde stigmatisering relaterad till de motoriska symtomen och konsekvenserna blev 
att de kände sig socialt isolerade och de skämdes över sin sjukdom. Medicineringen begränsade 
deltagarnas liv då de var tvungna att planera livet utefter det. De hade svårt att utföra aktiviteter i 
det dagliga livet och kände minskad självständighet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003). 
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Artikel 5 

 

 

Referens Sjödahl Hammarlund, C., Andersson, K., Andersson, M., Nilsson, M. H. & Hagell, P. (2014). The 
significance of walking from the perspective of people with Parkinson's disease. Journal of 
Parkinson's Disease, 4, 657-663. doi:10.3233/JPD-140399. 

Land  
Databas 

Sverige  
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka betydelsen av att gå utifrån upplevelser hos individer med Parkinsons 
sjukdom. 

Metod:  
Design 

Intervjustudie 
Kvalitativ 

Urval Deltagarna, sju män och fyra kvinnor, rekryterades med hjälp av en sjuksköterska specialiserad på 
Parkinsons sjukdom på ett sjukhus i södra Sverige. 

Datainsamling Deltagarna skrev först i en enkät som också inkluderade självskattning av mobilitet och symtom 
på Parkinsons sjukdom. Semistrukturerade intervjuer hölls och kretsade kring erfarenheter och 
aspekter kring gångförmåga och den upplevda betydelsen av gångförmågan. Intervjuerna spelades 
in och transkriberades. 

Dataanalys Data analyserades genom systematisk textkondensation. Transskripten lästes för att få en känsla 
för innehållet, meningsbärande enheter identifierades och formulerades till koder som 
representerade essensen och meningen i texten. 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Deltagarna beskrev att gångförmågan varierade oförutsägbart från dag till dag. Gången var 
långsammare, de släpade fötterna eller trippade, fötterna kunde plötsligt fastna i marken och det 
var svårt att kontrollera sin kropp. De kämpade med aktiviteter som brukade vara lätta vilket var 
frustrerande. Gångsvårigheterna påverkade förmågan att delta i sociala aktiviteter och de kände sig 
utanför. De kände att människor tittade och dömde för att dem gick annorlunda. Deltagarna blev 
mer beroende av närstående men dem ville vara självständiga. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Sjödahl Hammarlund, C., Westergren, A., Åström, I., Edberg, A. K. & Hagell, P. (2018). The 
impact of living with Parkinson’s Disease: balancing within a web of needs and demands. 
Parkinson’s Disease, 2018, 1-8. doi:10.1155/2018/4598651 

Land  
Databas 

Sverige  
CINAHL   

Syfte Syftet var att ta reda på vilken inverkan det blev på livet av att leva med Parkinsons sjukdom.  

Metod:  
Design 

Semistrukturerade intervjuer  
Kvalitativ 

Urval 30 svensktalande personer med diagnosen Parkinsons sjukdom från en svensk rörelseklinik blev 
tillfrågade. 19 deltagare, 11 kvinnor och 8 män, mellan åldrarna 55-84, valdes ut. 

Datainsamling Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna var mellan 60-90 minuter och 
följde en förberedd intervjuhandbok.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades enligt följande fem steg: (1) samtliga intervjuer lästes separat flera 
gånger för att få en förståelse av kontexten av varje inspelning och för att identifiera 
grundläggande mönster i data. (2) Betydelseenheter identifierades och (3) kodades med betydelse 
av innehållet. (4) Kodad data organiserades i underkategorier. (5) Underkategorierna sorterades 
efter deras framförande, som slutade i fyra huvudkategorier. 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Deltagarna berättade att förutsättningarna för att hantera dag för dag hade ändrats på grund utav 
försämring av fysiska och psykosociala funktioner. Försämringen hade gjort att vissa aktiviteter, 
till exempel gång, var svåra att utföra eller inte kunde utföras alls. Kroppen var oförutsägbar och 
var olik från dag till dag. Deltagarna kände en förlust av identiteten och det var jobbigt att behöva 
ta hjälp av andra. De kände sig som samma person som innan Parkinsons sjukdom men de förstod 
att de fysiska hade förändrats. Människor tittade konstigt på dem då de motoriska symtomen 
visade sig, men de ville bli accepterade som människor och inte sedda för sin sjukdom. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003). 
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Artikel 7 

 

 

Referens 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, 700-708. doi:10.1177/0308022618770142 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed & PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka hur personer med Parkinsons sjukdom upplever och hanterar effekterna 
av sjukdomen i sitt dagliga liv, och att undersöka likheter och skillnader mellan män och kvinnor. 

Metod:  
Design 

Grounded Theory 
Kvalitativ 

Urval Deltagarna valdes ut tillsammans med en sjuksköterska specialiserad inom Parkinsons sjukdom, 
via ett register från universitetssjukhuset i norra Sverige. 24 deltagare, 14 män och 10 kvinnor, 
valdes ut. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer hölls med deltagarna. De flesta intervjuades hemma men fyra 
personer som bodde långt bort intervjuades per telefon. Intervjuerna varade mellan 60-140 
minuter, de spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Data analyserades enligt Grounded Theory. När tre intervjuer var genomförda läste forskarna 
transskripten enskilt och de kodade mening för mening. De jämförde och diskuterade därefter sina 
koder och arbetet fortsatte på det sättet tills alla intervjuer var färdiga och kategorier och 
underkategorier bildats. 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Deltagarna beskrev att leva med Parkinsons sjukdom var krävande. Att inte veta hur sjukdomen 
skulle påverka livet i framtiden men även de närmsta timmarna gjorde livet oförutsägbart.  
För att hantera det dagliga livet var deltagarna tvungna att ta sin medicin i tid, oavsett vad, vilket 
gjorde att livet blev schemalagt efter medicin och måltider. Dock kunde medicinens effekt vara 
oförutsägbar och symtomen kunde snabbt stoppa uppgjorda planer. Motoriska symtom medför att 
aktiviteter tog längre tid och mer energi. För vissa var det ett hot mot identiteten och 
självförtroendet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003). 
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Referens Stanley-Hermanns, M. & Engebretson, J. (2010). Sailing stormy seas: the illness experience of 
persons with Parkinson's disease. The Qualitative Report, 15, 340-369. Hämtad från 
https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol15/iss2/7 

Land  
Databas 

USA  
CINAHL 

Syfte Syftet var att förstå hur personer med Parkinsons sjukdom beskriver upplevelsen av sin sjukdom 
och hur de dagligen hanterar sjukdomen. 

Metod:  
Design 

Etnografi  
Kvalitativ 

Urval Två grupper valdes ut för studien: de med tidig debut som diagnostiserades med Parkinsons 
sjukdom före 60 år och gruppen som diagnostiserades när de var över 60 år. 14 deltagare valdes 
sedan ut, sju kvinnor och sju män, som var i åldrarna 38-82 år. 

Datainsamling Studien pågick under två år med gruppmöten, observationer och individuella intervjuer. 
Fältnoteringar och dagbok skrevs ner av forskaren. Individuella halvstrukturerade intervjuer 
genomfördes. 

Dataanalys Alla intervjuerna var inspelade och transkriberades ordagrant. Transkripten verifierades av 
forskaren för att säkerhetsställa noggrannhet, lästes flera gånger och jämfördes med fältnoteringar 
som ett sätt att utveckla kodning och teman. Analys gjordes samtidigt med datainsamlingen och 
tematisk analys användes. När varje nytt tema identifierades jämfördes det nya data med de 
tidigare data.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Deltagarna berättade om hur kroppen var oförutsägbar och gjorde att personen med Parkinsons 
sjukdom levde med ovisshet varje dag. Det gällde för personen att planera sin dag gällande 
medicinering och hur aktiviteterna skulle utföras. De berättade att det gällde att lyssna på kroppen 
då de var experter på vad den sa. Leva med Parkinsons sjukdom var frustrerande då man inte 
kunde göra aktiviteter man hade gjort innan och då försvann en del av identiteten. De ville att 
människor skulle se dem för vilka de var och inte att de hade Parkinsons sjukdom. Oron för 
framtiden fanns då varje dag var olika, man visste att det inte fanns något botemedel men inte hur 
sjukdomen skulle progressera. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt Carlsson & Eiman (2003). 
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Referens Thordardottir, B., Nilsson, M. H., Iwarsson, S. & Haak, M. (2014). “You plan, but you never 
know”– participation among people with different levels of severity of Parkinson’s 
disease. Disability and Rehabilitation, 36, 2216-2224. doi:10.3109/09638288.2014.898807 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL, PubMed, PsycINFO 

Syfte Syftet var att förbättra förståelsen för viktiga aspekter av deltagande i det dagliga livet för 
personer med olika svårighetsgrader av Parkinsons sjukdom. 

Metod:  
Design 

Fokusgruppsintervjuer  
Kvalitativ 

Urval 29 deltagare rekryterades via ett sjukhus i Skåne.  

Datainsamling Fokusgrupperna hade två till fem personer i varje grupp och varade mellan 68-109 minuter. 
Moderatorn för fokusgruppen inledde diskussionen och använde sig utav semistrukturerade 
intervjufrågor och därefter diskuterade deltagarna med varandra. En observatör tog anteckningar 
och diskussionerna spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Forskarna lyssnade på inspelningarna för att få en känsla för dynamiken i grupperna samt läste 
transkripten flera gånger. Data analyserades först individuellt och sedan gemensamt. 
Beskrivningar som motsvarade syftet markerades, tolkades och ordnades i kategorier 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Deltagarna uttryckte att de på grund utav sina synliga motoriska symtom kunde skämmas, känna 
sig udda och obekväma när de vistades bland andra. En del oroade sig över att deras närstående 
kände sig obekväma eller skämdes i deras sällskap och försökte anpassa sig. Ett problem i det 
dagliga livet var att symtomen var oförutsägbara och gav osäkerhet. Plötsliga motoriska symtom 
kunde komplicera utförandet av aktiviteter. Deltagarna beskrev en upplevelse av att kroppen var 
långsam och att dagliga aktiviteter tog längre tid vilket krävde planering. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003). 
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Referens 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, 272-279. doi:10.1590/0034-7167-2016-0577 

Land  
Databas 

Brasilien  
CINAHL & PubMed 

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

Metod:  
Design 

Grounded theory 
Kvalitativ 

Urval 30 personer med Parkinsons sjukdom deltog i studien.  

Datainsamling Djupgående intervjuer hölls med varje deltagare och intervjuerna spelades in och transkriberades. 
Datainsamling och dataanalys pågick parallellt. 

Dataanalys Data analyserades genom öppen kodning, axiell kodning och selektiv kodning för att få fram 
kategorier som beskrev fenomenet det dagliga livet med Parkinsons sjukdom. 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Att leva med Parkinsons sjukdom innebar att leva med ständig medicinering. Många ansåg att 
medicinen var positiv och underlättade symtomen och det dagliga livet, men en del hade 
biverkningar. Deltagarna beskrev att de levde en dag i taget, då svårigheten på symtomen var olika 
från dag till dag. Aktiviteter utfördes med mer svårigheter och i långsammare takt, och det var en 
ständig kamp att behålla självständigheten och identiteten. En del beskrev att de upplevde 
fördomar och stigmatisering relaterat till sjukdomen och symtomen. Vissa skämdes och föredrog 
att stanna hemma och undvika folk eller försökte dölja symtomen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003). 
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