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Sammanfattning   

Att leva med en neurologiskt progressiv sjukdom 
som Parkinsons sjukdom påverkar den upplevda 
livskvaliteten negativt. Om vårdpersonalen får en 
ökad kunskap om depression, sväljsvårigheter samt 
rörelseförmågan som kan påverka livskvaliteten vid 
Parkinsons sjukdom, kan det bidra till en ökad upp-
levd livskvalitet hos patienten. Livskvalitet innebär 
ett mått på livsvärden av olika slag, inte enbart de 
mått som kan mätas i pengar. Syftet var att belysa 
hur den upplevda livskvaliteten påverkas av olika 
symtom samt hur livskvaliteten påverkar vardagsak-
tiviteter hos patienter med Parkinsons sjukdom. Me-
toden var en litteraturstudie där tolv kvantitativa ve-
tenskapliga artiklar bearbetades och sammanställdes 
i ett resultat. I två av resultatartiklarna framkom att 
depression var vanligare bland kvinnor än män. Det 
framkom hur träning bidrog med muskelstyrka vil-
ket ledde till positiva effekter för den upplevda livs-
kvaliteten. Patienter med Parkinsons sjukdom får en 
försämrad rörelseförmåga vilket visade sig ha en ne-
gativ påverkan för det sociala livet och den upplevda 
livskvaliteten. Fortsatt forskning inom området livs-
kvalitet hos patienter med Parkinsons sjukdom be-
hövs. Kvalitativa studier är önskvärda för att kunna 
förbättra omvårdnaden, få ökad kunskap och förstå-
else för patienternas upplevelse.  
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Abstract 

Living with a neurological progressive disease like 
Parkinson’s disease affects the perceived quality of 
life negative. If health professionals have an in-
creased knowledge of depression, swallowing diffi-
culties and movement capability that can affect qual-
ity of life in Parkinson’s disease, it can contribute to 
help patients to an increased quality of life. The aim 
of this study was to determine how the perceived 
quality of life affects by various symptoms and how 
quality of life affects daily activities in patients with 
Parkinson’s disease. The study was conducted as a 
literature study, using twelve quantitative research 
articles that were processed and compiled in a result. 
Two of the results articles showed that depression 
was more common among women than men. The re-
sult showed exercise contributes muscle force which 
conducted positive results on the experienced quality 
of life. Patients with Parkinson’s disease get an im-
paired movement capability which showed a nega-
tive influence on their social life and the experienced 
quality of life. There is a need for further research 
with quality of life with patients in Parkinson’s dis-
ease. Qualitative studies are desirable to improve the 
nursing, to get increased knowledge and understand-
ing of patient’s experiences. 
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Inledning 

Parkinsons sjukdom är en kronisk fortskridande sjukdomsprocess med en okänd etiologi 
(Swedish Movement Disorders Society [SWEMODIS], 2009). I Sverige lever 15000 - 
20000 människor med Parkinsons sjukdom (Eker, 2007d). Årligen drabbas 1000 – 2000 
nya individer av sjukdomen. I hela världen finns ca 2 miljoner patienter med Parkinsons 
sjukdom. Åkomman är lika vanlig hos kvinnor som hos män och framträder första 
gången i de flesta fall vid 50 – 60 års ålder, dock kan även personer runt 30 - 40 år 
drabbas (SWEDMODIS, 2009). Enligt SWEMODIS riktlinjer (2009) för utredning och 
behandling av Parkinsons sjukdom är 75 procent av de patienter som nyligen diagnosti-
serats med sjukdomen fortfarande yrkesverksamma. Det är idag ännu inte bevisat varför 
vissa människor drabbas av Parkinson (Lindvall & Björklund, 2007). Dagens forskare 
är eniga om att både vår miljö och vårt genetiska arvsanlag har betydelse. Fabriksut-
släpp av tungmetaller och vatten med en för hög järnhalt är exempel på miljöfaktorer 
som kan orsaka Parkinsons sjukdom (Eker, 2007c). När det gäller ärftliga faktorer är det 
cirka 20 procent av patienterna med Parkinsons sjukdom som haft en nära släkting som 
varit drabbad av sjukdomen. Det är tidigare känt att ett trauma mot huvudet kan ge upp-
hov till Parkinsonsliknande symtom. Det är då en skada i de basala ganglierna som ger 
dessa symtom.  

I aktuell forskning (Stieber Roger & Medved, 2010) framkommer betydelsen för patien-
ter med Parkinsons sjukdom att få vara den människa de var innan diagnosen, samt att 
de närstående inte ska behöva ta på sig rollen som vårdgivare. De vill fortsätta att bli 
sedda som en livskamrat av sin partner och inte som en patient trots att deras rörelse-
förmåga minskar och deras utseende kan förändras. Det är av stor vikt att de vidmakt-
håller sin identitet som den person som de innerst inne är trots eventuella yttre föränd-
ringar som sker. För att patienter med Parkinsons sjukdom ska känna sig trygga i vår-
den, krävs att vårdpersonalen innehar en kunskap om kroppens medfödda funktioner 
och hur kroppen förändras i takt med att sjukdomsprocessen fortskrider (Johnels, 2000). 
I studien av Hristova, Hristov, Mateva och Papathanasious (2009) sågs livskvaliteten 
påverkas av de symtom som Parkinsons sjukdom medför.  De faktorer som sågs i sam-
band med symtomen var begränsad rörelseförmåga, hur patienten mådde känslomässigt, 
kroppsliga påverkningar och hur de klarade dagliga aktiviteter. Det framkom att kvin-
norna i studien upplevde en sämre livskvalitet än vad männen gjorde. Livskvaliteten är 
en avgörande del i en människas liv vilket vårdpersonalen bör uppmärksamma. För att 
faktorerna som påverkar livskvaliteten för patienter med Parkinsons sjukdom ska kom-
ma fram behövs föreliggande studie inom svensk sjukvård.  

 

Bakgrund   

Parkinsons sjukdom 

Transmittorsubstansen dopamin har av okänd orsak kraftigt minskat hos patienter med 
Parkinsons sjukdom (Eker, 2007d). Vid halverad dopaminhalt uppkommer de första 
symtomen av Parkinsons sjukdom. I hjärnan finns uppskattningsvis hundra miljarder 
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nervceller även kallade neuroner (Brodin, 2007). Vid sjukdomen påverkas en promille 
av alla hjärnans neuroner, dopaminneuronerna (Schenkmanis, 2002). Trots att det är en 
så liten del av hjärnan som påverkas får det stora konsekvenser för kroppens rörelse-
förmåga. 

Parkinsons sjukdom består av tre faser (Johnels, 2000), debutfasen, fluktuationsfasen 
samt den sena fasen. Debutfasen är den fas i sjukdomen där de första symtomen fram-
träder. Ett av de typiska symtomen för Parkinson är tremor, vilka kommer smygande 
och infinner sig så småningom med tätare tidsintervall samt övergår till att vara mer 
besvärliga för patienten. Tremor märks vanligtvis då patienten vilar och upphör när 
kroppen kommer i rörelse. Symtomet är vanligtvis inte motoriskt besvärande för den 
drabbade (Lindvall & Björklund, 2007), dock är det i de flesta fall förargligt i sociala 
sammanhang. I en studie av Wressle, Engstrand och Granérus (2007) framkom att en 
del personer med Parkinsons sjukdom kände svårigheter att möta andra med samma 
sjukdom, då de inte ville se hur livet kunde fortskrida. De andra två symtomen är mus-
kelrigiditet och hypokinesi. Muskelrigiditet innebär att patienten är stel i en särskild 
eller flera extremiteter (Johnels, 2000). Enligt Lindvall och Björklund (2007) uppstår 
det i samband med stelheten ett hackigt motstånd, som kan liknas vid ett kugghjul. Pati-
enten är inte alltid medveten om sin muskelrigiditet, men den har stor betydelse för 
vårdpersonal när sjukdomen ska diagnostiseras. Hypokinesi är när ansiktsuttrycket blir 
onaturligt med stirrande blick, kroppens lägesförändringar blir långsammare samt ton-
fallet i rösten försvagas. Bristen på dopamin gör att patienten får svårigheter att påbörja 
rörelser och skrivkunnigheten försämras. Under debutfasen ställs diagnosen för sjukdo-
men, dock är de tidiga tecknen (Johnels, 2000) vaga, vilket gör att det är svårt att få en 
tidig diagnos. Det är hypokinesi, muskelrigiditet och tremor som gör att diagnosen har 
möjlighet att ges. Då minst två av dessa symtom framkommer hos patienten är det möj-
ligt att ställa en trolig diagnos. För att få sjukdomen bekräftad ska dessa symtom redu-
ceras eller försvinna med hjälp av behandling av Levodopa, som är en medicinering för 
Parkinsons sjukdom (Eker, 2007a).  

Fluktuationsfasen är den fas då sjukdomen sakta förvärras (Johnels, 2000), patienten 
kan märka detta genom att vissa delar av kroppen får ofrivilliga rörelser. Förutom detta 
kan medicineringen behöva ändras för att uppnå det bästa resultatet för patienten. Ett så 
kallat dosglapp kan uppkomma vilket innebär att patientens besvär hinner infinna sig 
innan nästa medicindos ska tas (Höglund, Lökk & Lindvall, 2003).  

I den sista fasen (Johnels, 2000), den sena fasen inträffar dosglapp tätare. Patienten 
kommer fram till det stadiet i sjukdomen då den så kallade on – off effekten börjar, vil-
ken kan komma i olika intervaller (Höglund, et al., 2003). On- effekt innebär att krop-
pens rörelseförmåga fungerar som den ska göra. Vid off- effekten har patienten muskel-
rigiditet och tremor. Vid en kombination av dessa två effekter har patienten mycket 
svårt att kontrollera sin kropp och hakar upp sig i sina rörelser. Orsaken till försämring-
en i sjukdomen beror på att dopamincellerna i hjärnan har blivit för få (Johnels, 2000). 
Svårighetsgraden i Parkinsons sjukdom, rörelseförmågan samt en hög ålder har ett nega-
tivt fysiskt och psykiskt samband med den upplevda livskvaliteten (Marras, et al., 
2008).  

Med undantag av de karakteristiska symtomen för Parkinson finns det även andra sym-
tom som uppkommer (Lindvall & Björklund, 2007), depression är ett av dem (Eker, 
2007a). Åtta av tio personer med Parkinson får någon gång depressiva problem, vilka 
kan vara det första symtomet som patienten blir varse. Detta symtom kan uppstå två till 
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tre år innan några rörelsesvårigheter uppkommer. Karakteristiskt är att personen har 
svårt att se ljust på sin vardag samt får en ökad trötthet och svårighet att fokusera (Hög-
lund et al., 2003). I samband med Parkinsons sjukdom blir patienterna mer labila i sitt 
humör. De blir vanligtvis gråtmilda i samband med svåra situationer som de själva kan 
identifiera sig med.  

Hälften av alla personer med Parkinsons sjukdom lider av sömnsvårigheter (Borg, 
2007). Sömnen är väsentlig del hos dessa patienter, för att de ska kunna återhämta sig 
från den dagliga påfrestningen samt bygga upp signalsubstanser, exempelvis dopamin 
som brukas under dagen. Sjukdomen medför många olika symtom som kan påverka 
sömnen negativt. Det är därför avgörande att behandla dessa symtom så att sömnen kan 
bli bättre.  

 

Behandling  

Vid behandlingen av sjukdomen (Brodin, 2007) används Levodopa (L-dopa). L-dopa 
finns i vår kropp och är en aminosyra (Eker, 2007b). Medicineringen med L-dopa ger en 
ökning av dopamin samt hjälper till med dess frisättning (Brodin, 2007). Omvandlingen 
från L-dopa till dopamin sker inte bara i hjärnan utan även perifert (Eker, 2007b). Detta 
kan medföra biverkningar då ytterligare dopamin inte behövs i andra delar av kroppen. 
För att minska risken att patienten får dessa biverkningar ges i samtliga fall L-dopa i 
fast kombination med en dopadekarboxylashämmare, som är ett enzym. Exempel på 
läkemedel med denna kombination är Madopark. Effekten av L-dopa gör så att bristen 
på dopamin i hjärnans neuroner hävs och musklerna får tillbaka sin ursprungliga kraft 
samt funktion (Johnels, 2000). Detta är dock en tillfällig effekt och för att musklerna ska 
fungera så funktionellt som möjligt krävs att patienten tar sin medicin mycket exakt. 
Om patienten vid diagnostillfället inte lider av svåra symtom av sjukdomen påbörjas 
inte en behandling med L-dopa (Johnels, 2000). Istället utnyttjas de dopaminceller som 
vid tidpunkten för diagnostiseringen finns kvar.  

I början av 1900-talet utfördes den första kirurgiska operationen på patienter med Par-
kinsons sjukdom, en så kallad thalamotomioperation (Johnels, 2000). Neurokirurgen, 
Lars Leksell från Sverige var en av nyckelpersonerna för behandlingen. Ingreppet var 
en vanlig åtgärd innan L-dopa uppdagades. Efter att medicineringen med L-dopa till-
kom minskade förekomster av detta kirurgiska ingrepp kraftigt. I dagens sjukvård är en 
thalamotomioperation sällsynt, erfarenheter har gjort sjukvården varse om de stora ris-
ker som ingreppet medför. Som alternativ finns nu ett annat ingrepp (Törnqvist, 2007), 
Deep Brain Stimulation där det opereras in elektroder i hjärnan vilka gör att de karakte-
ristiska symtomen för Parkinsons sjukdom reduceras. Det är dock inte alla patienter som 
kan genomgå den här typen av ingrepp (Johnels, 2000) då den är bäst lämpad för yngre 
patienter som inte haft någon sjukdom innan Parkinsons sjukdom. Operationen görs 
idag då neurologen bedömer att medicineringen per os inte är tillräcklig för att uppnå 
det bästa resultatet för patienten (Törnqvist, 2007). En annan del i behandling vid Par-
kinson sjukdom är sjukgymnastik (Lindvall & Björklund, 2007). Det hjälper patienten 
att behålla sin rörlighet så länge som möjligt. Det rekommenderas att sjukgymnastiken 
leds av en sjukgymnast och genomförs i grupp med andra patienter med Parkinsons 
sjukdom. På det viset förebyggs att patienten isolerar sig socialt och samtidigt kan sjuk-
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gymnasten bistå patienten med hjälp om något symtom relaterat till Parkinsons sjukdom 
skulle uppstå under träningstillfället. 

 

Sjukdomens historia 

Sjukdomen har fått sitt namn efter läkaren James Parkinson som var verksam i England 
i början av 1800 - talet (Lindvall & Björklund, 2007). Han skildrade sjukdomen i sin 
publikation, ”An Essay on the Shaking Palsy”. Tidigare hade Parkinsons sjukdom haft 
benämningen Kampavata, som hade sitt ursprung från den indiska texten Ayurveda 
2500 före Kristus. Tillståndet definierades med de typiska tecknen för Parkinsons sjuk-
dom. Åkomman medicinerades med en böna, som innehöll vår nutida medicinering L-
dopa. Fram till mitten av 1900 - talet betraktades fortfarande sjukdomen som icke be-
handlingsbar (Lindvall & Björklund, 2007). Då skedde en stor framgång i forskningen. 
Den svenske forskaren Arvid Carlsson hade en viktig roll i framgången. Den nya upp-
täckten gällde hjärnans förlust av dopaminproducerande celler i den övre delen av 
hjärnstammen, substantia nigra (Josephson, 2007). Femtio år senare hedrades Arvid 
Carlsson med Nobels medicinpris för sin upptäckt om sambandet mellan dopaminbrist 
och Parkinsons sjukdom (Lindvall & Björklund, 2007). Carlsson kom genom sin forsk-
ning fram till att dopaminet utgjorde en signalsubstans mellan nervsystemet och krop-
pens förmåga till rörelse (Johnels, 2000). 
 
 

Omvårdnad innefattande egenvård med inriktning på   

Parkinsons sjukdom 

Sjukdomsförloppet för Parkinson är varierande (SWEDMODIS, 2009). Det är därför 
angeläget att trygghet skapas för patienten med ett vårdteam, där samtliga professioner 
respekterar varandras kompetens samt har en fungerande kommunikation, både dem 
emellan samt med patienten. Enligt 2a§ i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 
1982:763) står det att vårdpersonalen ska arbeta för att få en fungerande kommunikation 
med patienten.  

För att uppnå en förbättrad hälsa hos patienten bör vårdpersonal arbeta professionellt 
utefter en värdegrund, där personalen ser hela patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 
2010). En förbättrad hälsa innebär att personalen ska kunna observera patientens tecken 
på lidande och minska obehag. Att minska obehag kan vara att ge smärtlindring, bemöta 
patienten med respekt och bekräfta att lidandet är observerat samt visa empati för pati-
entens sjukdomsupplevelse. Vårdpersonalen ska se hela personen och inte enbart det 
som rör Parkinsons sjukdom, samt ge individanpassad information för att patienten ska 
kunna vara delaktig i sin vård. Delaktighet i vården kan vara när patienten klarar av sin 
egenvård (Orem, 2001). Egenvård var en stor del i omvårdnadsteoretikern Dorothea 
Orems omvårdnadsteori (Orem, 2001). Orem delade in sin egenvårdsteori i tre delar: 
universella behov, utvecklingsmässiga behov och hälsorelaterade behov. De universella 
behoven finns hos alla individer och de kan endast tillfredsställas med att personen utför 
egenvård eller får hjälp med sin omvårdnad. Behoven Orem beskrev är bland annat 
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hunger, törst, syrebehov och en jämvikt mellan att ha energi och behov av återhämtning. 
De utvecklingsmässiga behoven är de behov som uppstår under livets gång. Händelser 
som inträffar gör att dessa specifika behov uppstår. En sådan händelse kan vara att det 
sker en förlust av något slag. Personen genomgår då en process som innefattar behov av 
utveckling. I denna process är varje människa unik, vilket innefattar den humanistiska 
människosynen. Den sista delen, hälsorelaterade behov uppkommer endast hos personer 
som drabbats av sjukdom. Genom att utföra olika åtgärder i sin egenvård kan sjukdo-
men förbättras eller kan till och med hälsa uppstå. Dessa åtgärder kan vara att söka vård 
hos vårdgivare, följa behandlingsrekommendationer som getts eller acceptera sitt nya 
liv och därmed följa behandling och finna vägar att leva sitt nya liv. Vidare beskrev 
Orem (2001) i sin egenvårdsteori relationen mellan två personer, där den ena personen 
är i behov av hjälp och den andra personen finns till hjälp för personen med hjälpbehov. 
Orem delade in omvårdnaden i olika hjälpmetoder, där vårdpersonalen är involverad på 
ett eller annat sätt. Vårdpersonalen kan genomföra vården för den patient, som inte är 
kapabel att utföra sin egenvård själv. Vårdpersonalen kan också enbart ge råd och vara 
ett stöd i egenvårdssituationen, men också undervisa patienten hur egenvården kan bli 
optimal för den enskilda individen. I Caap-Ahlgrens avhandling (2003) om hälsorelate-
rad livskvalitet vid Parkinsons sjukdom omnämns även Orems omvårdnadsteori, vilken 
lägger stor vikt på autonomi och medbestämmande för patienten.  

I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) styrks det 
att sjuksköterskan ska ha en helhetssyn på patienten i omvårdnaden.  Patientens resurser 
ska användas i egenvården och göra det möjligt för patienten att delta och fatta egna 
beslut angående sin vård vid Parkinsons sjukdom. Patientens vilja och ork till egenvård 
varierar under sjukdomens förlopp (Rilton, 2007). Vårdpersonalen bör därför vara ob-
servant på de hastiga förändringarna gällande patientens egenvårdskapacitet. När patien-
tens kapacitet till egenvård försämrats innebär det inte att det är bestående, utan det kan 
vara övergående på grund av till exempel bristande medicinering. När ett behov av om-
sorg från professionell hemtjänst behövs träder Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) i laga 
kraft. Enligt denna lags tredje kapitel ska socialtjänsten kunna arbeta tillsammans med 
andra berörda organisationer som är inblandade för att patienten ska uppnå ett välbefin-
nande. Även denna lag innefattar medbestämmande för patienten i omvårdnaden. 

 

Upplevd livskvalitet  

Livskvalitet (Malmström, Györki & Sjögren, 2004, s.335) definieras som ”mått på livs-
värden av olika slag, inte bara de som kan mätas i pengar”. Världshälsoorganisationen, 
WHO presenterade i slutet på 1970 – talet tanken om varje människas rättighet till en 
upplevd livskvalitet (Melin – Johansson, 2007). Därefter har många studier forskat på 
den upplevda livskvaliteten relaterat till hälsa. Livskvalitet går att bedöma genom olika 
mätinstrument och det är patientens subjektiva upplevelse som påverkas av fyra dimen-
sioner. De fyra dimensionerna innefattar hur patienten mår andligt, fysiskt, psykiskt och 
psykosocialt (Melin – Johansson, 2007). När människor drabbas av en neurologisk och 
obotlig sjukdom som Parkinson påverkas deras syn på livet (Brülde, 2003). Vad en per-
son upplever som positivt respektive negativt i sin livssituation är personligt. En allmän 
åsikt inom vården är att en människas livskvalitet ska främjas och om patienten upple-
ver livssituationen negativt ska den erbjudas mer stöd. Det finns en förutbestämd upp-
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fattning om livskvalitet, där en person lever ett gott liv vid hög livskvalitet samt ett säm-
re liv vid lägre livskvalitet. Brüldes (2003) syn på livskvalitet kan ses utifrån olika teo-
rier. En av dem är den hedonistiska teorin, där positiva händelser är målsättningen för 
människan samt negativa händelser ska undvikas. Därmed anser hedonismen att en po-
sitiv händelse inte kan vara negativ för individen samt en negativ händelse inte kan vara 
positiv. En annan teori är önskeuppfyllningsteorin, vilket innebär att målet för en person 
är att få sina önskemål uppfyllda. Hur en människa upplever livskvalitet är därmed be-
roende av hur önskningarna blir tillfredsställda. Ju fler önskningar som blir uppfyllda 
desto bättre livskvalitet enligt önskeuppfyllningsteorin (Brülde, 2003). 
 
För att få kunskap om hur en patient upplever sin livssituation (Brülde, 2003) efter att 
ha diagnostiserats med Parkinsons sjukdom kan ett livskvalitetsinstrument användas. 
Brülde (2003) skriver om mätinstrumenten SF - 36 och Nottingham Health Profile 
(NHP), men det finns även enligt Wressle, Bringer och Granérus, 2006 The Parkinson’s 
disease questionnaire (PDQ - 39) och The Hospital Anxiety Depression (HAD). När 
hälsorelaterad livskvalitet ska mätas anser Wressle et al. (2006) PDQ – 39 skalan är ett 
valitt mätinstrument. Med PDQ - 39 mäts hur patienten upplever kroppsliga och emo-
tionella funktioner samt socialt stöd i samband med Parkinsons sjukdom. I Wressles et 
al:s (2006) studie framkom att äldre patienter med Parkinson som var i behov av hjälp 
med aktiviteter i det dagliga livet (ADL), men trots det bodde kvar i sitt hem uppvisade 
sämre livskvalitet än de som valde att flytta in på ett gruppboende. Den hälsorelaterade 
livskvaliteten kan även mätas med hjälp av mätinstrumentet SF – 36 (Socialstyrelsen, 
2009b). SF – 36 är inte ett mätinstrument specifikt för Parkinsons sjukdom, men an-
vänds generellt när hälsorelaterad livskvalitet ska mätas hos geriatriska patienter. Detta 
mätinstrument används i nästan hela världen och anses vara vetenskapligt beprövat. 

I studien av Marras et al. (2008) används mätinstrument för hälsorelaterad livskvalitet 
(HRQL). I resultatet framkommer att ju bättre patienter med Parkinson mår i sin sjuk-
dom desto högre HRQL har de. Detta styrks av Shimbo et al:s (2004) studie som även 
den påvisade att sjukdomens svårighetsgrad hade ett samband med hälsorelaterad livs-
kvalitet. I den svenska avhandlingen av Caap-Ahlgren (2003) benämns att tillräcklig 
mängd sömn och adekvat smärtlindring är grunden för att uppnå en hälsorelaterad livs-
kvalitet. 

Att drabbas av en neurologiskt progressiv sjukdom som Parkinsons sjukdom påverkar 
livssituationen. Hur personer med Parkinson ser på sitt liv är subjektivt men troligtvis 
finns det gemensamma faktorer vilka kan vara både positiva och negativa. För att förstå 
patienternas livssituation behövs en ökad kunskap om vilka symtom som påverkar livs-
kvaliteten hos patienter med Parkinsons sjukdom. Förståelsen för deras upplevelse av 
livssituationen ökar möjligheten till att kunna utföra en god vård då kännedom om fak-
torer som bidrar till en minskad hälsorelaterad livskvalitet kan uppdagas.  

 

Syfte  

Syftet var att belysa hur den upplevda livskvaliteten påverkas av olika symtom samt hur 
livskvaliteten påverkar vardagsaktiviteter hos patienter med Parkinsons sjukdom. 
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Metod  

Metoden till denna studie var en systematisk litteraturstudie enligt Friberg (2006). Det 
vetenskapliga arbetet utformades från en induktiv ansats. För att få kännedom om det 
fanns tillräckligt med material för ämnet Parkinsons sjukdom utfördes först en inledan-
de litteratursökning. Det gjorde det också möjligt att få insikt i vilken del av sjukdomens 
område som specifikt skulle studeras. Efter det utsågs ämnet ”att leva med Parkinsons 
sjukdom” och den egentliga litteratursökningen enligt Friberg (2006) kunde påbörjas. 
Riktlinjer från Carlsson och Eiman (2003), Friberg (2006) samt Riktlinjer för skriftliga 
uppgifter och vetenskapliga arbeten, Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i 
Halmstad (2010) användes som stöd vid granskning samt vetenskapligt utförande av 
studien.  

 

Datainsamling 

Den inledande litteratursökningen gjordes (Friberg, 2006) i databaserna Cinahl, Pub-
Med och PsycInfo. Cinahl är en omvårdnadsinriktad databas. PubMed innehåller veten-
skapliga artiklar som omfattar både medicinsk - och omvårdnadskunskap samt är större 
än Cinahl i omfattning. Databasen PsycInfo hade inte några artiklar som omfattade Par-
kinsons sjukdom, därför valdes den bort. Innan den slutliga litteratursökningen påbörja-
des utarbetades ett provsyfte, som låg till grund för valet av sökord vid den slutliga litte-
ratursökningen. Syftet var att belysa hur det är att leva med Parkinsons sjukdom ur ett 
patientperspektiv. Detta syfte gav inte adekvata sökord varvid syftet ändrades. Det nya 
syftet genererade lämpliga sökord, och kvarstod under studiearbetets gång. Den slutliga 
litteratursökningen utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och Academic Search. Vid 
den slutliga litteratursökningen genomsöktes databaserna med hjälp av standardiserade 
sökord, i Cinahl benämnda som Subject Headings, i PubMed som MeSH-termer och i 
Academic Search som Subject Terms. Detta möjliggjorde en så exakt sökning av orden 
som möjligt. I PubMed var de standardiserade sökorden Parkinsons’s disease, Quality 
of life och Activities of daily living. Samma standardiserade sökord användes i Cinahl 
och Academic Search för att få jämförbara sökningar. Sökorden redovisas i sökords-
översikten. Se tabell 1, sökordsöversikt.  

I Cinahl var begränsningarna engelska artiklar, research article, åldersspann 45 - 64 år 
samt publikationsår 2008 - 2010. I PubMed fanns inte valet research article, men istället 
bestämdes att artiklarna skulle innehålla abstract. Detta för att under genomläsningen av 
abstracten kunna avgöra om artiklarna var vetenskapligt skrivna. De övriga begräns-
ningarna i PubMed var liksom Cinahl engelska artiklar, publicerade de senaste tre åren 
(2008 - 2010) samt åldersspann 45 - 64 år. Detta innebär att åldersspannet 45 – 64 år 
finns med i artikelns innehåll, men det innebär inte att andra åldrar inte får vara med. I 
Academic Search gjordes enbart begränsningar att artiklarna skulle innehålla abstract 
och publiceringsår 2008 -2010. Se tabell 2 sökhistorik, bilaga I. Sökorden ”nursing” och 
”caring” användes med hjälp av trunkering för att få en bredare sökning i alla tre data-
baserna. Sökningarna utfördes även i kombination med de övriga standardiserade sök-
orden vilket inte gav några träffar, varav ”nursing” och ”caring” valdes bort.  
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I databasen PubMed, gav sökningen först 149 träffar och när avgränsningarna genom-
förts gav den slutliga sökningen 36 träffar. Efter 36 genomlästa abstract valdes till det 
första urvalet 17 artiklar. De bortvalda artiklarna innefattade huvudsakligen läkemedel 
vid Parkinsons sjukdom, neurokirurgiska ingrepp samt andra neurologiska sjukdomar.  

I databasen Academic Search Elite, gav sökningen 0 träffar. Sökningen gjordes med 
limits 2008 – 2010 och abstract då endast den senaste forskningen inom området var 
avsedd att erhållas.  

I databasen Cinahl, gav sökningen först 30 träffar och när avgränsningarna genomförts 
blev det slutligen sju träffar varav sex redan återfunnits i PubMed. Efter att ha läst ige-
nom samtliga abstracts valdes tre till urval ett, varav två även återfanns i PubMed.  

Utifrån 18 artiklar i urval 1 minskades antalet artiklar till 12 artiklar i urval 2. Då en 
artikel var en review artikel valdes den bort i urval ett. En artikel från Tyskland var en 
del av en större studie, vilket inte ansågs vara relevant för föreliggande studie. En artikel 
som från början verkade relevant för denna studie upptäcktes vid genomläsning innehål-
la en jämförelse mellan olika neurologiska sjukdomar, vilket inte svarade mot syftet 
med litteraturstudien. Under granskningsarbetet framkom att en artikel som valts till 
urval ett hade ett föråldrat innehåll där av uteslöts den från studien. En annan artikel 
valdes bort från urval ett då de deltagare som kommit långt i sin sjukdom behövde hjälp 
från en närvande sjukgymnast att besvara formuläret. Denna artikel ansågs inte vara 
relevant för studien då rädsla för en påverkan av resultatet från sjukgymnasten vid ge-
nomförandet av frågeformuläret. En artikel valdes bort då den utgick från en tandläkares 
perspektiv.   

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om en ideopatisk Parkinsons sjuk-
dom, som är den vanligaste formen av sjukdomen. Artiklarna skulle huvudsakligen in-
nefatta patienternas upplevda livskvalitet i samband med Parkinsons sjukdom och hur 
sjukdomen påverkar aktiviteter i det dagliga livet.  

Exklusionskriterier för artiklarna som valdes bort var att de inte fick huvudsakligen in-
nefatta läkemedel vid Parkinsons sjukdom, neurokirurgi samt andra neurologiska sjuk-
domar. De fick inte heller handla om anhörigas syn på livskvaliteten.  

Granskning av artiklarna gjordes utefter Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 
för kvantitativa studier, då samtliga artiklar var kvantitativa. Bedömningsmallen är upp-
byggd för att granska artiklars vetenskapliga kvalitet, som resulterar i en tregradig skala. 
Grad I på denna skala bedöms vara av högsta vetenskapliga kvalitet. Slutligen valdes 
tolv artiklar ut till urval två, elva kom ifrån PubMed och en från Cinahl. Åtta av de tolv 
artiklarna uppnådde grad I. Tre av artiklarna bedömdes till grad II och en artikel till grad 
III. De valda artiklarna kommer ifrån Europa, Asien, Nord- och Sydamerika. Artiklarna 
sammanställdes därefter i en artikelöversikt som klargörs i tabell 3, bilaga II. 

Efter ett flertal sökningar påträffades riktlinjer för Parkinsons sjukdom på Swedish Mo-
vement Disorders Society’s hemsida. Dessa riktlinjer var en god grund för föreliggande 
studie om hur omvårdnad av patienter med Parkinsons sjukdom ska utföras för att upp-
nå en positiv upplevd livskvalitet. 
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Tabell 1. Sökordsöversikt    

Sökord PubMed 
MeSH-term 

Cinahl 
Subjekt heading  
List 

Academic Search 
Subject Terms 

Parkinsons 
sjukdom 

Parkinson’s disease Parkinson’s 
disease 

Parkinson’s disease 

Livskvalitet Quality of life Quality of life Quality of life 

Vardagsaktiviteter Activities of daily liv-
ing 

Activities of daily 
living 

Activities of daily 
living 

 

 

Databearbetning  

De tolv valda artiklarna lästes ytterligare en gång. Genomläsning av artiklar gjordes 
enskilt för att sedan göra artikelöversikt och sammanställning av resultatet i grupp. Ar-
tiklarnas resultat översattes till svenska och sammanställdes för att få en överblick över 
resultatet. För att minska risken för feltolkning av resultatet gjordes översättningen en-
skilt för att sedan tillsammans gå igenom resultatet. Därefter genomförde gruppmed-
lemmarna gemensamt färgkodning av samtliga artiklar för att säkerställa att inte något 
för syftet relevant material hade förbisetts. Färgkodningen ledde till upptäckter gällande 
likheter och skillnader mellan artiklarnas resultat. En gemensam nämnare i samtliga 
granskade artiklar var livskvaliteten hos patienter med Parkinsons sjukdom. Faktorer 
som påverkade livskvaliteten bestämdes sedan gemensamt vara grunden till sex katego-
rier. Åtta av de tolv resultatartiklarna var etiskt granskade av en etisk kommitté. Av 
samtliga resultatartiklar var det endast tre artiklar som omnämnde validitet i sin diskus-
sion.  
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Resultat  

I första kategorin Upplevd livskvalitet relaterat till depression och ångest framkom att 
depression och ångest hade en negativ inverkan på livskvaliteten. I andra kategorin 
Upplevd livskvalitet relaterat till ålder framkom ålderns påverkan på livskvaliteten. Den 
tredje kategorin Upplevd livskvalitet relaterat till rörelseförmåga sågs ett negativt sam-
band mellan försämrad rörelseförmåga och risken för att falla. Den fjärde kategorin 
Upplevd livskvalitet relaterat till sväljsvårigheter sågs ett negativt samband mellan 
sväljsvårigheten sociala livet för patienten. Den femte kategorin Upplevd livskvalitet 
relaterat till utbildningsnivå och intellektuell förmåga framkom hur patientens utbild-
ningsnivå påverkade livskvaliteten. I den sjätte och sista kategorin Upplevd livskvalitet 
relaterat till träning framkom träningens positiva betydelse för patienter med Parkin-
sons sjukdom. 

 

Upplevd livskvalitet relaterat till depression och ångest  

Depression visade sig vara ett delvis genusrelaterat symtom. Kvinnorna upplevde de-
pressiva besvär oftare än vad männen gjorde i samband med Parkinsons sjukdom 
(Kummer, et al., 2009). Detta resultat styrktes av Quelhas och Costa (2009) där de fann 
ett negativt samband mellan ångestsymtom liksom depression när det gällde den upp-
levda livskvaliteten. Dessa symtom förekom oftare hos kvinnorna än männen i studien 
av Quelhas och Costa (2009). Deltagarna i studien upplevde depressionen genom att 
inte känna glädje, skratta eller känna något intresse för att utöva några dagliga aktivite-
ter. Resultatet som framkom i studierna utförda av Kummer et al. (2009) samt Quelhas 
och Costa (2009) motbevisades i studien gjord av Scalzo, Kummer, Cardoso och Teixei-
ra (2009), där det inte påvisades någon skillnad mellan könen gällande depression.  

Depression och upplevd livskvalitet visade sig i studierna (Scalzo, et al., 2009; Quelhas 
& Costa, 2009) ha ett negativt samband i det vardagliga livet. I Visser et al:s (2008) 
studie påpekades att faktorerna depression och smärta var de symtom som hade en di-
rekt påverkan på livskvaliteten. Vid depressiva symtom upplevdes en lägre nivå av livs-
kvalitet. Det framkom även att psykiska problem var mer förekommande bland delta-
garna som insjuknat i Parkinsons sjukdom innan de fyllt 50 år än de som varit äldre vid 
insjuknandet.  I studien av Rahman, Griffin, Quinn och Jahanshahi (2008) påvisades att 
en sämre svårighetsgrad av Parkinsons sjukdom utmynnade i en sämre psykisk hälsa 
samt negativ upplevd livskvalitet. 

I en studie undersöktes den upplevda livskvaliteten mellan farmakologiskt behandlade 
patienter som behandlades för sin Parkinson och icke farmakologiskt behandlade patien-
ter (Asimakopoulos, et al. 2008). Den farmakologiska behandlingen och den icke far-
makologiska behandlingen hade ingen negativ påverkan gällande depressiva besvär. 
Dock påvisades en sämre upplevd livskvalitet hos deltagarna som fick farmakologisk 
behandling. Detta resultat motbevisades i Bjelland Forsaa, Larsen, Wentzel-Larsen, 
Herolfson och Alves (2008) studie. För deltagarna i denna studie upplevdes den försäm-
rade rörelseförmågan påverka det sociala livet. Detta medförde en ökad benägenhet för 
depressiva besvär samt en negativ upplevd hälsorelaterad livskvalitet. I Plowman-Prine 
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et al:s (2009) studie jämfördes patienter med och utan sväljsvårigheter. Det sågs ett ne-
gativt samband mellan sväljsvårigheter, depression och negativ upplevd livskvalitet.  

 

Upplevd livskvalitet relaterat till ålder  

En lägre nivå av upplevd livskvalitet påvisades oftast hos de yngre patienterna inom 
studiens åldersspann, som drabbats av Parkinsons sjukdom (Scalzo, et al., 2009). Delta-
garna i denna studie hade ett ålderspann mellan 51 – 84 år. Motsatsen till detta resultat 
framkom i studien av Bjelland Forsaa et al. (2008) där medelåldern var 69,9 år vid stu-
diens start. I deras resultat påvisades istället att hög ålder påverkade den hälsorelaterade 
livskvaliteten negativt hos deltagarna. I Quelhas och Costa:s (2009) studie där ålder-
spannet var 49 – 82 år vid studiens start, påvisades däremot inte något samband mellan 
upplevd livskvalitet, patientens ålder samt åldern på patienten vid insjuknandet i Parkin-
sons sjukdom. I studien av Rahman et al. (2008) där medelåldern på deltagarna var 66,7 
år framkom att ju fler år som patienterna levt med Parkinsons sjukdom desto fler fysiska 
och psykiska symtom uppkom. Dessa symtom hade en negativ inverkan på den upplev-
da livskvaliteten. Detta resultat styrks av Bjelland Forsaa et al:s (2008) studie där det 
framkom att patienter som hade en högre ålder när deras studie påbörjades upplevde fler 
och svårare symtom vid studiens slut. I Asimakopoulos et al:s (2008) studie visade re-
sultatet att de patienter som påbörjat en farmakologisk behandling var äldre patienter 
(medelålder 76,1 år) som uppvisade svårare symtom vid Parkinsons sjukdom och dess-
utom upplevde en sämre livskvalitet. De patienter som inte fick någon farmakologisk 
behandling hade en medelålder på 72,5 år, och upplevde även de en försämrad livskvali-
tet. Dock inte i samma omfattning som de farmakologiskt behandlade patienterna i stu-
dien. 

En hög ålder, vilket innebar en ålder över 50 år vid insjuknandet av Parkinsons sjuk-
dom, visade sig vara en bidragande orsak till patienternas upplevelser av daglig trötthet 
(Visser, et al., 2008). I studien av Bjelland Forsaa et al. (2008) framkom dessutom att 
kvinnorna i deras studie hade mer problem gällande sömnen än de manliga deltagarna. 
Det framkom även ett samband mellan sjukdomsgraden och sömnlöshet.  

 

Upplevd livskvalitet relaterat till rörelseförmåga  

Vid Parkinsons sjukdom försämrades rörelseförmågan hos de båda studiegrupperna i 
Asimakopoulos et al:s (2008) studie, dock inte lika mycket för de farmakologiskt be-
handlade patienterna. Slutresultatet i studien påvisade att det skedde en ökning av livs-
kvaliteten i båda grupperna, dock framkom en större ökning i den farmakologiskt be-
handlade gruppen. 

Den försämrade rörelseförmågan hos patienter med Parkinsons sjukdom ökade risken 
för att falla (Brozova, Stochl, Roth & Ruzicka, 2009). Detta medförde i sin tur rädsla 
hos patienterna, vilket påverkade den upplevda livskvaliteten negativt i vardagen. I re-
sultatet framkom att 58 procent av deltagarna någon gång ramlat på grund av sin för-
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sämrade rörelseförmåga relaterat till Parkinsons sjukdom. Utav studiens deltagare var 
det 15 procent som uppgav att de föll varje vecka. I studierna av Visser et al. (2008) och 
Rahman et al. (2008) styrks Brozova et al:s (2009) resultat med att försämrad rörelse-
förmåga har ett samband med en negativ upplevelse av hälsorelaterad livskvalitet.  

I en studie av Visser et al. (2008) sågs en negativ påverkan på ADL-förmågan hos del-
tagarna i samband med den försämrade rörelseförmågan. Detta resultat styrks av Brozo-
va et al:s (2009) studie, där det framkom en stor signifikant skillnad gällande ADL-
förmågan mellan deltagare med och utan gångproblem. I ytterligare en studie upplevdes 
den motoriska försämringen dessutom ha en negativ inverkan på det sociala livet (Bjel-
land Forsaa, et al., 2008).  

 

Upplevd livskvalitet relaterat till sväljsvårigheter 

I studien av Plowman-Prine et al. (2009) framkom ett negativt samband mellan svälj-
svårigheter och fatigue, som är en form av trötthet.  Förutom fatigue sågs det sociala 
livet, konversationer med andra människor och att välja mat utefter sin sväljförmåga 
som negativa komponenter till den hälsorelaterade livskvaliteten. I Visser et al:s (2008) 
studie omnämndes den dagliga tröttheten påverka patienternas ADL-förmåga, som i sin 
tur påverkade den upplevda livskvaliteten negativt. 

 

Upplevd livskvalitet relaterat till utbildningsnivå och intellek-

tuell förmåga 

Kummer et al. (2009) undersökte hur patienternas utbildningsnivå påverkade livskvali-
teten och kom fram till att patienter med färre antal utbildningsår upplevde sämre livs-
kvalitet samt större tillbakagång i sin ork att klara sin ADL. I denna studie redovisades 
även att det inte fanns någon skillnad mellan män och kvinnor när det gällde den intel-
lektuella förmågan. Däremot hade den intellektuella förmågan och hur svårt patienterna 
var drabbade av Parkinsons sjukdom ett negativt samband. Patienter som var sämre i sin 
sjukdom uppvisade en sämre intellektuell förmåga. Detta styrks av Scalzo et al. (2009), 
som i deras studie såg ett negativt samband mellan patienternas intellektuella nivå, ork 
att klara sin ADL, hur svårt de var drabbade av Parkinsons sjukdom och hur de upplev-
de sin livskvalitet.  

 

Upplevd livskvalitet relaterat till träning  

Träning visade sig vara framgångsrikt för patienter med Parkinsons sjukdom i förhål-
lande till den hälsorelaterade livskvaliteten. I en iransk studie (Yousefi, Tadibi, Fathol-
lahzadeh Khoei & Montazeri, 2009) undersöktes skillnaden mellan två grupper gällande 
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upplevd livskvalitet i samband med träning. Studien innefattade en experimentgrupp 
som fick genomgå ett träningsprogram i kombination med farmakologisk behandling 
under en tio veckor lång period. Kontrollgruppen fick enbart en farmakologisk behand-
ling. Efter avslutad behandling sågs en klar förbättring av livskvaliteten hos deltagarna i 
experimentgruppen när studieresultatet analyserades. Deltagarna i kontrollgruppen för-
sämrade däremot sitt totala medelvärde gällande livskvalitet förutom när det gällde de-
ras livskvalitet i sociala sammanhang. Resultatet som framkom i Yousefi et al:s (2009) 
studie styrks av Dereli och Yalimans (2008) studie om träningens effekt för patienter 
med Parkinsons sjukdom. Deras resultat visade att träning gav god effekt för en upplevd 
livskvalitet för samtliga deltagare i studien, dock var det en betydande ökning för de 
patienter som fick träna i grupp tillsammans med professionell hjälp. I båda studierna 
(Dereli & Yalimans, 2008; Yousefi, et al., 2009) användes bedömningsinstrumentet 
PDQLQ som underlag för dessa slutsatser angående träningens effekt på livskvaliteten. 
I studien av Dibble, Hale, Marcus, Gerber och Lastayo (2009) användes ett annat be-
dömningsinstrument för mätning av livskvaliteten, PDQ-39. Även i deras resultat fram-
kom en positiv effekt av träning. Den tolv veckor långa studien påvisade att en ökad 
muskelstyrka hos deltagarna var relaterad med en förbättrad livskvalitet. Denna studie 
innefattade två grupper varav den ena gruppen fick ett särskilt utformat träningsprogram 
enbart för studien. Kontrollgruppen tilldelades ett träningsprogram som tidigare använts 
till patienter med Parkinsons sjukdom.  

I studierna (Dereli & Yalimans, 2008; Yousefi, et al., 2009) påvisade resultatet att det 
inte skedde någon förbättring gällande psykiska besvär hos deltagarna efter avslutad 
träning. Detta resultat skiljde sig i Dibble et al:s (2009) studie där det framkom att de 
känslomässiga effekterna förbättrades i de båda grupperna. Det skedde dock en större 
ökning av förbättrad psykisk hälsa i studiens experimentgrupp där deltagarnas tränings-
program var speciellt utformat för studien. I studierna av Yousefi et al. (2009) och 
Dibble et al. (2009) var det inga demografiska skillnader hos deltagarna då studierna 
påbörjades. I de båda studierna omfattade de demografiska uppgifterna deltagarnas ål-
der, antal år med sjukdomen och svårighetsgraden av sjukdomen. I studien av Dereli 
och Yalimans (2008) framkom inget om deltagarnas demografiska status.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie genomfördes för att belysa hur livskvaliteten påverkades av att leva 
med Parkinsons sjukdom. I tabell 2 kan sökhistoriken ses som en väg mot resultatartik-
larna. Efter sökningar i databaserna Academic Search Elite, Cinahl, PsycInfo och Pub-
Med, var det endast i databaserna Cinahl och PubMed som artiklar för föreliggande stu-
die hittades. Sökorden ”nursing” och ”caring” som från början var tänkta som sökord, 
valdes bort då det inte blev några träffar i databaserna Academic Search Elite, Cinahl 
och PubMed. Trunkering användes på båda sökorden för att få en bredare sökning, vil-
ket inte gav några träffar. Detta kan ses som en svaghet då studien eventuellt kunde fått 
ett mer omvårdnadsinriktat resultat om sökorden kunde använts. De valda sökorden var 
Activities of daily living (vardagsaktiviteter), Quality of life (livskvalitet) och Parkin-
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son’s disease (Parkinsons sjukdom). Sökorden valdes då livskvaliteten i det dagliga li-
vet för patienter med Parkinsons sjukdom var målet med litteraturstudien. Till litteratur-
studien valdes enbart kvantitativa artiklar då kvalitativa artiklar inom området livskvali-
tet vid Parkinsons sjukdom saknades. Antalet artiklar var 43 som minskades till tolv 
efter urval 2. Då en av resultatartiklarna uppkom i både Cinahl och PubMed kan det ses 
som en styrka att adekvata sökord använts. Saknaden av kvalitativa artiklar kan ses som 
en svaghet i litteraturstudien då kvalitativa studier ofta är byggda på intervjuer med pa-
tienter som diagnostiserats med Parkinsons sjukdom. Det hade kunnat påvisa deras sub-
jektiva upplevelse av livskvalitet. Dock kan enbart kvantitativa artiklar vara en styrka då 
deras resultat kan vara jämförbara med hjälp av vedertagna analysmetoder.  

En styrka i föreliggande studie är att resultatet i artiklarna sammanställdes först till tre 
kategorier som bearbetades fram till ett resultat. För att säkerställa att detta resultat 
överensstämde med resultatet från samtliga studier bearbetades resultatet om på nytt 
med hjälp av färgkodning. I och med detta framkom sex nya kategorier för att få en 
bättre överblick av föreliggande studies resultat. Samtliga artiklar lästes ett flertal gång-
er och diskuterades i grupp under arbetets gång, vilket kan ses som en styrka för littera-
turstudiens trovärdighet. De valda artiklarna var publicerade från 2008 och framåt, vil-
ket kan ses som en styrka för litteraturstudien då endast den senaste forskningen grans-
kades. Studierna kom från Europa, varav en artikel kom från Norge, Asien, Nord- och 
Sydamerika. Det kan ses som en styrka då flera olika länder och kulturer ingår i resulta-
tet. Kunskapen som erhålls genom dessa artiklar kan anses vara användbar för vårdper-
sonalen i mötet med patienter från andra kulturer i den svenska vården. Det kan ses som 
en svaghet att ingen svensk artikel ingick i resultatet. Däremot ingick en norsk artikel i 
resultatet, vilket ses som en styrka då den norska kulturen kan vara jämförbar med den 
svenska. Åtta av resultatartiklarna var etiskt granskade. De fyra artiklar som inte gick att 
tyda om de blivit etiskt granskade har i föreliggande studie använts ett flertal gånger. 
Det kan därmed ses som en svaghet för den föreliggande studiens trovärdighet. De stu-
dier som inte uppgav någon etisk granskning hade sitt ursprung från Norge, Skottland, 
Portugal och USA. Dessa länder har långa forskningstraditioner vilket kan anses som 
märkligt att dessa studier saknade en så grundläggande del som etik i sin forskning.  

Parkinsons sjukdom är en sjukdom som drabbar båda könen likvärdigt. Därför användes 
inget genusrelaterat sökord i sökvägen. I en av artiklarna medverkade enbart män då de 
kvinnliga deltagarna fallit bort innan studien startat, på grund av att de inte uppfyllde de 
slutliga kriterierna för att delta. Kriterier för att ingå i denna studie var en ålder <65 år, 
lätt till måttlig svårighetsgrad i Parkinsons sjukdom, inga hjärt- och kärlsjukdomar, inga 
ortopediska eller neurologiska sjukdomar, inga kognitiva svårigheter samt inte erhållit 
rörelsebehandling för sin sjukdom de senaste sex månaderna. Att enbart ha män i studi-
en kan ses som en svaghet då de övriga artiklarna hade en genusfördelning och resulta-
tet kan vara svårt att jämföra. Det valda ålderspannet 45 – 64 år valdes som urval i sök-
ningarna, vilket i efterhand kan tyckas som onödigt eftersom även andra åldrar kom 
med, men det var för att förstärka att denna åldersgrupp skulle komma med i sökningen. 
Det kan ses som en svaghet i studien då det tänkta ålderspannet inte uppkom i resultat-
artiklarna som förväntat. Artiklarnas resultat bearbetades med det ålderspannet som 
uppkom. På grund av att ålderspannet inte blev som förväntat är åldrarna i kategorin 
Upplevd livskvalitet relaterat till ålder noga redovisat.  

I kategorin upplevd livskvalitet i samband med depression och ångest finns samma tre 
författare med i två av artiklarna. Resultatet i de båda artiklarna motbevisar varandra 
och publicerades under samma år, 2009. Antalet deltagare i de båda studierna skilde sig, 
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vilket kan ha varit en avgörande faktor för utgången av resultatet. Faktorerna farmako-
logisk behandling, fall och sväljsvårigheter innefattade varsin artikel vilket kan ses som 
en svaghet då de inte är direkt jämförbara med de övriga artiklarna. Dessa faktorer sågs 
vara så viktiga för slutresultatet och för att bredda kunskapen i litteraturstudien att de 
behölls i litteraturstudien. I de valda artiklarnas resultat återfanns faktorer som påverka-
de den upplevda livskvaliteten på olika sätt. Detta medförde att resultatet i de valda ar-
tiklarna kunde användas till att styrka eller motbevisa varandra.  

 

Resultatdiskussion  

Litteraturstudiens artiklar granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömnings-
mall för kvantitativa studier. Efter granskningen fick en artikel grad III, tre artiklar grad 
II och åtta artiklar grad I. Detta innebar att litteraturstudiens valda artiklar var av en god 
kvalitet. Fyra av de valda artiklarna benämnde inget om etisk granskning men de ansågs 
vara av stor betydelse för litteraturstudiens resultat och valdes därmed att vara kvar i 
litteraturstudien. I sex av de valda artiklarna angavs inget bortfall trots detta graderades 
fem av dem till grad I och den sjätte till grad II.  

Den föreliggande litteraturstudiens resultatartiklar kom från flera kontinenter vilket kan 
ses som en styrka då det sker en mångkulturell utveckling i dagens samhälle. Kunska-
pen om kulturskillnader kan möjligen få större utrymme i de grundläggande vårdutbild-
ningarna, för att vårdpersonalen ska vara bättre förberedda i mötet med patienter med 
Parkinsons sjukdom.  

Validitet omnämndes i endast tre av resultatartiklarna. I endast en av de tre artiklarna 
omnämndes validitet relaterat till ett mätinstrument, EQ- 5D som mäter den hälsorelate-
rade livskvaliteten. Detta kan ses som en svaghet då de övriga nio artiklarna inte nämn-
de något om validitet. Även om inte validiteten omnämndes upplevdes artiklarnas ve-
tenskapliga kvalitet vara trovärdig. Eventuellt kan det ha varit så att artiklarnas validitet 
var granskad och författarna ansåg att det inte var nödvändigt att omnämna detta i studi-
en. Dock för att läsaren ska förstå att studien är av god vetenskaplig kvalitet samt att 
den är valid bör detta kanske alltid omnämnas i artikel för att utesluta feltolkningar.  

En av de valda artiklarna var en pilotstudie (Asimakopoulos, et al., 2008). Vid den ve-
tenskapliga granskningen graderades den till grad II. Trots att inga etiska aspekter an-
gavs och ett bortfall på 40 procent påvisades behölls artikeln efter urval 2. Detta då pi-
lotstudiens resultat innefattade faktorer som var relevanta i samband med upplevd livs-
kvalitet. Bortfallet i studien hade en naturlig förklaring då Parkinson är en progressiv 
sjukdom. De deltagare som under den två år långa studien blivit sämre i sin sjukdom 
och fick påbörja en farmakologisk behandling trots att de ingick i den icke farmakolo-
giskt behandlade gruppen uteslöts från studien. Bortfallet anses därmed vara jämförbart 
med verkligheten då patienter med Parkinsons sjukdom ofta är äldre med ett sämre 
sjukdomsförlopp vilket medförde ett behov av farmakologisk behandling. Studiens me-
todval anses vara relevant då syftet var att jämföra en farmakologiskt behandlad grupp 
mot en icke farmakologisk grupp och dess upplevelse i samband med livskvalitet.  

Denna studie visade att depression, rörlighet och sväljsvårigheter var symtom som på-
verkade patienters upplevelse av livskvalitet. Den visade också att vardagliga aktiviteter 
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och fysisk träning påverkade patienters upplevelse livskvaliteten. Resultatartiklarna 
visade på att kön kunde påverka den upplevda livskvaliteten hos patienter med Parkin-
sons sjukdom. Depressiva symtom skilde sig mellan kvinnor och män (Kummer, et al., 
2009). Depressiva symtom påvisades i denna studie oftare hos kvinnorna. Studien inne-
fattade dock nästan dubbelt så många män. Det har påvisats att depression är ett av de 
symtom som påverkar vardagen för patienter med Parkinsons sjukdom (Höglund, et al., 
2003). Omgivningen kan vara uppmärksam på förändringar hos patienten gällande mat-
lust, sömnmönster, humörsvängningar samt ovilja till aktiviteter som tidigare varit av 
stort intresse. Vid små skillnader mellan män och kvinnors levnadsförhållanden ses ing-
en markant skillnad mellan könen gällande de depressiva besvären (SFI, 2004). De båda 
könen möter negativa svårigheter i samma utsträckning, dock har kvinnor det svårare att 
hantera dessa händelser. I svenska riktlinjer vid Parkinsons sjukdom skrivs det om ång-
est som följd när kognitiva svårigheter har uppkommit (SWEDMODIS, 2009). Situatio-
ner som tidigare varit lätta att kontrollera upplevs som svårhanterliga och ångestkänslor 
uppkommer. Landén och Elert (2007) väcker tankar om att män har svårare att uttrycka 
sig verbalt hur de känner sig. Det kan medföra att deras depressiva besvär inte noteras 
av vårdpersonalen. Det leder i sin tur till en känsla av nedstämdhet som i sin tur leder 
till en sämre upplevd livskvalitet.  

Mot bakgrund av vad som ovan nämnts om skillnaden mellan män och kvinnors depres-
siva besvär har det betydelse för vilken tid i livet de befinner sig. Högre upp i åldrarna 
blir män många gånger mer känsliga än tidigare i livet. Det kan ha att göra med att de 
inte längre är i arbetsför ålder och livet börja gå mot slutet. Det kan ha till följd att de 
börjar bli mer mottagliga för sina egna känslor och tankar vilket kan öka risken till de-
pressiva besvär. De kanske till och med är så att det inte är en signifikant skillnad mel-
lan män och kvinnor gällande depressiva besvär utan att det inte hör hemma i dagens 
samhälle för männen att tala om det. Enligt Statens Folkhälsoinstitut [SFI] (2004) är det 
för kvinnor mer accepterat att visa sina känslor mer öppet, vilket kan leda till att deras 
depressiva besvär blir mer känt. Att diagnostiseras med Parkinsons sjukdom oavsett kön 
innebär att den drabbade får en ofrivillig följeslagare livet ut. 

Att vara diagnostiserad med Parkinsons sjukdom förde med sig en försämrad rörelse-
förmåga som i sin tur ledde till en minskad upplevd livskvalitet. Träningen visade sig ha 
betydelse för dessa patienter då deras muskelstyrka ökade (Yousefi, et al., 2009). Då 
muskelstyrkan ökade fick patienterna en förbättrad upplevd livskvalitet. Korrelationen 
mellan ett stillasittande liv och depressiva besvär har påvisats, särskilt hos kvinnor i 
fertil ålder (Landén & Elert, 2007). Vilken form av träning som var den mest effektiva 
träningsformen gällande den upplevda livskvaliteten för patienter med Parkinsons sjuk-
dom försökte Dibble et al. (2009) utreda i sin studie. Det framkom att en specialgjord 
träningsform hade bättre påverkan gällande den positivt upplevda livskvaliteten. Dock 
hade även den evidensbaserade gruppen ett bra påvisat resultat gällande livskvaliteten. I 
Landstinget Kronoberg (2010) arbetar vårdpersonal med rehabilitering för patienter med 
Parkinsons sjukdom. Arbetet grundar sig på riktlinjer som utarbetats från evidensbase-
rad forskning för att alla patienter ska få möjlighet till adekvat vård. Fysisk aktivitet 
anses vara en åtgärd som kan behålla patienternas rörlighet och ADL-förmåga längre än 
om de inte utförde dessa aktiviteter. I riktlinjerna framhålls patienternas egenvård i form 
av fysisk aktivitet på recept (FAR) vara av betydelse. Aktiviteter som särskilt rekom-
menderas är konditionsövningar. I samband med att rörligheten ökar hos patienterna 
minskar samtidigt riskerna för dem att ramla. FAR bör pågå under en i förväg tidsbe-
stämd period. Då denna period är förbi, kan en utvärdering göras för att se om aktivite-
terna var individuellt anpassade eller inte till patienten. Patienterna kan få hjälp att sätta 
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upp mål i sin egenvård för att behålla rörelseförmågan (Johnels, 2000). Patienterna bör 
även informeras om att de ska kontakta professionell hjälp med de vardagliga ting som 
de anser att de inte klarar att utföra längre. Medan sjukgymnasten är expert på fysiska 
aktiviteter, är arbetsterapeuten den profession som har kunskap om redskap som kan 
vara till hjälp för att klara vardagens hinder.  

Enligt Orems egenvårdsteori ska vårdpersonalen se till patientens universella behov 
(Orem, 2001). Vårdpersonalen bör observera när patienten klarar av rörelse och när pa-
tienten är i behov av vila för att uppnå välbefinnande. Välbefinnande och hälsa är två 
tillstånd som Orem diskuterar i sin teori. Välbefinnande är ett tillstånd som har ett posi-
tivt samband med djup tillfredsställelse. Hälsa upplever den person som känner sig 
frisk, både mentalt och kroppsligt. Därmed är hälsa och välbefinnande två mål i Orems 
teori (Orem, 2001). Faktorer som påverkar hur en person klarar av sin egenvård är per-
sonens ålder, i vilken utvecklingsfas personen befinner sig i, personens livserfarenheter, 
hur personen upplever sin hälsa samt vilka resurser personen har. Personen ska försöka 
utföra sin egenvård själv så långt det är möjligt och vårdpersonalens omvårdnad ska i 
första hand ses som ett komplement. När egenvårdsbehovet är större än egenvårdskapa-
citeten hos en person tar omvårdnad från vårdpersonalen vid (Orem, 2001). Då patienter 
med Parkinsons sjukdom har en önskan att få vara den person de var innan de fick dia-
gnosen, kan träningen eventuellt bidra med en känsla av att de fortfarande har kvar för-
mågan till rörelse (Stieber Roger & Medved, 2010). Den egna självkänslan kan då stär-
kas vilket i sin tur kan leda till en ökad upplevd livskvalitet. Enligt Socialstyrelsens 
folkhälsorapport (2009a) kan regelbundna motionsvanor förhindra depression. Med 
detta kan det konstateras att träningen har betydelse för den upplevda livskvaliteten. 
Detta kan ha att göra med när människor utför träning utsöndras kroppens eget morfin, 
endorfiner (Uvnäs Moberg, 2000). Endorfiner kallas även för ”må bra” hormonet. Med 
regelbunden träning får patienten en jämn nivå av endorfiner, den upplevda smärtnivån 
sänks och rörelserna blir lättare att utföra. De positiva följderna av träning i det dagliga 
livet ger effekter både för stunden och på längre sikt. Träningens effekt ger förutom 
ökad kroppsstyrka även en ökad matlust, förbättrad sömn och förbättrad psykisk hälsa, 
vilket leder till en positivt upplevd livskvalitet. Samma resultat påvisades i Yousefi et 
al:s (2009) studie, där livskvaliteten förbättrades hos deltagarna relaterat till träning. När 
patienten blir rörligare kan även beroendet av hjälp från andra minska och patienten 
orkar vara mer delaktig i sin vård. Vårdpersonalen kan vara ett stöd för patienten till att 
sätta upp relevanta mål för den enskilda individen för att utöva fysiska aktiviteter. Att 
berömma och uppmuntra dessa patienter kan leda dem till att bli motiverade till fortsatt 
träning.  

En onormal daglig trötthet är ett av de vanliga symtomen som patienter med Parkinsons 
sjukdom upplever. I Visser et al:s (2008) studie kom det fram att äldre patienter som 
diagnostiserats med Parkinson sjukdom hade en större benägenhet att drabbas av trött-
het. Det kan jämföras med de utarbetade svenska riktlinjerna för Parkinsons sjukdom, 
som ser andra orsaker till tröttheten. Det har noterats flera faktorer som tros spela in vid 
trötthet i samband med Parkinsons sjukdom (SWEDMODIS, 2009).  Psykisk ohälsa, 
läkemedelsbiverkningar vid behandling mot sjukdomen, snarkningar, insomningspro-
blem och ångestfyllda drömmar har observerats hos patienter som upplever onaturlig 
trötthet. Dessa faktorer kan bero på behandling med L-dopa (Höglund, et al., 2003). Där 
av kan reglering av medicinering av Parkinsons sjukdom vara relevant. Gällande den 
dagliga tröttheten och sömnsvårigheter kan det vara betydelsefullt att vårdpersonalen 
observerar dessa problem och försöka finna orsaken till dem. För att orka kämpa med 
försämrad rörelseförmåga och eventuella träningsprogram är sömnen grundläggande för 
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patienter med Parkinsons sjukdom. Som vårdpersonal kan det vara svårt att urskilja om 
tröttheten härstammar från Parkinsons sjukdom eller om det är en del av det naturliga 
åldrandet hos en geriatrisk patient.  

Sväljsvårigheter påverkade det dagliga livet negativt och hade ett negativt samband med 
trötthet (Plowman-Prine, et al., 2009). Då patienten har problem med att svälja minskar 
möjligheten till att ha sociala kontakter med andra människor i samband med måltidsin-
tag. Den upplevda sväljrelaterade livskvaliteten påverkas då negativt. Det råder under-
skott på dopamin i musklerna som styr sväljningarna precis som övrig dopaminberoen-
de muskulatur i kroppen (SWEDMODIS, 2009). Att genomföra en måltid är i sig an-
strängande. Problem att sammanföra rörelser för att föra maten till munnen och därefter 
styra sväljningarna så att maten kommer ner i matstrupen utan problem kan leda till 
utmattning efter måltiden. Patienter med sväljsvårigheter har en större benägenhet att 
sätta maten i halsen och därmed få ner maten i luftvägarna, vilket kan leda till pneumoni 
(Höglund, et al., 2003). Då patienten har problem med sväljsvårigheter är det relevant 
med en bedömning hur L-dopa medicineringen kan regleras inför måltiderna. Reglering 
av mediciner kan bidra till en förbättring av sväljsvårigheterna. Mot bakgrund av denna 
kunskap om att sväljsvårigheter påverkar den upplevda livskvaliteten och ses i samband 
med trötthet, finns tankar om att även det sociala livet påverkas. Att inte kunna föra ett 
samtal vid ett matintag kan leda till att patienten undviker middagsgäster. Patienter med 
Parkinsons sjukdom blir då mer isolerade och därmed får de en ökad risk att drabbas av 
depressiva besvär. Att genomföra en måltid kräver stor koncentration och är energikrä-
vande, vilket leder till trötthet hos patienten. Inför måltiden bör patienten vara utvilad 
för att ha energi till att inta föda. Detta är något som patienten kan tänka på i sin egen-
vård, och när egenvårdsbehovet överskrider patientens förmåga tillfaller detta ansvar 
vårdpersonalen. 

Gällande livskvalitet i samband med rörelseförmågan, påvisade den farmakologiska 
behandlingen hos Parkinsons patienter inte ha någon markant skillnad i jämförelse med 
de icke behandlade patienterna (Asimakopoulos, et al., 2008). Symtom som relaterade 
till nedsatt rörelseförmåga försämrades mer för den icke farmakologiskt behandlade 
gruppen. Livskvaliteten påverkades minimalt för båda grupperna, dock upplevde de 
farmakologiskt behandlade patienterna en större förbättring i jämförelse med den andra 
gruppen. Detta kan jämföras med behandlingsrekommendationer för unga patienter som 
misstänks ha drabbats av Parkinsons sjukdom är att påbörja läkemedelsbehandling tidigt 
(SWEDMODIS, 2009). Tidig påbörjad läkemedelsbehandling tros kunna fördröja fram-
åtskridandet av specifika symtom vid Parkinsons sjukdom. Samma rekommendationer 
gäller för medelålders patienter som misstänks ha drabbats. Att vänta en kort tid om 
symtomen är få ses också som ett alternativ samtidigt som riktlinjerna vidhåller att tidig 
påbörjad medicinering är att föredra. Skillnad mellan vård av yngre och medelålders 
patienter är att diagnostik och beslut om att påbörja behandling av en yngre patient ska 
göras av en läkare med specialisering inom området. Hos en äldre patient kan det vara 
svårt att ställa diagnos Parkinsons sjukdom, då det finns fler sjukdomstillstånd som kan 
försvåra diagnostiseringen. Skakningar och begränsad rörlighet tillhör det naturliga åld-
randet. Ändå anser svenska riktlinjer att tidigt påbörjad farmakologisk behandling i liten 
dos är att rekommendera, men att vårdpersonalen ska vara observant på biverkningar 
som kan uppkomma. För att minska risken för biverkningar bör patienten medicineras 
med en jämn medicinfördelning under dygnet redan vid tidigt stadium av sjukdomen 
(Johnels, 2000). Detta medför att koncentrationen av läkemedlet i kroppen blir jämnt 
fördelat. För patienter som fortfarande är yrkesverksamma och insjuknar i Parkinsons 
sjukdom kan det vara av betydelse att tidigt få starta en farmakologisk behandling för att 
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förhindra att symtomen ska ta över deras liv. Att få fortsätta sitt arbete och på så sätt 
känna att de fyller en funktion i samhället är en del för att uppnå livskvalitet trots sjuk-
domen. Ett fortsatt yrkesliv kan även förhindra en försämrad ekonomi. Genom farmako-
logisk behandling kan begränsningar i rörelseförmågan vid Parkinsons sjukdom brom-
sas vilket kan medföra att patienten orkar fortsätta sitt yrkesliv.   

I en tidigare litteraturstudie från Högskolan i Halmstad (Andersson, Bengtsson & Ghor-
bani, 2003) framkom likheter med resultatet i föreliggande studie. Detta trots att syftet i 
de båda studierna skiljer sig åt. I Andersson et al:s (2003) studie riktades syftet mer åt 
åtgärder som kunde tillämpas för att förbättra livskvaliteten vid Parkinsons sjukdom, 
såsom copingstrategier. Det framkom dock i båda studierna att fler kvinnor än män upp-
levde depression. Det sågs även ett negativt samband mellan depression och upplevd 
livskvalitet samt ett negativt samband mellan depression, rörelseförmågan och sociala 
relationer. Föreliggande studie visade på ett negativt samband mellan patientens ålder 
och depression. Det motbevisas i Andersson et al:s (2003) studie, där det inte sågs något 
samband mellan de båda variablerna. I den föreliggande litteraturstudien samt Anders-
son et al. (2003) efterfrågades kvalitativa studier inom området livskvalitet i samband 
med Parkinsons sjukdom.  

 

Konklusion 

Syftet var att belysa hur den upplevda livskvaliteten påverkas av olika symtom samt hur 
livskvaliteten påverkar vardagsaktiviteter hos patienter med Parkinsons sjukdom. Litte-
raturstudiens resultat påvisade att rörelseförmågan, sväljsvårigheter och depression var 
symtom hos patienter med Parkinsons sjukdom vilka inverkade negativt på den upplev-
da livskvaliteten. Sjukdomstidens längd gav en ökning av dessa symtom. I två av tre 
studier vilka berörde depression, sågs en högre prevalens av depressionssymtom hos 
kvinnor. I samband med depression påvisades andra faktorer som påverkade det emo-
tionella tillståndet negativt, vilket ledde till en negativ upplevd livskvalitet. Dessa fakto-
rer var försämrad rörelseförmåga och sväljsvårigheter. Att upprätthålla sin fysiska akti-
vitet genom träning visade sig ha en positiv effekt för patienter med Parkinsons sjuk-
dom. I takt med att muskelstyrkan ökade fick de en ökad rörlighet och en bättre upplevd 
livskvalitet.  

 

Implikation 

För att få en ökad förståelse för Parkinsons sjukdom och dess påverkan på den upplevda 
livskvaliteten, behövs mer forskning för att säkerställa att kunskapsutvecklingen om 
livskvalitet fortsätter. Det behövs mer forskning om omvårdnad av patienter med Par-
kinsons sjukdom. Kvalitativa studier behövs för att personer med Parkinsons sjukdom 
ska kunna få berätta sina subjektiva upplevelser om att leva med sjukdomen. Riktlinjer-
na för Parkinsons sjukdom skulle kunna anses vara mer lättillgängliga för vårdpersonal 
om de fanns tillgängliga hos Socialstyrelsen. Det underlättar för vårdpersonalen och 
patienterna skulle kunna få mer effektiv vård om alla riktlinjer vore utfärdade av en och 
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samma myndighet. För att utöka sjuksköterskans kunskap gällande den upplevda livs-
kvaliteten behövs mer undervisning om detta ämne. Inom den grundläggande sjukskö-
terskeutbildningen hade det varit önskvärt att ha en valbar kurs som omfattar neurolo-
giska sjukdomar, till exempel Parkinsons sjukdom. Denna kunskap tros kunna behövas 
för att ge dessa patienter den specifika vård de behöver för att uppnå en positiv upplevd 
livskvalitet.   
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skalan från det att studien 
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Kvantitativ studie.  n=20. 
Deltagarna delades in i en kon-
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tränades deltagarna utefter en re-
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gjort enbart för denna studie. 
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kroppens muskler på deltagarna 
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Validitet nämndes inte i studien. I 
studien användes skalorna 
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Studiens slutsats var att 
livskvalitet samt muskel-
styrkan i kroppen ökade 
efter de 12 veckorna med 
träning i experimentgrup-
pen. Livskvaliteten och 
muskelstyrkan förbättrades 
även i kontrollgruppen dock 
inte i samma utsträckning 
som i experimentgruppen.  

Grad I 
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Publikations 
år      
Land                 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                              
Urval 
Bortfall 

Slutsats Veten- 
skaplig 
kvalitet 

2009 
Brasilien 
PubMed 

Kummer, A., 
Harsanyi, E., 
Dias, F.M.V., 
Cardoso, F., 
Caramelli, P., & 
Teixeira, A.L. 

Depression 
Impairs Ex-
ecutive 
Functioning 
in Parkinson 
Disease Pa-
tients with 
Low Educa-
tional Level.  

Att bedöma kognitiva 
förmågor samt funktio-
ner hos patienter med 
Parkinsons sjukdom 
vilka inte påvisar någon 
demenssjukdom eller 
tecken på depression.  
 

Kvantitativ studie.  n=82. I studi-
en deltog n=52 män. 
Deltagarna i studien hade dia-
gnostiserats med Parkinsons sjuk-
dom. De hade inte tidigare varit 
sjuka i någon neurologisk åkom-
ma eller påvisade någon demens. 
Patienterna delades in i två grup-
per, med n=42 respektive n= 40 
deltagare. Gruppindelningen styr-
des av deltagarnas utbildningsni-
vå. Författarna nämnde att den 
högutbildade gruppen inte var 
valid, då hög utbildning i denna 
studie innefattade minst fem års 
studier. I studien användes ska-
lorna MMSE*, BDI* och 
UPDRS*. 
Bortfall ej angivet. 

Kvinnorna upplevde de-
pression i större utsträck-
ning än männen i studien. 
Det framkom att lågutbil-
dade personer hade oftast 
en sämre livskvalitet i jäm-
förelse med de patienter 
som var högutbildade.  
Dessutom framkom det att 
de lågutbildade deltagarna 
oftast hade en mer allvarlig 
sjukdomsbild än de högut-
bildade.  

Grad I 
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Publikations 
år      
Land                 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                              
Urval 
Bortfall 

Slutsats Veten- 
skaplig 
kvalitet 

2009             
USA       
PubMed 

Plowman-Prine, 
E.K., Sapienza, 
C.M., Okun, 
M.S., Pollock, 
S.L., Jacobson, 
C., Wu, S.S., & 
Rosenbek, J.C. 

The Rela-
tionship be-
tween Quali-
ty of Life 
and Swal-
lowing in 
Parkinson’s 
Disease. 

Att utvärdera sväljfunk-
tionens påverkan på 
livskvaliteten hos pati-
enter med Parkinsons 
sjukdom.  Undersöka 
sambanden mellan 
sjukdomens längd och 
svårigheten att svälja, 
undersöka sambanden 
mellan sväljfunktionens 
påverkan på livskvalite-
ten och en allmän häl-
sorelaterad livskvalitet, 
undersöka sambanden 
mellan sväljfunktionens 
påverkan på livskvalite-
ten och depression. 
 

Kvantitativ studie.  n=36. 
Deltagarna hade diagnosen Par-
kinsons sjukdom. De hade tidiga-
re inte haft någon annan neurolo-
gisk sjukdom. Deltagarna delades 
in i två grupper, en grupp med 
sväljsvårigheter (n= 9) och en 
grupp utan sväljningssvårigheter 
(n= 27). Validitet nämndes inte i 
studien. I studien användes ska-
lorna BDI*, PDQ -39*, UPDRS*, 
H&Y*, samt SWAL-QQL*. 
Bortfall ej angivet. 

Det framkom att fyra fakto-
rer som påverkade livskva-
liteten negativt i samband 
med sväljsvårigheter var 
fatigue, val av mat, socialt 
liv och kommunikation 
med andra. I studien fram-
kom även att de fann ett 
samband mellan deltagar-
nas upplevda hälsorelatera-
de livskvalitet vid sväljsvå-
righeter och depression.   
 
 

Grad I 
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Publikations 
år      
Land                 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                              
Urval 
Bortfall 

Slutsats Veten- 
skaplig 
kvalitet 

2009 
Portugal 
PubMed 

Quelhas, R., & 
Costa, M. 

Anxiety, 
Depression, 
and Quality 
of Life in 
Parkinson’s 
Disease. 

Att bedöma sambanden 
mellan depressiva sym-
tom och livskvalitet hos 
patienter med Parkin-
sons sjukdom. 
 

Kvantitativ studie.  n=43. 
Studien utfördes under en period 
på sex månader. Deltagarna hade 
diagnostiserats med Parkinsons 
sjukdom. Studien påbörjades ge-
nom att deltagarna intervjuades. 
Det framkom dock att det inte var 
en kvalitativ studie utan det var 
ett sätt att minska risken för bort-
fall av data. Validitet nämndes 
inte i studien. I studien användes 
skalorna MMSE*, SF-36*, Hosp-
tal Anxiety and Depression Sca-
le* och H&Y*. 
Bortfall= 23,2%. 

Det framkom att ångest och 
depression var vanliga sym-
tom hos deltagarna i studi-
en. 58 % av deltagarna upp-
levde dessa symtom, varav 
60 % av dessa deltagare 
uppfattade sin depression 
som måttlig till svår. Studi-
en påvisade att kvinnor med 
Parkinsons sjukdom led i 
större grad av ångest och 
depression än vad männen 
gjorde. Detta ledde till en 
sämre upplevelse av livs-
kvalitet. 

 

Grad II 

2008 
Storbritannien 
PubMed 

Rahman, S., 
Griffin, H.J., 
Quinn, N.P., & 
Jahanshahi, M. 

Quality of 
life Parkin-
son’s dis-
ease: The 
Relative im-
portance of 
the symp-
toms. 

Att betrakta vilken be-
tydelse de karakteristis-
ka symtomen för Par-
kinsons sjukdom har för 
livskvaliteten. 
 

Kvantitativ studie.  n=130. 
Deltagarna hade diagnostiserats 
med Parkinsons sjukdom. Medel-
värdet för hur många år sedan 
deltagarna fick sin Parkinsons 
diagnos var, 9,28. Av deltagarna 
var n=84 män. Validitet nämndes 
inte i studien.  
I studien användes skalorna BDI*, 
BAI*, H&Y* samt PDQ-39*. 
Bortfall ej angivet.

Det framkom i studien att ju 
längre i sjukdomsförloppet 
patienten kommit desto 
sämre upplevde de sin livs-
kvalitet.  Desto fler fysiska 
och psykiska symtom som 
sjukdomen förde med sig ju 
sämre livskvalitet upplevde 
patienten.  

Grad I 
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Publikations 
år      
Land                 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                              
Urval 
Bortfall 

Slutsats Veten- 
skaplig 
kvalitet 

2009     
Brasilien 
PubMed 

Scalzo, P.,   
Kummer, A., 
Cardoso, F., & 
Teixeira, A.L. 

Depressive 
Symptoms 
and Percep-
tion of 
Quality of 
Life in Par-
kinson’s 
Disease. 

Att bedöma sambanden 
mellan depressiva sym-
tom och livskvaliteten 
hos patienter med Par-
kinsons sjukdom. 
 

 

Kvantitativ studie.  n=37. 
Av deltagarna var n=19 män och 
n=18 var kvinnor. Deltagarna 
hade diagnostiserats med Parkin-
sons sjukdom. Deltagarna hade 
ingen tidigare neurologisk sjuk-
dom, demens eller genomgått 
neurokirurgi. Deras kognitiva 
förmåga var tillräckligt hög för att 
kunna besvara frågeformulären 
som studien innehöll. Validitet 
nämndes inte i studien. I studien 
användes skalorna, UPDRS*, 
MMSE*, H&Y*, S&E*, BDI* 
och PDQ39*. 
Bortfall ej angivet. 

Livskvaliteten påverkades 
negativt vid svåra depressi-
va problem. De yngre del-
tagarna påvisade sämre 
livskvalitet och ett samband 
mellan försämrad livskvali-
tet och en Parkinsons dia-
gnos i yngre åldrar fram-
kom. I studien framkom 
även att svårare grad av 
Parkinsons symtom mätt 
enligt H&Y skalan  med-
förde en sämre livskvalitet 
enligt PDQ39 skalan.  

Grad II 
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Publikations 
år      
Land                 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                              
Urval 
Bortfall 

Slutsats Veten- 
skaplig 
kvalitet 

2008 
Nederländerna 
PubMed 

Visser, M., van 
Rooden, S.M., 
Verbaan, D., 
Marinus, J., 
Stiggelbout, 
A.M., & van 
Hilten, J.J. 

A Compre-
hensive 
model of 
health-
related quali-
ty of life in 
Parkinson’s 
disease. 

Att identifiera vilka 
funktionshinder och 
handikapp inom Parkin-
sons sjukdom som på-
verkar den hälsorelate-
rade livskvaliteten samt 
att utforma en modell 
som bygger på dessa 
symtom.  
 

Kvantitativ studie.  n=378. 
Studien var en kohortstudie och 
pågick mellan åren 2003 och 
2006. Av deltagarna var 66 % 
män. Deltagarna var diagnostise-
rade med Parkinsons sjukdom. I 
studien omnämndes bedömnings-
instrumentet EQ- 5D som valid, 
då instrumentet var specifikt för 
patienter med Parkinsons sjukdom 
samt att det var enkelt att genom-
föra. I studien användes skalorna 
BDI*, MMSE*, PPRS*, SCO-
PA*, EQ-5D*, VAS*, HRQL* 
och H&Y*.  
Bortfall ej angivet. 

Det framkom ett samband 
mellan hur patienterna kla-
rade sin ADL och hur de 
fungerade i sin rörlighet. 
ADL förmågan påverkades 
även av den upplevda smär-
tan. ADL förmågan och 
smärtan påverkade deras 
hälsorelaterade livskvalitet 
negativt och det ökade i takt 
med att sjukdomsförloppet 
förvärrades.  

Grad I 
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Publikations 
år      
Land                 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                              
Urval 
Bortfall 

Slutsats Veten- 
skaplig 
kvalitet 

2009 
Iran 
PubMed 

Yousefi, B., 
Tadibi, V., 
Khoei, A.F., & 
Montazeri, A. 

Exercise 
therapy, 
quality of 
life, and ac-
tivities of 
daily living 
in patients 
with Parkin-
son disease: 
a small scale 
quasi-
randomized 
trial. 

Att undersöka om en 
motionsbehandling är 
en effektiv behandling 
för att förbättra de dag-
liga aktiviteterna och 
livskvaliteten hos pati-
enter med Parkinsons 
sjukdom. För att vid ett 
bra uppnått resultat läg-
ga till den här icke far-
makologiska behand-
lingen som ett lämpligt 
alternativ för våra pati-
enter i Iran.  
 
 
 

Kvantitativ studie.  n=24. 
I studien deltog enbart manliga 
patienter. Deltagarna var diagnos-
tiserade med Parkinsons sjukdom, 
de var över 65 år och befann sig 
mellan steg II-III på H&Y skalan. 
De hade inte haft några hjärt- och 
kärlsjukdomar, neurologiska eller 
ortopediska sjukdomar. För att 
delta i studien skulle deltagarna 
inte fått någon träningsbehandling 
under de senaste sex månaderna. 
Deltagarna delades in i två grup-
per, en kontrollgrupp samt en 
experimentgrupp. Båda grupperna 
fick farmakologisk behandling 
men enbart experimentgruppen 
fick en träningsbehandling fyra 
gånger/vecka. En jämförelse gjor-
des av de båda gruppernas medel-
värden före påbörjad respektive 
avslutad studie. Då kvinnor ute-
slöts ur studien sågs studiens re-
sultat inte vara av valid. 
I studien användes skalorna 
H&Y*, SCOPA*, ADL*, PDQL* 
och MMSE*. 
Bortfall= 0.  

Det påvisades ingen föränd-
ring gällande den känslo-
mässiga funktionen efter 
avslutad studie hos de båda 
grupperna. I experiment-
gruppen påvisades en klar 
förbättring när det gällde 
Parkinsons symtom och 
sociala funktioner. Kon-
trollgruppen påvisade en 
förbättring i dessa två om-
råden dock inte i samma 
utsträckning som experi-
mentgruppen. Skillnaden 
mellan de två grupperna i 
studien var att livskvaliteten 
hos patienterna i experi-
mentgruppen hade förbätt-
rats efter avslutad studie. 

Grad I 
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*Förklaring på förkortningar i artikelöversikten 

*ADL: Activity of Daily Living. 

*BAI: Beck’s Anxiety Inventory, är en självskattningsskala som mäter graden av ångest. 

*BDI: Beck’s Depression Inventory, är en självskattningsskala som mäter graden av depression. 

* EQ-5D: EuroQol-5D Visual Analogue Scale, är ett frågeformulär som mäter den hälsorelaterade livskvaliteten, ej sjukdomsspecifikt.  

*FAB: Frontal lobe assessment battery, används för att utvärdera frontallobens funktion.  

*HAD: Hospital Anxiety and Depression Scale, är ett poängsatt frågeformulär relaterat till ångest och depression. 

*H&Y: Modified HOehn-Yahr staging Scale, är en skala för att beskriva symtomförsämring inom Parkinsons sjukdom.  

*HRQL: Health- related quality of life. 

*LDE: Levodopa equivalent, en sammanlagd daglig dos av Levodopa.  

*MMSE: Mini Mental State Examination, mäter var persons kognitiva status. 

* NHP: The Nottingham Health Profile Scale, bygger på olika påståenden och mäter det personliga hälsotillståndet. 

*PDQL/PDQLQ: Parkinson’s disease quality of life questionarie, är ett frågeformulär som mäter livskvaliteten hos patienter med Parkinsons 
sjukdom. 

*PDQ-39: Parkinson’s Disease Questionarie 39, frågeformulär med en självskattningsskala för patienter med Parkinsons sjukdom. 

*PPRS: Parkinson Psychosis Rating Scale, är ett instrument för att fånga upp psykos hos patienter med Parkinsons sjukdom. 

*S&E: Schwab and England Activities of Daily Living Scale, en skala som bedömmer funktionshinder 

*SF-36: är en hälsoenkät för att mäta självrapporterad fysisk och psykisk hälsa.  
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*SCOPA: Scales for Outcomes in Parkinson’s disease, är en skala som mäter hur det är att leva med Parkinsons sjukdom. Det är olika variabler 
som kan mätas, som sömn, motorik, ångest och depression samt kognitiv funktion. 

* SWAL-QQL, är en skala där patienterna får sätta betyg på den upplevda livskvaliteten relaterat till sväljförmågan.   

*UPDRS: Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, är en skala för att bedöma motoriken hos patienter med Parkinsons sjukdom.  

*VAS: Visual Analogue Scale, Mäter smärtnivån.  

*8-QGD: ett frågeformulär om gångproblematik vid Parkinsons sjukdom. 


