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Sammanfattning: Många närstående till en sjuk familjemedlem tar sig an rollen som 

vårdgivare vilket annars hade antagits av hälso- och 

sjukvårdspersonal. Nedskärningar inom den offentliga sektorn 

fortskrider och inte tillräckligt med fokus läggs på hur detta 

påverkar de närstående som vårdar en sjuk närstående i hemmet. 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen och vad 

som påverkar upplevelsen av att vara vårdgivare i hemmet till en 

närstående med Parkinsons sjukdom. Studien utfördes som en 

litteraturstudie. I resultatet framkom fyra kategorier: Tid och 

relation, Stöd och information, Sjukdomsförlopp och Symtom. 

Resultatet visade att vårdgivare upplevde det svårt att ha en 

normalt fungerande vardag till följd av deras roll som vårdgivare. 

Vårdgivares upplevda börda ökade även i takt med den 

närståendes sjukdomsförlopp. En bra relation och mycket 

ömsesidighet mellan parterna minskade den upplevda bördan hos 

vårdgivarna samt ökade deras upplevda livskvalitet. Vårdgivare 

upplevde att stödgrupper minskar deras mentala börda genom att 

de fick möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter till andra 

och att det hjälpte dem att förstå och själva handskas med sin 

situation. Vårdgivare upplevde att de inte fick tillräcklig 

information och stöd från hälso- och sjukvården. Vårdgivare ansåg 

att den fysiska funktionsnedsättningen var mer påtaglig vid direkt 

vård och gav mer fysisk påfrestning hos vårdgivaren än vad de 

psykiska symtomen gjorde. De psykiska symtomen hade större 

inverkan på vårdgivarens mentala hälsa och deras upplevda börda. 

Då antalet vårdgivare som vårdar en närstående i hemmet ökar är 

det av stor vikt att forskning genomförs och uppmärksammas. 
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Abstract: Many people related to a sick person take on the role of caregiver, 

which would otherwise have been adopted by healthcare 

professionals. Cut downs in the public sector are progressing, and 

there is not enough focus on how this affects the persons who 

cares for a sick loved one at home. The purpose of this study was 

to describe the experience of being a caregiver and what factors 

affects the experience of a caregiver who cares for a loved one at 

home with Parkinson’s disease. The results revealed four 

categories: Time and relationship, Support and information, 

Disease duration and Symptoms. The results showed that 

caregivers find it difficult to have a normally functioning everyday 

life due to their role as caregivers. The caregivers perceived 

burden increases as the loved ones disease processes. A good 

relationship and a lot of mutuality between the parties reduce the 

perceived burden among caregivers, and increase their perceived 

quality of life. Caregivers feel that support groups reduce their 

mental workload by enabling them to share their experiences with 

others and that it helps them to understand and cope with their 

situation. Caregivers feel they do not receive adequate information 

and support from health care. The caregivers feel that the loved 

ones physical disability is more pronounced at the direct care and 

involves more physical stress than the mental symptoms makes. 

The psychological symptoms have a greater impact on caregivers’ 

mental health and their perceived burden. As the number of 

caregivers who care for a loved one at home increases it is of great 

importance to maintain research and attention to made research. 
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Inledning 

Någon gång hamnar de flesta i en situation där en närstående drabbas av sjukdom (Östlinder, 

2004). När en närstående drabbas av sjukdom påverkar inte detta bara den sjuka utan hela 

familjen (Benzein & Saveman, 2004). Många närstående till en sjuk familjemedlem tar sig an 

rollen som vårdgivare vilket annars hade antagits av hälso- och sjukvårdspersonal (Östlinder, 

2004). Antalet närstående som vårdar en familjemedlem i Sverige är högre än någon gång 

tidigare (Sand, 2007). Dock har hälso- och sjukvården inte följt med i utvecklingen vilket 

resulterar i att det läggs mer och mer ansvar från kommun och landsting på de närstående som 

vårdar. 

Sjuksköterskan ska uppmärksamma den närstående i omvårdnaden då studier visar att detta 

kan främja hela den drabbade familjens hälsa (Benzein & Saveman, 2004). I 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) beskrivs att 

sjuksköterskan ska samtala med närstående, informera och involvera de närstående i vården. 

Studier visar att när sjuksköterskan integrerar familjen i omvårdnaden upplever familjen det 

positivt och visar öppenhet och tillit till sjukvården (Benzein & Saveman, 2004).  

Forskning inom området vårdgivares upplevelser av att vårda en sjuk närstående i hemmet är 

gjord på senare år (Sand, 2007). Trots detta uppmärksammas inte forskningen då 

nedskärningar inom den offentliga sektorn fortskrider och inte tillräckligt med fokus läggs på 

hur detta påverkar de närstående som vårdar en sjuk närstående i hemmet (Sand, 2007). 

 

 

Bakgrund 

 

Parkinsons sjukdom 

Parkinsons sjukdom är en kroniskt progressiv neurologisk sjukdom som medför både fysiska 

och ofta psykiska handikapp (Ericson & Ericson, 2008; Lindvall & Björklund, 2007). 

Sjukdomens symtom och fysiska handikapp orsakas av nervcellsdegeneration av dopaminerga 

neuron i hjärnans rörelsecentra, vilket leder till brist på transmittorsubstansen dopamin. En 

brist på dopamin leder till att hämningen av transmittorsubstansen acetylkolin minskar och 

leder till obalans mellan dessa (Ericson & Ericson, 2008). Minskad frisättning av dopamin 

och ökad frisättning av acetylkolin leder till ökad kolinerg aktivitet vilket orsakar de främsta 

symtomen; Tremor, hypokinesi och muskelrigiditet. 

 

 

Symtom 

 

Tremor utgör ett av de tre huvudsymtomen i den så kallade Parkinsontriaden (Johnels, 2011). 

Tremor innebär ofrivilliga skakningar i extremiteter. Skakningarna startar vanligen i en sida 

av kroppen och engagerar främst hand, arm och ibland benet (Ericson & Ericson, 2008; 

Johnels, 2011). Till en början uppträder tremorn i korta episoder och i vila, så kallad 

vilotremor. Vilotremor innebär att skakningarna uppträder då extremiteten är i vila och slutar 

när viljestyrda muskelrörelser startar eller vid sömn (Johnels, 2011). Vid oro och stress kan 

tremorn istället förvärras (Björklund & Lindvall, 2007). Eftersom Parkinsons sjukdom är en 

progressivt degenerativ sjukdom ökar svårigheten med symtomen i samband med 
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nervcellsdegenerationen och den minskade dopaminfrisättningen (Ericson & Ericson, 2008). 

Då uppträder även skakningarna i samband med viljestyrda muskelrörelser.  

Muskelrigiditet och dystoni innebär ofrivilliga muskelanspänningar i en eller flera 

muskelgrupper (Ericson & Ericson, 2008; Johnels, 2011; SWEMODIS, 2009). Det börjar ofta 

i en kroppsdel och sprider sig sedan till resten av kroppen. När dystonin har spridit sig till 

större delar av kroppen ses ofta spridning till böjmuskulatur och muskulatur kring 

ryggkotorna (Johnels, 2011), vilket resulterar i svårighet att sträcka ut armar och ben samt att 

upprätthålla god kroppshållning (Ericson & Ericson, 2008). Detta ses som den, för Parkinsons 

sjukdom, karaktäristiska framåtböjda kroppsställningen. 

Det sista symtomet i Parkinsontriaden är hypokinesi, vilket innebär rörelsefattigdom, 

långsammare rörelser, svårigheter att sätta igång rörelser till exempel svårighet att starta gång 

samt balansproblem (Lindvall & Björklund, 2007). Symtomet leder även till försämrade 

finmotoriska rörelser och repetitiva, till exempel svårigheter att knäppa knappar, skriva 

etcetera. Enligt Granérus (2008) är det symtomet hypokinesi som orsakar det största fysiska 

handikappet och det som gör det svårt att klara av vardagen utan hjälp.    

Andra vanliga symtom efter en längre tid med Parkinsons sjukdom är psykiska symtom såsom 

minnesnedsättning, konfusion, demens, hallucinationer, psykos, dagtrötthet och minskad 

vakenhet (Ericson & Ericson, 2008; SWEMODIS, 2009). Även symtom som apati, oro, 

depression, ångest och panikattacker är vanliga. Allt eftersom sjukdomen fortskrider ökar 

symtomens svårighetsgrad. 

 

 

Närstående som vårdgivare 

Att vara anhörig beskrivs av Östlinder (2004) som att ha direkta blodsband till en annan 

person, att dessa är släkt med varandra eller att de två är gifta. Till närstående räknas den som 

en person räknar in i sitt närmaste nätverk, alltså oberoende av släktskap (Sand, 2002; 

Östlinder, 2004). De kan utgöras av maka/make, sambo, barn eller syskon, det kan också vara 

en nära vän (Sand, 2002). Denna litteraturstudie har därför utgått ifrån begreppet närstående.  

De som har rätt till vård i hemmet är de personer som har nedsatt funktionsförmåga, sjukdom 

eller handikapp eller om det finns någon annan motsvarande orsak till vård och omsorg i det 

egna hemmet (STM, 2011). Den personen som tar sig an rollen som vårdgivare till en person 

i behov av vård och omsorg ska vara beredd att ha detta som sitt ansvar.  

Vårdgivare innebär en person som är till stöd för någon som inte längre kan hantera sin 

vardag själv, i detta fall till en närstående som drabbats av Parkinsons sjukdom (AHR, 2010).  

I denna litteraturstudie används ordet vårdgivare och med det menas en obetald närstående 

som vårdar en Parkinsonsjuk närstående i hemmet.  

Vanligtvis är det personen som bor tillsammans med den sjuke som har rollen som vårdgivare 

och sköter vården, oftast make/maka eller sambo (Larsen, 2009). Sker vårdgivarrollen utanför 

parrelationer är det oftast barnen som tar sig an den rollen. Parkinsons sjukdom bryter som 

regel ut när personen är över 65 år vilket därmed leder till att de flesta vårdgivare även är över 

65 år eftersom de flest är maka/make eller sambo till den sjuka (Larsen, 2009). Vad gäller de 

vårdgivare som fortfarande är i arbetsför ålder är det en del som behöver gå ner i 

tjänstgöringsgrad eller förtidspensioneras (McCabe, Roberts & Firth, 2008).  
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Enligt Sand (2002) och Östlinder (2004) är det den sjuke som drabbas av sjukdomen men 

lidandet delas med de närstående. De är inte bara som åskådare utan även som vårdgivare de 

tar del av sjukdomen (Sand, 2002). Som vårdgivare oroar de sig inte bara för den sjuke utan 

även för sin egen situation och framtid (Öhman, 2009). Sjuksköterskan ska enligt 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) utgå från en 

humanistisk helhetssyn och därmed se alla drabbade i situationen. De ska ta tillvara på de 

närståendes kompetens och vidare informera och undervisa både den sjuka, familjen och 

närstående om sådant de bör veta. 

Situationen och de förändrade rollförhållandena påverkar även relationen mellan de två i 

äktenskapet (Öhman, 2009). När en närstående drabbas av en sjukdom förändras hela 

livssituationen för alla involverade (Sand, 2002; Öhman, 2009). Trots detta är det många 

sjuka som har en önskan om att fortsätta leva i hemmet, så länge det är möjligt (Sand, 2002). 

Vårdgivaren kan vara det stabila stödet för den sjuke i många lägen och finnas som ett 

kontinuerligt stöd i hans/hennes omgivning (Departementserien 2008:18, 2008). Även 

möjligheten att få vårdas i hemmet kan inge trygghet hos den sjuka personen.  

 

Samhällets ansvar och stöd 

 
Enligt Regeringens proposition (prop. 2005/06:115) för Nationell utvecklingsplan för vård 

och omsorg om äldre nämns det att det är frivilligt för närstående att vårda en sjuk närstående. 

Detta innebär att kommunen inte kan avslå en ansökan om att få hjälp i hemmet genom att 

säga att make/maka eller sambo själva kan tillgodose patientens behov av omvårdnad. Det är 

upp till varje enskild vårdgivare att bedöma hur stort ansvar för vårdandet och stödjandet hon 

eller han vill ta för den närstående (Ds 2008:18, 2008). I Äktenskapsbalken (1987:230, 2010) 

nämns inget om omvårdnadsplikt inom äktenskapet, därmed bestämmer varje make eller 

maka själv i vilken omfattning han/hon vill ta hand om omvårdnadssysslor.  

I lagen om Socialtjänst (SFS 2001:453) skriver Socialdepartementet i kapitel 5 § 10 att de 

närstående ska ha rätt till stöd och avlastning när de vårdar anhöriga som är långvarigt sjuka. 

Stöd och avlastning kan se olika ut beroende på kommun men innefattas många gånger av 

hemtjänst, korttidsboende och dagvård (Ds 2008:18, 2008). Avlastning är till för och kan ge 

de närstående tid för egna sociala aktiviteter och vila. Enligt Departementserien (2008:18, 

2008) förbättras stödet för vårdgivare från kommunerna och insatsbredden tilltar. 

Att söka och implementera ny forskning i vården ingår i sjuksköterskeprofessionen 

(Socialstyrelsen, 2005). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska sjuksköterskan 

skapa goda kontakter mellan den sjuke, närstående och hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Sjuksköterskan ska enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) ha en öppen dialog med den sjuke och de närstående och kan på så sätt 

ge stöd till dessa. Genom att sjuksköterskan ger stöd och vägledning till de närstående ges 

möjlighet för dem att involveras och känna delaktiga i vården av den sjuka. 

 

 

Problemformulering 
 

I en tid då den offentliga sektorn försöker spara pengar och minska sina åtaganden läggs mer 
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ansvar på vårdgivare som vårdar en sjuk närstående i hemmet. Som sjuksköterska är det av 

stor vikt att veta hur detta påverkar dessa vårdgivare för att kunna erbjuda den hjälp de 

behöver. Genom att beskriva vårdgivares upplevelser av att vårda en närstående i hemmet kan 

sjuksköterskan uppmärksamma detta och applicera inom hälso- och sjukvården. 

 

Syfte 

 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av att vara vårdgivare i hemmet till 

den närstående med Parkinsons sjukdom. Syftet var även att belysa faktorer som påverkar 

vårdgivares upplevelse. 

 

 

Metod 
 

 

Detta arbete utfördes som en litteraturstudie och utgick ifrån Fribergs (2006) beskrivning av 

hur en litteraturstudie utförs. Studien är baserad på litteratur och forskning med underlag från 

kvalitativa och kvantitativa artiklar som har bearbetats samt sammanställts. 

 

 

Datainsamling 

Den inledande datainsamligen utgjordes av en sökning i Cinahl och PubMed för att undersöka 

underlaget som fanns för att studera en närståendes vårdandeperspektiv i samband med 

Parkinsons sjukdom. Den slutgiltiga datainsamlingen utfördes i två olika databaser Cinahl och 

PubMed, en sökning gjordes även i Academic Search Elite men efter att ha rensat bort 

dubbletter valdes alla bort. Valet av databaser grundades på databasens ämnesinriktning 

vilken skulle vara Omvårdnad.  Anledningen till att artiklar valdes bort var att vissa 

undersökte upplevelsen av att vårda personer med olika typer av neurologiska sjukdomar 

alltså inte bara Parkinsons sjukdom. Andra artiklar som valdes bort inkluderade till exempel 

vårdgivare som fick betalt för sitt omvårdnadsarbete. I Cinahl gjordes sökningen under 

Subject Headings som sedan begränsades med Major Topic, vilket gjorde att sökningen blev 

mer specifik. I PubMed gjordes sökningen med hjälp av MeSH-termer som sedan användes 

som Major Topic Headings för att finna de mest relevanta artiklarna till litteraturstudien. I 

Academic Search Elite användes Subject Terms för att få fram artiklar som svarar till studien 

syfte. 

Artiklarna söktes i databaserna Cinahl och PubMed med syfte att hitta artiklar som handlar 

om hur anhöriga upplever sin situation av att vårda en närstående med Parkinson sjukdom och 

vad som påverkar vårdgivares upplevelse av detta. Sökord valdes utifrån litteraturstudiens 

syfte och presenteras i Tabell 1. När samma artikel påträffades genom annan sökväg eller i 

annan databas exkluderades den och abstractet lästes därmed inte. Sökningarna gav totalt 88 

träffar vilket presenteras i Tabell 2, Bilaga I. 
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Tabell 1. Sökordsöversikt   

Sökord Cinahl. PubMed. Academic 

  Subject heading MeSH-term Search Elite 

Parkinsons sjukdom Parkinson's Disease Parkinson's Disease Parkinson's Disease 

        

Vårdgivare Caregivers Caregivers Caregivers 

        

 

För att besluta om vilka artiklar som var relevanta för studien lästes först titlar och de som 

tydligt visade inte beröra studiens syfte lästes inte och valdes därmed inte till Urval 1. Artiklar 

vars titlar stämde överens med studien syfte valdes vidare och sedan lästes de artiklarnas 

abstract. De artiklar som även då svarade till litteraturstudiens syfte valdes till Urval 1. 

Artiklarna togs därefter fram i fulltext för att läsa hela artikeln. Dessa artiklar lästes enskilt 

och diskuterades gemensamt. 15 artiklar bedömdes vara relevanta för studiens syfte och 

valdes därför vidare till Urval 2 som resultatartiklar. 

Inklusionskriterier:   Exklusionskriterier: 

 

- Publicering mellan år 2005-2011  - Betalda vårdgivare 

- Publicerade på engelska   - Formella vårdgivare  

- Tillgängligt abstract   - Undersökte olika typer av neuro-

    logiska sjukdomar 

 

Databearbetning 

Av de valda artiklarna gjordes en översättning till svenska och en sammanställning av syfte, 

metod och slutsats för att förstå vad artiklarna handlade om och tydliggöra dess relevans för 

litteraturstudiens syfte. Sammanställningen av artiklarna hittas kortfattat i Tabell 3. 

Artikelöversikt, Bilaga II.  

När de slutliga artiklarna valts kvalitetsgranskades deras vetenskaplighet genom Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ och kvalitativ metod för att göra 

ett andra urval möjligt. Utifrån bedömningsmallen kunde artiklarna granskas och där igenom 

få fram artiklarnas vetenskapliga kvalitet. Graderingen av bedömningen bestod av olika 

kvalitetsnivåer i tre steg där grad ett har den högsta vetenskapliga kvaliteten och grad tre den 

lägsta vetenskapliga kvaliteten. Utifrån graderingen som bestämdes fick åtta artiklar 

vetenskapliggrad I och sju artiklar fick grad II.  

 

 

Resultat 
 
Resultatet från artiklarna resulterade i fyra kategorier som beskriver upplevelsen av och vad 

som påverkar upplevelsen av att vara vårdgivare i hemmet till en närstående med Parkinsons 
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sjukdom. De fyra kategorierna är: Tid och relation, Stöd och information, Sjukdomsförlopp 

och Symtom. Varje kategori beskrivs i resultatet beträffande upplevelsen av och vad som 

påverkar upplevelsen hos vårdgivare. 

 

 

Tid och relation 

 

Vårdgivarna tillbringar dryga tre timmar per dag till att vårda den sjuke närstående (Kim, et 

al., 2007; McRae, et al., 2008) samt sex timmar per dag åt andra åtaganden kring den 

närstående, till exempel att övervaka aktiviteter (McRae, et al., 2008). Detta gör att vårdgivare 

upplever det svårt att ha en normalt fungerande vardag med vardagsrutiner till följd av deras 

roll som vårdgivare (Roland, Jenkins & Johnson, 2010). En del vårdgivare upplever att de inte 

har möjlighet att umgås med vänner eller utföra andra fritidsaktiviteter (Lökk, 2009). Sociala 

aktiviteter hjälper vårdgivare att kunna tänka på annat än på den sjuka närstående (Roland, et 

al., 2010). Enligt Roland et al. (2010) upplever vårdgivare ändå att de alltid måste vara på sin 

vakt och att de ständigt oroar sig för den de är vårdgivare för. 

Tanji et al. (2008) fick i sin studie fram att en bra relation och mycket ömsesidighet mellan 

parterna minskar den upplevda bördan hos vårdgivarna samt ökar deras upplevda livskvalitet. 

Detta stärks av resultatet från en studie av Lyons, Stewart, Archbold och Carter (2009) då det 

visade sig att en bra relation och god ömsesidighet i äktenskapet har en skyddande effekt mot 

ökad påfrestning. Dock beskriver ett flertal vårdgivare att relationen mellan parterna blir 

sämre och de förlorar tillgivenhet till och gemenskap med den närstående i takt med 

sjukdomen, vilket Williamsson, Simpson och Murray (2008) påvisar ha en koppling till den 

minskade kommunikationen mellan parterna. Den minskade kommunikationen gör att 

vårdgivarna själva måste ta beslut om sådant de tidigare beslutat om tillsammans med sin 

partner. Vidare beskrivs att när kommunikationen mellan parterna minskar upplever 

vårdgivare att de förlorar den närstående mer och mer. När den närstående inte längre kan 

medverka vid sociala sammankomster känner vårdgivaren sig ensam, känslomässigt isolerad 

och sörjer sin partner. För att inte förlora bilden av den närstående som sin maka/make 

försökte vissa vårdgivare se partnern som två individer, en som var den Parkinsonsjuke och en 

som var vårdgivarens maka/make. Trots detta försök att hantera sin situation känner 

vårdgivaren förtvivlan, hjälplöshet och att deras närstående försvinner allt längre ifrån dem 

(Williamsson, et al., 2008).  

 

 

Stöd och information 

Enligt Lökk (2008) upplever drygt hälften av alla vårdgivare att det finns liten eller ingen 

förståelse för deras situation eller stöd från omgivningen. McRae et al. (2008) och Roland et 

al. (2010) fick i sina studier fram att de vårdgivare som besökte stödgrupper för personer i 

liknande situationer känner sig mindre ensamma samt att de får mer stöd än de som inte 

besöker stödgrupper. I studien av Roland et al. (2010) beskriver vårdgivarna stödgrupper som 

effektivt stödjande, tillgängliga och hjälpsamma. De upplever att stödgrupper minskar deras 

mentala börda genom att de får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter till andra. 

Williamsson et al. (2008) beskriver att vårdgivare upplever att det hjälper dem att förstå och 

själva handskas med sin situation genom att samtala med andra i liknande situationer. För att 

göra sin egen situation lättare och mer hanterbar försökte vissa vårdgivare jämföra sin 

situation med någon annan vårdgivare i stödgruppen som vårdade en sämre partner eller hade 
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en sämre situation. 

Williamsson et al. (2008) beskriver i sin studie att en del vårdgivare känner sig ansvariga för 

sin partners vård och letar därför egen information om sjukdomen innan de kontaktar vården. 

De söker information på Internet, i böcker, hos stödorganisationer och bland vänner och 

familj för att försöka anpassa sig till den nya situationen som sjukdomen skapat. Vårdgivarna 

upplevde även att de inte hade regelbunden eller tillräcklig kontakt med vården. I de fall då 

vårdgivarna hade kontakt med vården upplevde de att vårdpersonalen inte var öppna och 

ärliga vad gäller att beskriva symtom och komplikationer efter sjukdomen och dess förlopp. 

De utrycker att de hade uppskattat att få klar information om sjukdomen och 

läkemedelsbiverkningar utav vårdpersonal istället för att få söka informationen själv 

(Williamsson, et al., 2008). 

 

 

Sjukdomsförlopp 

Williamsson et al. (2008) fick i sin studie fram att vårdgivare upplever det förvirrande i början 

av sjukdomen. I studien av Leiknes et al. (2010) framkom att hälften av alla vårdgivare som 

vårdar en make eller maka upplevde ångest redan vid diagnos. Dock är ångest hos vårdgivare 

enligt D’Amelio et al. (2009) även associerat till den närståendes sjukdoms svårighetsgrad. Ju 

svårare sjuk den närstående är desto mer ångest och stress upplever vårdgivaren. I en studie 

av Martinez-Martin et al. (2008) upplever en femtedel av närståendevårdgivare ångest och en 

tiondel lider av depression vilket kan kopplas till den närståendes sjukdoms svårighetsgrad 

och sjukdomstid.  

Enligt D’Amelio et al. (2009), Martinez-Martin et al. (2008) och Martinez-Martin et al. 

(2005) ökar vårdgivares upplevda börda i takt med den närståendes sjukdomsförlopp. Detta 

visar även Kim et al:s (2007) studie då deras resultat visar att vårdgivare som vårdar en 

närstående som varit sjuk i mindre än ett år upplever mindre börda än de som vårdat under en 

längre tid. 

Det framkom också att vårdgivares upplevda livskvalitet blev sämre ju längre tid den 

närstående varit sjuk (Martinez-Martin, et al., 2005). I takt med sjukdomens förlopp upplever 

vårdgivare även brist på sömn och sömnproblem, muskelvärk, huvudvärk, utmattning och 

vissa diagnostiseras med hypertension. Detta hävdar de själva uppkom till följd av den 

närståendes sjukdom och deras roll som den närståendes vårdgivare (Lökk, 2008). 

 

 

Symtom  
 

Enligt Leiknes et al. (2010) upplever alla vårdgivare mer börda och stress när symtom visar 

sig hos den närstående med Parkinsons sjukdom.  Lökk (2008) menar att den fysiska 

funktionsnedsättningen som följer sjukdomen är de symtom som vårdgivare anser är det mest 

problematiska symtomet hos den närstående. Detta stärks av en studie gjord av Martinez-

Martin et al. (2005) och Kim et al. (2007) som visar att den närståendes fysiska 

funktionsnedsättning är det mest problematiska symtom enligt vårdgivare och påverkar deras 

börda negativt, ju svårare fysisk funktionsnedsättning desto mer upplevd börda hos 

vårdgivaren. Även Cifu et al. (2006) stärker detta resultat i deras studie där de nämner att 

fysisk funktionsnedsättning hos den sjuka närstående är associerade till vårdgivarens börda. 

Carter et al. (2008) kom i sin studie fram till att när den närstående har mer fysiska symtom 
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upplever vårdgivaren mer påfrestning, oro och mer belastning vid direktvård, till exempel 

förflyttningar eller lyft.  

Den närståendes fysiska funktionsnedsättning påverkar hans/hennes möjlighet att själv utföra 

sin ADL (Martinez-Martin et al., 2005). Detta beskriver vårdgivare vara det som mest 

påverkar deras upplevda livskvalitet. Enligt Cifu et al. (2006) är den närståendes möjlighet att 

själv utföra sin ADL även kopplat till upplevd börda hos vårdgivare. Ju svårare det är för den 

närstående att själv utföra sin ADL desto mer börda upplever vårdgivaren. 

Enligt Carter et al. (2008) påverkas vårdgivarens upplevda börda i större utsträckning av de 

psykiska- och de depressiva symtomen än de fysiska symtomen. Lökk (2008) påvisar i sin 

studie att minnesnedsättning är ett symtom hos närstående som upplevs mycket problematiskt 

för vårdgivare. När den närstående har nedsatt minne upplever vårdgivaren större påfrestning 

och upplever själv ökade depressiva symtom (Carter, et al., 2008). Symtom som depression, 

ångest och irritation hos den närstående ger stor påfrestning på vårdgivare (Leiknes, et al., 

2010). Främst depressiva symtom hos den närstående är relaterat till mer upplevd börda hos 

vårdgivare och sämre upplevd livskvalitet (Martinez-Martin, et al., 2007). Hallucinationer är 

ett symtom hos den närstående som får vårdgivare att känna rädsla (Martinez-Martin, et al., 

2008). De tycker att det är svårt att hantera denna känsla av rädsla inför symtomet samtidigt 

som de ska försöka lugna och ta hand om den närstående. Vårdgivare uttrycker dock att de 

känner sig ansvariga att hantera symtomen och att kontrollera sin egen rädsla för att lugna den 

närstående. Leiknes et al. (2010) fann även att apati, sömnsvårigheter och aptitrubbningar hos 

den närstående är symtom som också ger stor påfrestning på vårdgivare.  

Vårdgivare till närstående med Parkinsons sjukdom tycker att det är svårt att se förändringar i 

den närståendes beteende och reaktionsmönster under sjukdomstiden (Martinez-Martin, et al., 

2005). Genom att hela tiden få se nya symtom, se och uppleva nya förluster av funktioner hos 

den närstående och hantera nya krav som kommer under tiden av sjukdomen visar 

Williamsson et al:s (2008) resultat att vårdgivare upplever sorg under hela förloppet av 

sjukdomen. I en studie gjord av Williamsson et al. (2008) beskriver vårdgivare att de ofta 

upplever en känsla av ensamhet på grund av att de många gånger får hantera den närstående 

och hans/hennes symtom ensam. De upplever även att de är tvungna att anpassa sig till 

symtomen kontinuerligt under hela sjukdomsförloppet, vilket gör att de känner mycket ångest. 

Den närståendes symtom är enligt Carter et al. (2008) viktiga förutsägande faktorer för den 

upplevda bördan hos vårdgivare. 

 

 

Diskussion 

 

 

Metoddiskussion 

Samtliga sökningar gjordes i Cinahl, PubMed och Academic Search Elite. PubMed var den 

databas som gav flest relevanta artiklar för syftet. Även sökningen i Cinahl gav relevanta 

artiklar men många hade redan påträffats genom sökningen i PubMed. Sökningen i Academic 

Search Elite gav några relevanta träffar men ingen kom vidare till Urval 1. Dock gav 

sökningen dubbletter på vissa artiklar som redan hade påträffats i PubMed och Cinahl 

De artiklar som valdes bort inför Urval 1 var inte relevanta för studiens syfte. Bortfallet 

mellan Urval 1 och Urval 2 skedde genom den vetenskapliga granskning som gjordes enligt 
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Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativ respektive kvalitativ forsknings 

metod.  

Sökordet ”Parkinson’s disease” var det huvudsakliga sökordet som användes i alla sökningar. 

Sökordet återfanns i PubMeds MeSH-termer, Cinahls Subject Headings och Academic Search 

Elites Subject Terms. “Caregivers” var det andra sökordet som gav relevanta träffar. 

”Caregivers” återfanns även som MeSH-term, Subject Heading och Subject Term. Till en 

början anades olika mening vad gäller sökordet ”Caregivers” betydelse dock fanns 

beskrivning av ordet i de olika databaserna som stämde med studiens syfte. Andra sökord 

användes för att inte missa relevanta vetenskapliga artiklar men gav inga relevanta träffar. 

Exempel på dessa är ”next of kin”, ”relatives” och ”experience”. Dessa sökningar återges inte 

i Tabell 2. Sökhistorik.  

Dubbletter som påträffats genom sökningar i de olika databaserna gör att bortfallet ser mycket 

större ut än vad det är. Detta anses tyda på att sökorden var relevanta för studiens syfte. De år 

som valdes för artikelpublicering var år 2005-2011, då studien skulle spegla aktuella 

forskningsresultat.  

Artiklar påträffades från olika länder i världen vilket stärker underlaget för studien då 

resultatet visat att upplevelsen hos närståendevårdgivare inte skiljer sig märkvärt mellan 

länderna. Endast två artiklar som var publicerade i Sverige återfanns genom sökningarna, 

vilket kan tyda på bristfällig forskning på området i Sverige. En artikel som publicerats i 

Korea användes i resultatet men detta anses inte som en svaghet då resultatet från studien inte 

skiljde sig från övriga studier. Ett resultat baserat på artiklar från olika delar av världen anses 

som en styrka då studiens resultat är relevant för både svensk- och utländsk sjukvård eftersom 

upplevelsen av att vårda en närstående med Parkinsons sjukdom i hemmet inte skiljer sig 

mellan länderna.  

Det kan anses som en svaghet att vissa resultatartiklar undersöker vårdgivare med olika 

relationer till den närstående, alltså inte bara maka/make eller annan typ av parrelation utan 

även barn och i ett fall svärdöttrar, utan att detta skiljs på i litteraturstudiens sammanställda 

resultat. Syftet med denna studie var dock att beskriva upplevelsen av och vad som påverkar 

upplevelsen av att vara vårdgivare i hemmet till en närstående med Parkinsons sjukdom vilket 

innebär att beskriva vårdgivares upplevelse oberoende av relation till den närstående. Vad 

gäller genus fanns detta i antal redovisat i samtliga artiklar och majoriteten av urvalet i 

resultatartiklarna var kvinnor. Detta var inget inklusionskriterie i någon av artiklarna utan 

urvalet byggdes på att de skulle vara vårdgivare till en närstående med Parkinsons sjukdom, 

oavsett kön. Möjliga skillnader av upplevelser hos kvinnor och män tas inte upp i resultatet då 

de i resultatartiklarna inte alltid undersökte skillnader mellan kvinnors och mäns upplevelse. 

Resultatartiklarna lästes individuellt och granskades gemensamt vilket gett tillfälle för mer 

diskussion och djupare analys.  

Kvantitativ forskningsmetod användes i 11 resultatartiklar medan kvalitativ forskningsmetod 

användes i fyra av resultatartiklarna. Att resultatet i denna litteraturstudie bygger på 

resultatartiklar som är utförda enligt kvantitativ forskningsmetod respektive kvalitativ 

forskningsmetod anses som en styrka då de olika metoderna ger olika inblick i ämnet. De 

artiklar som utförts enligt kvalitativ forskningsmetod ger en djupare inblick och mer 

beskrivande förklaring om hur vårdgivare upplever det att vara vårdgivare i hemmet till en 

närstående med Parkinsons sjukdom. Artiklarna som utförts enligt kvantitativ 

forskningsmetod anses ge en mer övergripande bild över de faktorer som påverkar 
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upplevelsen av att vara vårdgivare i hemmet till en närstående med Parkinsons sjukdom. Flera 

artiklar hade samma första författare, vilket anses vara en styrka för studiens resultat då detta 

visar på att forskarna har en fördjupad kunskap inom ämnet.  

 

 

 

Resultatdiskussion 

 

De valda resultatartiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 

kvantitativ respektive kvalitativ forskningsmetod. Bedömningsmallen graderade artiklarna 

från Grad I till Grad III, där Grad I visade på hög vetenskaplighet och Grad III visade på låg 

vetenskaplighet.  

Graderingen resulterade i åtta resultatartiklar med Grad I och sju stycken med Grad II. Detta 

resulterade i resultatartiklarna sammanslaget visade på 87 procent vetenskaplighet, vilket 

stärker reliabiliteten i litteraturstudien. Den höga procenten vetenskaplighet hos 

resultatartiklarna kan bero på just hög vetenskaplighet hos artiklarna men även en oerfarenhet 

inom ämnet och inom vetenskaplig bedömning av artiklar vilket kan anses som en svaghet.  

De artiklar som bedömdes ha en hög veteskaplighet (Grad I) hade ett tydligt abstract som gav 

en bra överblick om alla delar i artikeln. Även syftet var tydligt, kunde följas genom hela 

artikeln och besvarades i artikelns resultat del. Artiklarna nämnde också etiska aspekter, 

ställningstaganden och eventuell etisk granskning. De hade god resultatdiskussion där de 

förde konversation med läsaren om egenkritik, eventuellt bortfall och felkällor. I vissa artiklar 

var bortfallet högt, vilket i dessa fall nämndes i artikelns diskussion. Dock ansågs inte detta ha 

större inverkan i bedömningen av artikelns vetenskaplighet enligt Bedömningsmall för 

kvantitativ respektive kvalitativ forskningsmetod (Carlsson & Eiman, 2003).  

De artiklar som bedömdes ha en medelhög vetenskaplighet (Grad II) hade sammanställt 

artikeln i ett tydligt abstract. Syftet med studierna var tydligt angett och besvarades i resultat 

delen. Bortfallet i dessa artiklar var dock i vissa fall relativt högt (5-20%) och inte heller 

analyserat vad gäller betydelse för dess utfall. Detta anses vara en svaghet hos artiklarna. 

Etiska aspekter var heller inte nämnt i en del av artiklarna, vilket även det anses som en 

svaghet.  

De resultatartiklar som bedömdes ha en låg vetenskapliggrad (Grad III) hade ett otydligt syfte 

vilket även var dåligt besvarat i resultatet. Bortfallet i dessa artiklar var relativt högt och hur 

detta kan ha påverkat resultatet diskuterades heller inte i artikeln. Dessa artiklar valdes bort på 

grund av den låga vetenskapliga graden de bedömdes ha. 

Urvalet i resultatartiklarna bestod till större delen av par, i äktenskap eller samboförhållande, 

där en part var diagnostiserad med Parkinsons sjukdom och den andra parten var vårdgivare 

till den sjuke i hemmet. Den andra delen av urvalet bestod av barn till en förälder som 

diagnostiserats med Parkinsons sjukdom. I en av resultatartiklarna bestod en mindre del av 

urvalet av svärdöttrar, vilket inte ses som en svaghet då syftet med denna studie var att 

beskriva upplevelsen av och vad som påverkar upplevelsen av att vara vårdgivare till en 

närstående med Parkinsons sjukdom vilket inte förutsätter blodsband. Samtliga valda 

resultatartiklar ansågs vara relevanta för litteraturstudiens syfte.  

I resultatet framkom att vårdgivare inte har tid till sig själva eller för att träffa vänner (Lökk, 
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2009). Detta stärks av Öhman (2009) som skriver att vårdgivare till närstående känner sig som 

fångar i sitt eget hem. Resultatet kan bero på att den närstående efter en tids sjukdom inte 

längre kan närvara vid sociala sammankomster (Williamsson, et al., 2008) vilket också gör att 

vårdgivaren inte heller kan närvara vid dessa sammankomster eftersom vårdgivaren behövs 

hos den närstående (McRae, et al., 2008). Detta kan också vara en anledning till att vårdgivare 

upplever en känsla av ensamhet och att de är känslomässigt isolerade (Williamsson, et al., 

2008). Även om vårdgivare beskriver att de skulle ha haft en större frihet och mer tid till sig 

själv om de inte tagit sig an rollen som vårdgivare accepterar de detta för att den närstående 

ska få bo i sitt hem (Öhman, 2009). Det är av stor vikt att sjuksköterskan informerar 

vårdgivaren om de avlastningsreformer som finns tillgängliga (SFS 2001:453) för att ha tid 

till sitt sociala liv och på så sätt främja vårdgivarens hälsa (Ds 2008:18, 2008).  

Under alla kategorier som framkom i resultatet beskrivs vårdgivares upplevda ensamhet. 

Vårdgivare upplever ensamhet när den närstående inte längre kan medverka vid sociala 

sammankomster (Williamsson, et al., 2008), de känner sig mer ensamma när de inte har 

möjlighet att besöka stödgrupper (McRae, et al., 2008; Roland, et al., 2010) samt när 

vårdgivaren får ta hand om den närstående och hans/hennes symtom själv (Williamsson, et 

al., 2008). När sjuksköterskan är i kontakt med vårdgivaren är det viktigt att fånga upp 

vårdgivaren genom att vara lyhörd och empatisk (Socialstyrelsen, 2005), även här kan 

sjuksköterskan informera om stödgrupper som har visat sig ha en bra effekt på vårdgivarens 

upplevelse av vårdsituationen (Williamsson, et al., 2008). 

 

Minnesnedsättning är ett symtom som vårdgivaren upplever vara svårt att hantera (Lökk, 

2008) och påverkar vårdgivares upplevda börda. Det visade sig också påverka vårdgivares 

depressiva symtom. Depressiva symtom och depression kan innebära att vårdgivaren upplever 

en känsla av att inte vilja umgås med vänner, inte vilja röra sig utanför hemmet och få 

vårdgivare att känna sig ännu mer inskränkt (Passer & Smith, 2008). Att ha ett socialt nätverk 

är en viktig faktor för att kunna ta sig ur en depression och minska de depressiva symtomen. 

Detta gör det svårt för de vårdgivare som inte upplever att de har tid att umgås med vänner då 

det kan göra att det sociala nätverket minskar. Det resulterar i att nätverket minskar och gör 

att mindre stöd finns för vårdgivaren när det verkligen behövs. 

Vårdgivare menar att en nära relation till den närstående som är sjuk gör att de känner plikt att 

vårda den sjuka (Öhman, 2009). Trots att det i Äktenskapsbalken (1987:230, 2010) inte 

nämns något om omvårdnadsplikt inom äktenskapet väljer den friska personen i äktenskapet 

ofta att vårda den sjuka närstående (Tanji, et al., 2008). Enligt Öhman (2009) anser vårdgivare 

att det genom att de har ingått i äktenskap med den sjuka närstående, är deras valda uppgift att 

vårda den närstående och att ta ansvaret för den nya situationen.  

 

Att vårdgivare tar rollen som just vårdgivare till den närstående påverkar relationen mellan 

dem negativt (Williamsson, et al., 2008). Detta gäller framförallt i de fall då vårdgivaren och 

den sjuka närstående är gifta (Öhman, 2009). Det kan ha en koppling till den minskade 

kommunikationen mellan parterna på grund av den närståendes apati (Leiknes, et al., 2010). 

Det kan även kopplas till den pliktlika känslan vårdgivare beskriver att de har inför att anta 

rollen som vårdgivare till den närstående (Öhman, 2009) trots att rollen är frivillig 

(Äktenskapsbalken 1987:230, 2010). Vårdgivare beskriver den nya relationen vårdgivare - 

sjuk närstående som svår. De beskriver att vårdgivarrollen ger dem en känsla av att ha en 

mammalik roll till den närstående (Öhman, 2009). Detta påverkar vårdgivaren genom att de 

upplever att det är svårt att definiera deras relation (Benzein & Saveman, 2004).  

Resultatet visar på att vårdgivares upplevelse av börda ökar i takt med sjukdomsförloppet 
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(D’Amelio, et al., 2009; Martinez-Martin, et al., 2005;Martinez-Martin, et al., 2008). Även 

vårdgivares upplevda livskvalitet blev sämre allt eftersom sjukdomen fortskred. Vilket även 

stärks av Kim et al:s (2007) resultat där vårdgivare som vårdat en närstående i mindre än ett år 

upplever mindre börda och högre upplevd livskvalitet än de som vårdat en närstående under 

längre tid. Detta pekar på att sjukdomstiden är starkt relaterat till vårdgivarens upplevda börda 

och upplevda livskvalitet. Sjuksköterskan ska enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) informera patienten och de närstående. Det är viktigt att 

sjuksköterskan ger information om sjukdomsförloppet, dess symtom och behandling för att 

hjälpa vårdgivaren och den närstående. Sjuksköterskan ska också vara till hands för att kunna 

svara på frågor som vårdgivaren och den närstående kan ha och föra dialog med dem. Detta 

kan hjälpa vårdgivaren och den närstående genom att kunna bli förberedd på hur sjukdomen 

fortskrider och vad som kan förväntas av behandling.  

Eftersom symtomen ökar i svårighetsgrad i takt med sjukdomsförloppet (Ericson & Ericson, 

2008; SWEMODIS, 2009) så blir den fysiska funktionsnedsättningen svårare allt eftersom 

sjukdomen fortskrider. Då den fysiska funktionsnedsättningen är det mest problematiska 

symtomet för den närstående (Kim, et al., 2007; Lökk, 2008; Martinez-Martin, et al., 2005) 

och dessutom ökar i svårighetsgrad i takt med sjukdomsförloppet kan detta resultera i ännu 

mer upplevd börda hos vårdgivare ju längre tid de vårdat den närstående. Detta bör också 

kunna kopplas till vårdgivarens upplevda påfrestning i de fall då den närstående inte kan 

utföra sin egen ADL (Cifu, et al., 2006; Kristensson-Ekwall, 2004; Martinez-Martin, et al., 

2005). Det är även här viktigt att sjuksköterskan informerar (Socialstyrelsen, 2005) 

vårdgivaren om att de har rätt till avlastning (SFS, 2001:453) som till exempel hemtjänst som 

kan hjälpa till med den tunga omvårdnaden (prop. 2005/06:115).  

Resultatet visar på att de psykiska symtomen har större påverkan på vårdgivares upplevda 

börda än vad de fysiska har (Carter, et al., 2008). Det kan tyckas att detta motsägs av Cifu et 

al. (2006), Kim et al. (2007), Lökk (2008) och Martinez-Martin et al. (2005) då deras resultat 

visar på att den fysiska funktionsnedsättningen är det mest problematiska symtomet för 

vårdgivare. Dock är inte det mest problematiska symtomet en motsägelse till att de psykiska 

symtomen har större påverkan på vårdgivares upplevda börda än vad den fysiska 

funktionsnedsättningen har. Det skulle kunna förklaras genom att när den närstående har mer 

uttalade fysiska symtom upplever vårdgivaren mer påfrestning och börda vid direkt vård 

(Carter, et al., 2008), vilket kan göra att det i den situationen kan uppfattas mer problematiskt. 

De psykiska symtomen kan istället ha mer inverkan på vårdgivares psykiska hälsa och därför 

anses ha större inverkan på vårdgivares upplevda börda.  

 

Att vara vårdgivare till en sjuk närstående är att ta på sig ett stort ansvar (Östlinder, 2004). 

Många vårdgivare upplever sin vårdgivarroll som en tyngd och känner sig som vårdpersonal 

för att de ska finnas tillgängliga för vård och omvårdnad dygnet runt (Öhman, 2009). Detta 

styrks av Östlinder (2004) som skriver att vårdgivare tar sig ett stort ansvar som annars skulle 

ha utförts av vård- och omsorgspersonal. Vårdgivare upplever att de inte heller får tillräckligt 

med hjälp och information från vården (Williamsson, et al., 2008; Öhman, 2009) vilket kan 

vara ett resultat av det stora ansvar de tar på sig. De upplever att de inte har tillräcklig kontakt 

med vården och att vårdpersonalen inte är öppna och ärliga vad gäller att informera om 

sjukdomen (Williamsson, et al., 2008). De känner sig istället ansvariga att själva leta upp 

information och att själva, utan stöd från vården, hantera den sjuka närstående. 

Sjuksköterskan har enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) som sitt ansvar att ta tillvara på familj och närståendes kunskaper och 

erfarenheter, kommunicera, informera och undervisa närstående till sjuka i strävan om att 
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närstående ska känna sig delaktiga. Sjuksköterskan ska göra detta på ett respektfullt och 

empatiskt sätt och göra sig säker på att alla informerade har tagit in och förstått 

informationen. Det är viktigt att sjuksköterskan har en förståelse för att det inte enbart är den 

sjuka som blir drabbad utan att det påverkar hela familjen, inklusive vänner och inte minst 

vårdgivaren (Benzein & Saveman, 2004). Det är av stor vikt att sjuksköterskan, så gott 

hon/han kan, förklarar vad det innebär att vara vårdgivare till en sjuk närstående 

(Socialstyrelsen, 2006). Undervisning om hur vårdgivare på ett ergonomiskt sätt ska hjälpa 

den närstående att förflytta sig, hur vårdgivaren själv ska utföra lyft med mera, kan även 

minska den fysiska påfrestningen det innebär att vårda en närstående med Parkinsons 

sjukdom. Att informera om hur sjukdomsförloppet ser ut, vilka symtom som vanligtvis 

kommer av sjukdomen samt inte minst vilket stöd som finns för både närstående och 

vårdgivare i olika föreningar och stödgrupper samt frågor gällande avlastning.  

 

Konklusion 

Ur resultatet framkom fyra kategorier som beskriver vårdgivares upplevelse av och vad som 

påverkar upplevelsen av att vara vårdgivare i hemmet till en närstående med Parkinsons 

sjukdom: Tid och relation, Stöd och information, Sjukdomsförlopp och Symtom.  

Vårdgivare upplever att de inte har tid för sig själva och för att träffa vänner. Detta gör att 

deras sociala nätverk minskar vilket kan resultera i att de upplever sig socialt isolerade och 

ensamma. Vårdgivare upplever att de inte får tillräcklig information och stöd från hälso- och 

sjukvården. Det gör att vårdgivare känner att de själva ansvarar för den närståendes vård och 

för att få information om sjukdomen. Vårdgivares upplevda börda ökar och den upplevda 

livskvaliteten minskar i takt med att den närståendes sjukdom fortskrider. Den fysiska 

funktionsnedsättningen anser vårdgivare vara mer påtaglig vid direkt vård och innebär mer 

fysisk påfrestning än vad de psykiska symtomen gör. De psykiska symtomen har större 

inverkan på vårdgivarens mentala hälsa och deras upplevda börda.  

 

Implikation 

I utbildningen för Legitimerad sjuksköterska är det viktigt att inkludera undervisning om 

närstående och närstående som vårdar i hemmet för att få en djupare förståelse inom ämnet. 

Sjuksköterskan måste vara medveten om att sjukdom inte bara drabbar en person utan att det 

drabbar hela familjen. I mötet med vårdgivare till närstående med Parkinsons sjukdom bör 

sjuksköterskan informera, undervisa, stödja och hänvisa till ytterligare stöd i organisationer 

och grupper. Att följa upp hemsituationen är även viktigt för att få en överblick över 

vårdgivarens och den närståendes situation.  

Då antalet vårdgivare som vårdar en närstående i hemmet ökar är det av stor vikt att forskning 

upprätthålls och uppmärksammas. Forskning inom området att vara vårdgivare till en 

närstående med Parkinsons sjukdom i hemmet är önskvärt. Att belysa den forskning som 

finns och att utveckla innebörden av att vara vårdgivare till en närstående med Parkinsons 

sjukdom och att studera hur sjukdom påverkar familjerelationer och relationer inom 

äktenskap.  
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Tabell 2. Sökhistorik   Bilaga I  

Databas Datum Sökord/Limits 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract Urval 1 Urval 2 

              

PubMed 110404 "Parkinson Disease"[Mesh] AND  65 25 20 13 

    Caregivers[Mesh] AND (hasabstract[text] AND         

    English[lang] AND ("2005" [PDat] : "2011" [Pdat])         

              

Cinahl 110406 (MM "Parkinson Disease") AND (MH "Caregivers")  23 15 7 2 

  Limiters: Abstract Available; Published     

  Date from 20050101 - 20111231; English     

    language; Research article         

       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabell 3. Artikelöversikt     Bilaga II:1   
       

Pub. år Författare Titel Syfte Metod Slutsats Vetenskap- 

Land    Urval  liggrad 

Databas             

2008 Carter, J. H. Do motor and nonmotor Att förstå effekten av hur motoriska  Kvantitativ metod. Patienternas icke motoriska,    

USA Stewart, B. J. symptoms in PD patients och icke motoriska symtom, hos Data om vårdgivarna samlades in  psykologiska symtom har   

PubMed Lyons, K. S. predict caregiver strain patienter med Parkinsons sjukdom i tid- genom frågeformulär. Data om större inverkan på vård- givarens   

  Archbold, P. G. and depression? igt och medelstadie, påverkar deras Parkinson patienterna samlades in påfrestning och depression än II 

      vårdgivares depression och påfrestning. från en tidigare studie.  n=219 de motoriska symtomen.   

           

2006 Cifu, D. X. Caregiver distress in Undersöka frekvensen och Kvantitativ metod.  Det som påverkar vårdgivarens  

USA Carne, W. parkinsonism graden av upplevd börda hos Vårdgivarna bedömdes utifrån upplevda börda var främst  

Cinahl Brown, R.  vårdgivare till personer med bedömningsinstrumenten: patientens försämrade motorik,  

 Pegg, P.  parkinsonism, en grupp av  ZBI, CDS och PADRECC. minskad möjjlighet att själv utföra I 

 Ong, J.  störningar med fyra primära  Patienterna bedömdes utifrån ADL samt vårdgivarens möjlighet  

 Qutubuddin, A.  symtom: tremor, rigiditet, instabil bedömningsinstrumenten: MMSE, till sömn. Dock fanns inget  

 Baron, M. S.  hållning samt bradykinesi. DRS-2, UPDRS, H&Y Staging Scale signifikant samband mellan  

     (som femte del till UPDRS) och S&E patientens humör eller upplevda  

    ADL Scale (som sjätte del till UPDRS). smärta och ökad börda hos  

    n=49 vårdgivare vårdgivaren.  

    n=49 personer med parkinsonism   

       

2008 D'Amelio, M, Predictors of caregiver Att bestämma förutsägande  Kvantitativ metod.  Patientens grad av funktions-   

Italien Terruso, V. burden in partners of  faktorer till börda hos vårgivare Patienterna blev bedömda  nedsättning och symtom   

PubMed Palmeri, B. patients with Parkinson's till patienter med Parkinsons- utifrån: UPDRS-ME, NPI, MMSE, är faktorer som påverkar    

  Di Benedetto, N. disease sjukdom. GDS och H&Y Staging Scale. vårdgivarens börda negativt. II 

  Famoso, G.     Vårdgivarna bedömdes utifrån:     

  Cottone, P.     CBI och GDS.     

  Aridon, P.     n=40     

  Ragonese, P.           

  Savettieri, G.           



 

 

 

 

          Bilaga II:2   

       

Pub. år Författare Titel Syfte Metod Slutsats Vetenskap- 

Land    Urval  liggrad 

Databas             

2007 Kim, K. S. Subjectice and objective Att belysa börda hos vårdgivare Kvantitativ metod.  Att vårda en Parkinson sjuk   

Korea Kim, B. J. caregiver burden in  till Parkinsonsjuk patient samt Frågeformulär skickades ut till  patient innebär stor börda   

PubMed Kim, K. H. Parkinson's disease identifiera relaterade faktorer.  deltagarna via post. för vårdgivaren.    

  Choe, M-A.     126 formulär skickades ut. Den motoriska funktions-   

  Myungsun, Y.     n=68 nedsättningen och patientens I 

  Yang-Sook, H.       möjlighet att utföra ADL    

  Sun Ju, C.       påverkade både den    

  So-Hi, K.       subjektiva- och objektiva    

          bördan negativt.    

              

2010 Leiknes I. Caregiver distress associated Undersöker vårdgivares ångest i Kvalitativ metod. Redan vid diagnos av Parkinsons  

Norge Tysnes, O-B with neuropsychiatric samband med neuropsykiska  Patienter från Norge, sjukdom är ångest ett vanligt   

PubMed Aarsland, D. problems in patients with problem hos patienter med nyligen diagnostierade med problem hos familj och vänner  

 Larsen, JP. early Parkinson's disease: the  diagnotiserad Parkinsons sjukdom Parkinsons sjukdom, blev intervjuade till patienten. Ett starkt samband fanns I 

  Norwegian ParkWest study  enligt ParkWest Study utifrån NPI Care- mellan oro/ångest, apati, depression  

    giver Distress Scale. och irritation hos patienterna och ångest  

    n= 212 hos deras anhöriga.  

              

2009 Lyons, K. S. Optimism, pessimism,  Att undersöka hur makar till Kvantitativ metod. Hög optimism och ömsedighet   

USA Stewart, B. J. mutuality, and gender: personer som haft Parkinsons Frågeformulär skickades ut via  samt låg pessmism hos vårdgivare   

PubMed Archbold, P. G. predicting 10-year role strain sjukdom under en 10-års period post till 255 makar till personer som haft  gav ett skydd mot ökade på- I 

  Carter, J. H. in Parkinson's disease spouses upplever sin vårdsituation. Parkinsons sjuk- dom i över 10 år. frestningar under sjukdomstiden.   

        n=321 makar (1992)     

        n=232 makar (1994)     

        n=157 makar (2002)     
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Pub. år Författare Titel Syfte Metod Slutsats Vetenskap- 

Land    Urval  liggrad 

Databas             

2007 Lökk, J. Caregiver strain in Att undersöka bördan hos vård- Kvantitativ metod. Att vårda en person med   

Sverige   Parkinson's disease and  givare till Parksonsjuka patienter Ett strukturerat frågeformulär Parkinsons sjukdom har   

PubMed   the impact of disease med avseende på olika psyko- som täcker de psykosociala,  negativ effekt  på vårdgivarens   

    duration sociala faktorer och inverkan på sociodemografiska faktorerna psykosociala och fysiska   

      sjukdomens varaktighet. samt sömn och depression hos hälsa. Patient och vårdgivare   

        vårdgivarna användes vid  påverkar varandras humör, II 

        telefon intervju. Intervjuerna både positivt och negativt.   

        utfördes utav fyra oberoende Vårdgivarens personlighet    

        intervjuare. spelar också in i hur påverkad   

        n=451 vårdgivarens blir.   

              

2009 Lökk, J. Reduced life-space of non- Att utreda hur Parkinsons sjukdom Kvantiativ metod. Att vara bunden till, och vårda,  

Sverige  professional caregivers to påverkar obetalda, icke-professionella Frågeformulär som besvarades via  en Parkinson sjuk person kan  

PubMed  Parkinson's disease patients vårdgivares sociala relationer samt telefon därefter kategoriserades skapa oordning i familjestrukturen  

  with increased disease hemtjänstens inverkan under sjuk- vårdgivarna in i tre grupper,  samt ha negativa konsekvenser  I 

  duration domsförloppet.  beroende på vårdgivar-/sjukdomstid på vårdgivarens sociala liv. Detta   

    n= 451 varav 404 svarade. kan störa balansen inom familjen  

     och minimera vårdgivarens   

     egna utrymme.  
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Pub. år Författare Titel Syfte Metod Slutsats Vetenskap- 

Land    Urval  liggrad 

Databas             

2005 Martínez-Martín, P. Quality of life of caregivers Att bedöma effekten av Parkin- Kvantitativ metod. Patientens fysiska hälsa   

Spanien Benito-León, J. in Parkinson's disease sons sjukdom på informella Parkinsons sjuka patienter och påverkar vårdgivarens    

PubMed Alonso, F.   vårdgivare och identifiera de deras vårdgivare utvärderades upplevda börda negativt.    

  Catalán, J.   viktigaste faktorerna till vård- enligt H&Y Staging Scale, Patientens upplevda livs-   

  Pondal, M.   givarens börda. S&E Scale, HADS, SQLC, kvalitet har inverkan på II 

  Zamarbide, I.     ISAPD-2.1, Pfeiffer's SPMSQ vårgivarens upplevda livs-   

  Tobias, A.     rating scale, Euro-QoL 5D,  kvalitet. Förbättring av    

  de Pedro, J.     PDQ-8 och UPDRS-3.0. patientens fysiska funktion   

        n=62 vårdgivare minskar patientens egna    

        n=57 patient-vårdgivar par lidande såval som vård-   

          givarens upplevda börda.   

              

2006 Martinez-Martin, P. Caregiver burden in Att bedöma vårdgivares börda Kvantitativ metod. 

Det finns ett samband 

mellan  

Spanien João Forjaz, M. Parkinson's disease och analysera dess relation Frågeformulär fylldes i av vårdgivares börda och   

PubMed Frades-Payo, B.  till sociodemografiska-, vårdgivarna och patienterna, deras hälsorelaterade   

 Bayés Rusiñol, A.  emotionella- och funktionella  där de bedömde sig själva. livskvalitet. Patientens  

 Fernandez-García,  J.M  faktorer samt hälsorelaterad  HADS, EuroQoL, H&Y Staging funktionsnedsättning och  

 Benito-León, J.  livskvalitet. och SCOPA-Motor ADL sub- sjukdomens svårighetsgrad I 

 Campos Arilla, V.   scale användes till patienterna. påverkar vårdgivarens   

 Aguilar Barberá, M.   Till vårdgivarna användes  mentala hälsorelaterade  

 Pondal Sordo, M.  HADS, SF-36, EuorQoL och  livskvalitet och upplevda  

 José Catalán, M.   ZCBI. börda.   

     n=80   
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Pub. år Författare Titel Syfte Metod Slutsats Vetenskap- 

Land    Urval  liggrad 

Databas             

2008 Martinez-Martin , P. Burden, perceived health Att beskriva karaktären hos vård- Kvantitativ metod. Vårdgivarens emotionella status 

Spanien Arroyo, S. status, and mood among givare till patienter med Parkinsons Frågeformulär skickades ut till  visade sig vara den viktigaste 

PubMed Rojo-Abuin, J. caregivers of Parkinson's sjukdom och analysera sambandet patienter och vårdgivare. faktorn som påverkar deras börda 

  Blazquez, C. disease patients mellan dessa karaktärer och n=134 patienter och upplevd hälsa, medan patienten I 

  Frades, B.   vårdgivarens börda, humör och n=191 patienter påverkade vårdarens börda och  

  Pedro Cuesta, J.   upplevda hälsa samt att identifiera humör men inte den upplevda 

      förutsägande aspekter.   hälsan i övrigt.   

              

2008 McRae, C. Predictors of loneliness in Att undersöka ensamhet hos  Kvantitativ metod. Vårdgivare upplever ensamhet. 

USA Fazio, E. caregivers of persons with vårgivare till individer med  En undersökning skickades De som besökte stödgrupper  

PubMed Hartsock, G. Parkinson's disease Parkinsonssjukdom. ut till vårdgivare som bodde  upplevde en mindre känsla  

 Kelley, L.   med en person med Parkionsons- av ensamhet än de som inte   

 Urbanski, S.   sjukdom. Bedömningsinstrument gjorde det. Det är av stor vikt 

 Russell, D.   som användes: UCLA Loneliness att vårdgivare till personer  II 

    Scale, SPS, S-E, H&Y Staging med Parkinsonssjukdom  

    Scale.  upprätthåller sitt själv-  

    n=70  förtroende, sin egen hälsa  

     samt finner egen tid för  

     aktiviteter utanför vårdandet. 
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Pub. år Författare Titel Syfte Metod Slutsats Vetenskap- 

Land    Urval  liggrad 

Databas             

2010 Roland, K.P. An exploration of the  Att fånga hela vårdgivarens  Kvalitativ metod. Vårdgivarna upplever mer    

Kanada Jenkins, M.E. burden experienced by subjektiva upplevelse, dess Intervjuer i form av framtagna, börda av att känna mental   

PubMed Johnson, A.M. spousal caregivers uppfattning och att skaffa beviskraftiga frågor. Frågorna stress än av att känna fysisk   

    of indivduals with information för att styra bestod av tre domäner: påfrestning. Den största II 

    Parkinson's disease försök till upprättelse. kunskap om Parkinsonssjukdom, faktorn för börda hos vård-   

        stöd för vårdandet och  givarna var att oroa sig för    

        generella copingstrategier.  sin partner.    

        n=5     

              

2008 Tanji, H. Mutuality of the marital Att bedöma sambandet mellan Kvantitativ metod. Äktenskap med mer   

USA Andersson, K. E. relationship in Parkinson's ömsesidighet i äktenskapet, med en  Frågeformulär besvarades av både ömsesidighet visar på mindre   

PubMed Gruber-Baldini, A. L. disease Parkinsonsjuk partner, med sjukdom-  patient och make/maka upplevd börda hos maka/make  

 Fishman, P. S.  ens svårighetsgrad, funktionshinder, n= 96 patient-vårdgivarpar samt upplevelse av ökad  

 Reich, S. G.  psykiskhälsa, livskvalitet och   livskvalitet. Ömsesidighet    

 Weiner, W. J.  vårdgivarens börda.  resulterar även i ökad mental I 

 Shulman, L. M.    hälsa hos båda parter.  

     Mest påverkan på äktenskapet  

     är sjukdomens svårighetsgrad,  

     problem med gång, balans,   

     inkontinens samt fluktationer.   
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Pub. år Författare Titel Syfte Metod Slutsats Vetenskap- 

Land    Urval  liggrad 

Databas             

2008 Williamson, C. Caregivers' experience of  Att undersöka upplevelser hos Kvalitativ metod. Upplevelsen av att vårda en    

England Simpson, J. caring for a husband with individer som lever med en partner En semistrukturerad intervju partner med Parkinsons   

Cinahl Murray, C. D. Parkinson's disease and som har Parkinsons sjukdom med användes för att intervjua vård- sjukdom med psykotiska   

    psychotic symtoms psykotiska symtom. givare. Intervjuerna skedde i  symtom är beroende av   

        hemmet under 40-75 minuter. hur mycket symtomen påverkar  II 

        n=10 det vardagliga livet, hur    

          märkbara symtomen är, huruvida    

          patienten är vid insikt samt hur   

          bekymrad patienten är.    

          Även vårdgivarens sätt att hantera   

          kraven det innebär att leva med    

          en partner med Parkinsons    

          sjukdom.   

              

 

 

 

 

 

 


