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Sammanfattning
Bakgrund: Idag lever cirka 18 000 personer i Sverige med Parkinsons sjukdom. Sjukdomen 
har en stor inverkan på det dagliga livet för de personer som insjuknat. Det finns i dagsläget 
ingen botande behandling för Parkinsons sjukdom. Kontakten med sjukvården blir därför ofta 
livslång och en viktig del i det vardagliga livet. Genom personcentrerad omvårdnad kan 
personer med Parkinsons sjukdom bli mer delaktiga i sin egen vård och på så sätt höja sin 
livskvalitet. Mer kunskap om personers upplevelser av att leva med Parkinsons sjukdom 
skulle kunna ge sjuksköterskan större förståelse och bättre förutsättningar för att kunna 
utforma personcentrerad vård utifrån individuella behov. 
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser av att leva med 
Parkinsons sjukdom. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på åtta vetenskapliga artiklar som 
sökts fram i databaserna Cinahl och PubMed. För att analysera de vetenskapliga artiklarna 
användes Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys.  
Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier: (1) Känsla av skam, (2) Känsla av 
rädsla och (3) Känslor kring autonomi. Den sistnämnda huvudkategorin delades in i två 
underkategorier: (i) Förlust av autonomi och (ii) Bevarande av autonomi.  
Slutsats: Resultatet visar att symtomen av Parkinsons sjukdom har en stor påverkan på de 
personer som lever med sjukdomen utifrån flera olika aspekter. Tydligast var upplevelserna 
kring de fysiska, psykiska och sociala aspekterna. Denna studie ger en ökad förståelse för hur 
personer med Parkinsons sjukdom upplever sin livssituation och kan därmed bidra till att 
förbättra den personcentrerade vården för personer med Parkinsons sjukdom.

Nyckelord: kvalitativ, litteraturstudie, Parkinsons sjukdom, personcentrerad vård,
sjuksköterska, upplevelse.
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Inledning

Enligt Socialstyrelsen (2016) lever cirka 18 000 personer i Sverige med Parkinsons sjukdom. 

Majoriteten av dem insjuknar vid ungefär 65 års ålder, men även yngre personer kan 

insjukna. Cirka 10 procent är under 40 år. Parkinsons sjukdom är en kronisk, progressiv 

neurodegenerativ sjukdom som kan orsaka ett betydande handikapp och en minskad 

livskvalitet Rao, Hofmann & Shakil, 2006). Det som huvudsakligen kännetecknar sjukdomen 

är de motoriska symtomen så som skakningar (tremor), stelhet (rigor), nedsatt 

rörelseförmåga (bradykinesi) och talsvårigheter (dysartri).

Det finns i dagsläget ingen botande behandling för Parkinsons sjukdom (Socialstyrelsen, 

2016). Sjukdomstillståndet kan påverka livet för de som insjuknat på många olika sätt. 

Funktionsnedsättningar av olika slag är inte ovanliga, något som bland annat kan medföra 

svårigheter att genomföra dagliga aktiviteter. Exempelvis kan det bli svårare att arbeta, laga 

mat eller utöva fritidsaktiviteter. Sådana fysiska symtom är ofta påtagliga och kan leda till 

psykosociala problem. Vidare kan kommunikationsproblem ge konsekvenser i form av social 

tillbakadragenhet (Whitehead, 2010).

För den som insjuknat i en kronisk sjukdom är den livslånga kontakten med sjukvården 

mycket betydelsefull. Sjuksköterskan möter personer med Parkinsons sjukdom i olika 

vårdsituationer, exempelvis på vårdavdelningar, på särskilda boenden och på vårdcentraler 

(Dancis & Cotter, 2015). Att personen då blir sedd, hörd och accepterad som en unik individ 

har visat sig vara viktigt eftersom det påverkar livskvalitén (Takahashi, Kamide, Suzuki & 

Fukuda, 2016). Mötet med sjuksköterskan bör därför präglas av ett personcentrerat 

förhållningssätt. Genom en god kommunikation med vårdtagaren kan sjuksköterskan få 

förståelse för individens livssituation och för de individuella önskemålen (Ekman m.fl., 

2011). Det är därför väsentligt att sjuksköterskan har kännedom om hur Parkinsons sjukdom 

kan upplevas ur ett patientperspektiv och hur det kan vara att leva med sjukdomen. 

Än så länge saknar forskningen kring Parkinsons sjukdom en sammanställning som ger en 

tydlig och enkel överblick kring de patientupplevelser som kan förekomma i samband med 

sjukdomen. En sådan sammanställning skulle kunna öka insikten om hur personer med 

Parkinsons sjukdom upplever sin situation och på så sätt kunna bidra till en högre kvalitet i 

den personcentrerade omvårdnaden. 
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Bakgrund

Parkinsons sjukdom

Enligt Socialstyrelsen (2016) är Parkinsons sjukdom en neurologisk sjukdom. Något 

förenklat innebär sjukdomen att de nervceller som tillverkar signalsubstansen dopamin 

långsamt försvinner. Dopamin är en signalsubstans med uppgift att skicka signaler mellan 

hjärncellerna. Det leder sedermera till symtom i form av t.ex. skakningar, muskelstelhet och 

försämrad rörelseförmåga. Sjukdomen har även andra symtom som inte är motoriska.

Exempel på sådana symtom kan enligt Pandya, Kubu och Giroux (2008) vara svårigheter 

med luktsinnet, sväljningsproblem, täta trängningar, apati, demens, depression, smärta, 

sexuell dysfunktion, viktförändringar, sömnsvårigheter och trötthet. 

Enligt Rao m.fl. (2006) delas Parkinsons sjukdom in i två stadier; tidigt stadium och sent 

stadium. Det tidiga stadiet omfattar de patienter som haft sjukdomen mindre än 5 år eller som 

ännu inte fått motoriska komplikationer. Dessa patienter behandlas vanligen med medicinen 

Levodopa eller med läkemedel som härmar dopaminets effekter, så kallade 

dopaminagonister. Levodopa omvandlas till dopamin i hjärncellerna, något som leder till att 

symtomen dämpas (Rao m.fl., 2006). Det sena stadiet av Parkinsons sjukdom omfattar 

patienter som utvecklat motoriska komplikationer, exempelvis skakningar, och demens.

Att leva med en kronisk sjukdom

Det finns ingen vedertagen definition av begreppet kronisk sjukdom (Regeringen, 2014; 

Socialstyrelsen, 2014). Ofta beskrivs det som ett långvarigt eller livslångt tillstånd som sällan 

går att bota helt (Hedman, Pöder, Mamhidir, Nilsson, Kristofferzon, & Häggström, 2015). 

Det som kännetecknar kroniska sjukdomar är det långsamma sjukdomsförloppet och den ofta

gradvisa försämringen (Socialstyrelsen, 2014). Enligt Hedman, m.fl. (2015) kan en del 

kroniska sjukdomar leda till förtida död medan andra mer sannolikt resulterar i 

funktionsnedsättning.

Idag medför de kroniska sjukdomarna den tyngsta sjukdomsbördan i världen och antalet 

individer med sådana sjukdomar förutspås öka markant i framtiden. Dessutom lever allt fler 

med kroniska sjukdomar under en allt längre tid (Regeringen, 2014).
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Att leva med en kronisk sjukdom utesluter inte en känsla av välbefinnande och livskvalitet

(Hedman, m.fl. 2015). De patienter som får korrekt behandling kan många gånger fortsatt 

leva normalt, uppleva en god hälsa och fungera i samhället på olika sätt (Regeringen, 2014). 

Däremot kan sjukdomen innebära förändringar i det sociala livet genom att personer med 

kronisk sjukdom interagerar och förhåller sig till andra människor på ett annorlunda sätt.

Livsstil och framtidsplaner kan komma att förändras och behöva anpassas efter sjukdomen 

(Hedman, m.fl. 2015).

Upplevelse

Människors upplevelser är individuella och subjektiva. Därför bör varje människas 

upplevelser alltid betraktas som sin egen (Eriksson, 1991). En upplevelse måste alltid förstås 

i sitt sammanhang eftersom det kan röra sig om en känsla eller ett inre tillstånd som är 

relaterat till den situation som personen för stunden befinner sig i (Sarvimäki & Stenbock-

Hult, 1996).  Det är graden av medvetenhet och självmedvetande hos en person som lägger 

grunden för sådana upplevelser (Eriksson, 1991). Upplevelser kan vara förknippade med 

både positiva och negativa associationer, exempelvis lycka, trygghet, smärta och lidande 

(Sarvimäki & Stenbock- Hult, 1996). 

Personcentrerad vård

Enligt Patientlagen (2014:821) har alla patienter rätt till personcentrerad vård. 

Personcentrerad vård innebär ett förhållningssätt där en gemensam relation mellan 

vårdgivare, vårdtagare och anhöriga formas (McCormak m.fl., 2010). Grunden för den 

personcentrerade vården har sin utgångspunkt i vårdtagarens rätt till självbestämmande och 

integritet. Med stor förståelse, respekt, empati och kunskap ska vårdgivaren i samråd utforma 

vården utifrån de individuella behoven. Om det finns flera behandlingsalternativ har 

vårdtagaren rätt att välja vilket alternativ som föredras. 

En människa ska inte bli beskriven utifrån sin diagnos, exempelvis vid sjukdom (Leplege, 

Gzil, Cammelli, Lefeve, Pachoud & Ville, 2007). Människan är inte sin sjukdom. Att tala om 

människor som cancerpatienter, reumatiker, handikappade och så vidare är att reducera 

människan. En människa med funktionsnedsättning eller ohälsa ska bli behandlad som vilken 

annan människa som helst. Detta är ett grundantagande inom den personcentrerade vården. 
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Vårdtagare och deras anhöriga ska sättas i centrum samt behandlas med respekt och värdighet

(Alharbi, Ekman, Olsson, Dudas, & Carlström, 2012). Tanken med personcentrerad vård är 

att vårdtagaren aktivt ska vara delaktig i sin vård. Det möjliggörs genom god kommunikation 

där vårdtagaren och vårdgivaren gemensamt kommer överens om målen. Dessa ska bygga på 

vårdtagarens preferenser, värderingar och önskemål. Kommunikationen leder till att 

erfarenheter delas och att vårdtagaren och vårdgivaren lär känna varandra (Ekman m.fl., 

2011). Att lyssna och berätta skapar en gemensam förståelse, något som leder till att de olika 

professionerna får ett bra underlag inför den individuella vårdplaneringen och 

behandlingsalternativen.

Syfte

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med Parkinsons 

sjukdom. 

Metod

Design

För att besvara studiens syfte genomfördes en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Enligt 

Olsson och Sörensen (2011) är en litteraturstudie en insamling av litteratur som samlas in och 

analyseras för att därefter redovisas i en resultatredovisning. De menar även att en kvalitativ 

metod bygger på att genom språket kunna ta del av en persons inre. I en studie som har syftet 

att beskriva personers individuella upplevelse är en kvalitativ forskningsmetod lämplig 

eftersom det skapar en djupare förståelse för personens subjektiva upplevelse och 

erfarenheter (SBU, 2014). 

Datainsamling och urval

Åtta artiklar som beskriver människors upplevelser av att leva med Parkinsons sjukdom

ligger till grund för denna studie. Artiklarna är hämtade från databaserna Cinahl och PubMed. 

Skälet till att just dessa databaser har använts är att de innehåller forskning som efterfrågas i 

studien. PubMed innehåller tidskriftsartiklar som täcker områden såsom medicin och 

omvårdnad. Cinahl (Cumulative Index of Nursing and Allied Health) innehåller i huvudsak 
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tidskriftsartiklar som främst täcker områdena hälso- och vårdvetenskap (Backman, 2016). För 

att använda de båda databaserna på ett effektivt sätt så krävs sökord som är relevanta i

förhållande till studiens syfte. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) menar att användning 

av sökord leder till att relevanta artiklar hittas och att artiklar som är mindre relevanta faller 

bort. 

Databasernas begreppsordböcker användes i syfte att verifiera sökorden. I PubMed användes 

MeSH och i Cinahl användes Cinahl headings. Willman m.fl., (2011) menar att detta gör att 

sökningarna kommer att beröra det område studien ska förhålla sig till, exempelvis 

omvårdnad. Vid sökningen användes följande ord: Parkinson’s disease, experience, life 

experience, living, life with, living with, psychosocial. Inledningsvis söktes orden i 

fritextsökningar, men efter denna sökning gjordes en boolesk sökning. Boolesk sökning 

innehåller sökoperatörerna ”AND” och ”OR” som är till för att skapa en viss avgränsning 

(Forsberg & Wengström, 2016). Med hjälp av sökhistoriken i databaserna kombinerades 

sökorden med varandra och ett sökblock skapades på så sätt för att specificera sökningen mot 

studiens syfte. Hur sökningarna genomfördes presenteras i bilaga 1. 

Inklusionskriterierna för urvalet av artiklar var (1) att de varit publicerade i en vetenskaplig 

tidskrift mellan åren 2000-2016 för att endast ny forskning skulle användas, (2) att de är 

skrivna på engelska eftersom det är vetenskapens officiella språk (Willman m.fl., 2011), (3) 

att de är ”peer rewied” vilket innebär att forskare som är kunniga inom forskningsområdet har 

granskat artiklarna (Willman m.fl., 2011), (4) att de baseras på en kvalitativ metod och (5) att 

de har inkluderat vuxna personer över 18 år eftersom vuxna var målgruppen för studien.

Artiklar som handlade om anhörigas upplevelser exkluderades eftersom syftet med studien 

endast var att belysa patientens upplevelse av sjukdomen.

Genom sökningar i PubMed och Cinahl identifierades 1201 vetenskapliga artiklar som lästes 

på titelnivå. Vissa av dem visade sig vara dubbletter eftersom sökningen har skett i två 

oberoende söksystem. 65 av artiklarna föreföll vara intressanta för genomgång på 

abstraktsnivå. 18 av de utvalda artiklarna ansågs var relevanta och lästes därför i fulltext.  

Läsningen i fulltext resulterade i att ytterligare åtta artiklar uteslöts eftersom de inte svarade 

upp mot syftet med studien. Efter kvalitetsgranskningen av de tio artiklarna återstod till slut 8 

artiklar, se bilaga 2.
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Kvalitetsgranskning

En kvalitetsgranskning genomfördes för att tillse att de tio utvalda artiklarna var av god

kvalitet. Den mall som användes för kvalitetsgranskningen var ett granskningsprotokoll från 

Willman m.fl., (2011), se bilaga 3. Detta protokoll är passande för studier med kvalitativ 

metod (Willman m.fl., 2011). Mallen består av 14 frågor som kan besvaras ”Ja”, ”Nej” eller 

”Vet ej”. 

Ett poängsystem valdes i syfte att underlätta värderingen av granskningsprotokollet. Svaret 

”Ja” genererade i 1 poäng medans ”Nej” och ”Vet ej” gav 0 poäng. Den högsta summan som 

en artikel kunde få var 14 poäng. För att kunna göra relevanta jämförelser kan poängsumman 

räknas om i procent (Willman m.fl., 2011). Inför granskningen bestämdes: (1) att en 

poängsumma över 75 procent (11-14 poäng) skulle anses vara hög kvalitet, (2) att en 

poängsumma över 60 procent (9-10 poäng) skulle anses vara medelhög kvalitet och (3) att en 

poängsumma under 60 procent (0-8 poäng) skulle anses vara låg kvalitet. Av de tio artiklarna 

var sju av hög kvalitet, en av medelhög kvalitet och två av låg kvalitet. De åtta artiklarna med 

hög eller medelhög kvalitet inkluderades i studien, se bilaga 2, samtidigt som de två 

artiklarna med låg kvalitet uteslöts.

Dataanalys

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är en innehållsanalys något som används för att 

vetenskapligt analysera olika typer av texter. Artiklar som ansågs vara relevanta analyserades 

genom en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av en analysmodell från Graneheim och 

Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys är vanlig vid omvårdnadsforskning och bygger 

på att meningsenheter kodas och kategoriseras eller delas in under olika teman för att 

presenteras som ett resultat. Fokus i analyserna ligger på att beskriva och tolka ett valt 

fenomen (Graneheim & Lundman, 2004). Denna studie har en manifest ansats. Det innebär 

att textens innehåll bearbetas genom att beskriva det synliga och det uppenbara. Med andra 

ord behandlas enbart det som uttrycks direkt i texten.

Artiklarna som valdes ut efter kvalitetsgranskningen lästes igenom flera gånger innan 

innehållsanalysen påbörjades. Skälet till det var att det då blev mycket lättare med 

övergripande förståelse om artiklarna och dess innehåll. Med den breda och fördjupade

förståelsen om artiklarna identifierades avsnitt som överensstämmer med syftet in i 
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meningsenheter. Meningsenheterna hämtades från resultatdelarna i artiklarna. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att meningsenheter är stycken, meningar eller ord som är relaterade 

till varandra genom innehållet och sammanhanget. Därefter översattes texterna från engelska 

till svenska med hjälp av lexikon. De fördes sedan in i en mall där de numrerades utifrån 

vilka artiklar de tillhörde. Meningsenheterna kondenserades i nästa steg för att kortas ner, 

utan att för den skull ändra textens betydelse. Kondensering är enligt Graneheim och 

Lundman (2004) när texten görs kortare och mer lätthanterligt utan att det väsentliga i 

innehållet försvinner. Det avslutande steget var att koda, det vill säga sätta en etikett på 

meningsenheten som väldigt kort beskriver vad den betyder. När koderna var skrivna så 

analyserades dessa med tanke på likheter och skillnader. Därefter sorterades de in dels i

huvudkategorier, dels i underkategorier, om detta bedömdes relevant. Kategoriseringen är till 

för att huvudsakligen återspegla det budskap det framtagna materialet har (a.a.). De 191

utvalda meningsenheterna från artiklarna mynnade sedermera ut i tre huvudkategorier och två 

underkategorier, se figur 1. Några exempel från innehållsanalysen redovisas i bilaga 4.

Resultat

Analysen av de åtta vetenskapliga artiklarna resulterade i tre huvudkategorier som beskriver 

personers upplevelser av att leva med Parkinsons sjukdom. En av huvudkategorierna 

innehåller dessutom två underkategorier, se figur 1.
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Känsla av skam

Känslan av skam var vanlig hos de personer som diagnostiserats med Parkinsons sjukdom. 

De var i hög grad medvetna om vilka symtom som följer av sjukdomen samtidigt som de 

hade negativa föreställningar kring hur andra människor skulle reagera på symtomen. Det var 

dock få som erkände för sig själva att sjukdomen är kronisk och livslång, vilket innebär att de 

kommer dö med den (Phillips, 2006; Lio, Wu, Tsao & Lin, 2013). Förnekelsen bottnade 

bland annat i de skamkänslor som väcktes när personerna förstod att de inte längre skulle 

kunna leva sina liv så som de gjort tidigare och vad andra skulle tycka om det.

Att Parkinsons sjukdom påverkar människor i vardagliga situationer var personerna som 

intervjuats i de aktuella vetenskapliga artiklarna relativt medvetna om. De förstod att de 

sannolikt kommer att bli tvungna att avstå från vissa aktiviteter eller behöva hjälp från 

anhöriga och vänner. Ett sådant beroende av andra människor väckte starka känslor av skam 

(Dauwerse, Hendrikx, Schipper, Struiksma, & Abma, 2011; Haahr, Kirkevold, Hall & 

Østergaard, 2010). I flera av artiklarna framgick att skamkänslan hos de intervjuade 

personerna blev än mer påtaglig när de insåg att människor i deras omgivning successivt 

förändrades och började se dem på ett annorlunda sätt. Skamkänslan förstärktes ytterligare 

när reaktionerna kom från anhöriga och vänner (Phillips, 2006). I takt med det förändrades 

personernas syn på sig själva, något som ledde till att den egna stoltheten försvann (Bramley

& Eatough, 2005).

It was going from being a strong healthy woman to somebody 

you looked at and you thought, kids stared at you and you felt 

a freak. (Bramley & Eatough, 2005, s. 229).

Skammen förstärktes ytterligare av de skuldkänslor som personerna upplevde inför sina 

anhöriga på grund av den mentala påfrestningen som sjukdomen riskerar att innebära för dem 

(Lio m.fl., 2013). 

Personerna i studien kände sig ofta betraktade och oroade sig i hög utsträckning över vad 

andra människor tyckte och tänkte om dem. Även det var förenat med skamkänslor.
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I will stand there like a statue unable to move anywhere. 

People are looking strangely, they really are, and I don’t like 

it. (Haahr, Kirkevold, Hall & Østergaard, 2010, s. 412)

Personernas sociala umgänge påverkades i hög utsträckning av de skamkänslor som följer av 

sjukdomen. Inte sällan valde många av personerna att stanna hemma på grund av att deras 

sjukdom är synlig för andra och av det skälet gör dem obekväma (Haahr m.fl., 2010; Lio 

m.fl., 2013). De hade heller inte varken styrkan eller energin att bjuda in andra människor, 

något som även det bidrog till minskade sociala relationer (Wressle, Engstrand & Granérus, 

2007; Lio m.fl., 2013). 

Personerna skämdes ofta när de vistades på offentliga platser med mycket människor 

(Bramley & Eatough, 2005).  De fruktade för att bli missförstådda på olika sätt, något som 

föranledde att de talade i mindre utsträckning än tidigare i sociala och offentliga sammanhang 

(Lio m.fl., 2013). Några av personerna undvek att äta tillsammans med andra människor 

eftersom de kände sig generade när andra tittade på dem om de exempelvis råkade spilla mat 

(Wressle m.fl., 2007). 

Parkinsons sjukdom medför att bland annat talet blir sämre och långsammare. Personerna 

beskrev en frustrerande känsla när de upplevde sig tänka klart men samtidigt hörde att de 

talade osammanhängande (Lio m.fl., 2013). Deras insikt om att även andra människor 

uppfattade detta ledde till skamkänslor.

When I speak, what comes out is fragmented and incoherent. 

People don’t understand me and think I’m an idiot. In fact, I’m 

very clear in the head. It’s really an awful feeling. (Lio, Wu, 

Tsao & Lin, 2013, s. 374)

På grund av sina skamkänslor upplevde personerna att även högst vardagliga aktiviteter 

kändes besvärliga, exempelvis att gå ut på en promenad (Caap – Ahlgren, Lannerheim, & 

Dehlin, 2002). De beskrev att de ofta kände sig iakttagna. Just att inte kunna gå ordentligt var 

något som personerna upplevde som särskilt skamligt och förnedrande (Bramley & Eatough 

2005). Deras känsla var att de tappade kontrollen över sin kropp och att fötterna emellanåt 

satt fast i marken. Några personer menade att den egna pressen på att ha kontrollen över sina 
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rörelser och sin kropp var särskilt stor i sociala situationer eftersom de ogärna vill känna att 

de skämmer ut sig. Den begränsade kontrollen över kroppens rörelser innebar att det alltid 

fanns en risk för att ramla omkull, något som kan förknippas med andra orsaker än just 

Parkinsons sjukdom. Risken för att felaktigt uppfattas som exempelvis alkoholpåverkad 

medför att skamkänslorna ökar.

Personerna skämdes när de hamnade i situationer då andras blickar riktades mot dem på 

grund av sina motoriska svagheter. De kände att andras blickar då vändes mot dem med en 

undran vad det var för fel på dem. Personerna upplevde sig själva som ”idioter”, något som 

dels födde en känsla av skam över den egna sjukdomen, dels en känsla av att folk uppfattade 

dem som inkompetenta (Caap - Ahlgren, m.fl., 2002).

Känsla av rädsla

Personerna som diagnostiserats med Parkinsons sjukdom kände stor rädsla inför hur 

sjukdomen skulle komma att utvecklas och vad det skulle innebära för dem. Enbart själva 

diagnosen i sig orsakade egna spekulationer och oro inför framtiden (Haahr m.fl., 2010; Lio 

m.fl., 2013). Några av personerna kände en rädsla för att träffa andra människor med samma 

sjukdom eftersom det ökar deras oro och gör dem påminda om sin förmodade 

sjukdomsutveckling (Wressle m.fl., 2007). Andra personer kände en fruktan för att bli 

lämnade ensamma och på så sätt skapades ytterligare oro inför framtiden (Lio m.fl., 2013). I

syfte att försöka dämpa sin rädsla undvek vissa av personerna att träffa andra människor med 

samma sjukdom (Wressle m.fl., 2007). 

Flera av personerna hade en ständigt inneboende rädsla för de symtom som sjukdomen 

sannolikt skulle medföra (Caap - Ahlgren, m.fl., 2002). Framförallt var det de fysiska 

symtomen som oroade dem mest. Att inte ha full kontroll över sin kropp var en skrämmande 

känsla. Vissa beskrev en rädsla för att utvecklas på samma sätt som de som dött till följd av 

komplikationer till sjukdomen (Lio m.fl., 2013).

De sjukdomsorsakade fysiska förändringarna i rörelsemönstret medför försämrad balans och 

ökad stelhet. Vartefter sjukdomen utvecklades kände personerna en allt större känsla av 

klumpighet. Främst var det den försämrade balansen som skrämde dem mest. Obalans 

innebär ökad risk för att ramla och skada sig. Det ökar i sin tur farhågorna för att bli 
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rullstolsburen eller på annat sätt bli hämmad i sin rörelsefrihet. Det skulle i så fall innebära att 

personerna blir beroende av andra människor för att klara olika vardagssituationer (Caap -

Ahlgren, m.fl., 2002).

Personerna kände en ihållande rädsla för att hamna i en situation där de inte skulle klarar sig 

själva. De anpassade därför sina liv i syfte att minska riskerna för det. Oron gjorde att några

av personerna försökte gå långsammare och mer försiktigt. Andra personer valde att i större 

utsträckning stanna hemma för att undvika eventuella fall (Lio m.fl., 2013). Vintertid var de 

flesta personerna i studien extra oroliga för att halka eller ramla utomhus. De fruktade för de 

konsekvenser som en utomhuspromenad skulle kunna medföra (Wressle m.fl., 2007).

Personerna hade en ständig inneboende rädsla över att främlingar skulle döma dem för att de 

visar upp fysiska sjukdomssymtom (Bramley & Eatough, 2005). Flera av personerna 

berättade att de i skiftande grad hade tappat självkänslan på grund av oron över omgivningens 

tankar och värderingar om dem.

They think that you’re senile because you’re moving like this 

and because you’re, you know finding things hard to do like 

take a top off a bottle. (Bramley & Eatough, 2005, s. 230).

Att bli sedd som gammal eller dement var en mycket stark fruktan hos de flesta personerna

(Bramley & Eatough, 2005). Rädslan för att den försämrade rörelseförmågan skulle innebära

en ökad risk för att skada sig eller för att bli dömd av andra gjorde att flera av personerna ofta 

avstod från att delta i offentliga möten eller andra sociala sammanhang. 

Känslor kring autonomi

Personerna som diagnostiserats med Parkinsons sjukdom uttryckte ofta olika känslor kring

sin autonomi. De upplevda känslorna kretsade främst kring befarad förlust av den egna

autonomin och kring att bevara autonomin trots sjukdomen.

Förlust av autonomi

De symtom som Parkinsons sjukdom ger hade stor inverkan på de enskilda personerna och 

deras autonomi. Innan sjukdomen bröt ut kunde personerna känna sig outtröttlig och kapabla
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till att gör det mesta, men detta har förändrats i takt med sjukdomens fortskridande (Bramley

& Eatough, 2005). I flera vardagliga situationer blev förlusten av autonomi tydlig för många 

personer.

I used to be so confident, I could get up, get my children ready, 

clean the house, get them to school, get home again for when 

they came out of school, work till early hours in the morning 

doing outdoor work to make some extra money. Go to market 

and away for weekends, I could do all that and not feel tired or 

anything, I never felt tired, I always felt exhilarated by work 

and children. (Bramley & Eatough, 2005, s. 229).

Det var framförallt bristen på energi och de försämrade kroppsliga funktionerna som bidrog

till den minskade självständigheten och som försvårade vardagliga aktiviteter. Något så 

enkelt som att handla i affären kunde vara ett problem för vissa personer (Wressle m.fl., 

2007). Några personer hade exempelvis svårigheter att på egen hand ta ner varor från 

hyllorna och bära tunga kassar med sig hem från affären. Bakning och handarbete upplevdes

som svårt, bland annat på grund av de skakningar som kunde uppstå till följd av sjukdomen. 

Att skriva och läsa var problematiskt för en del av personerna. Försämrat närminne utgjorde

ett hinder på flera olika sätt i vardagen eftersom personerna inte kom ihåg vissa saker som 

nyligen inträffat eller sagts. Att städa, hänga tvätt och arbeta i trädgården var andra sysslor 

som kunde vara svårt för personerna att utföra oberoende av andra (a.a.).

Förlusten av autonomi i livet återspeglade sig även kroppsligt för personerna. Många 

upplevde att kroppen var oförutsägbar och att de blev styrda av sin egen kropp (Haahr m.fl., 

2010). En del personer kände sig även uttråkade och ansåg att de levde monotont. Dessutom 

var merparten av personerna beroende av läkemedel för att fungera och detta krävde att de 

anpassade sig och höll vissa tider. Glömd medicinering kunde innebära att de blev helt 

orörliga.

As I have to take medication seven times a day, you need to 

keep certain times, and then you come to accept that you have 

to stick to those times within a margin of 10 minutes. (Haahr, 

Kirkevold, Hall & Østergaard, 2010, s. 412).
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Fritidsaktiviteter, som exempelvis cykling, blev svårare för personerna och några av dem 

avstod helt på grund av rädslan för att ramla av cykeln (Wressle m.fl., 2007). Många avstod

dessutom från att resa, gå på teater eller konserter eftersom de ansåg det som omöjligt, främst 

för att de inte visste hur dagsformen skulle bli den aktuella dagen. Aktiviteterna blev inte bara 

svårare för personerna att utföra. De tog även mycket längre tid. Att stressa var inget 

alternativ eftersom detta ofta gjorde att personerna fungerade ännu sämre (a.a.).

Bevarande av autonomi

Personerna hade flera olika strategier för att bevara sin autonomi så länge som möjligt (Kang 

& Ellis-Hill, 2015). De flesta ansåg att det mest effektiva sättet var positivt tänkande. 

Känslan av tacksamhet över att leva och att tycka om sig själv för den man är var till stor 

hjälp för flera av personerna.

And live life as best you can with what you’ve got. (Phillips, 

2006 s. 367).

Genom att träffa andra människor med sjukdomen så kunde personerna ibland känna sig 

lättade (Kang & Ellis-Hill, 2015). De kunde då uppleva att deras egna symtom av sjukdomen 

inte var lika svåra som andras symtom. Detta gav en positiv känsla som gjorde sjukdomen 

lättare att hantera och leva med.

Att planera sin vardag var ett annat sätt att hantera sjukdomen (Haahr m.fl., 2010). Många av 

personerna ansåg det som nödvändigt att leva enligt rutiner för att kunna hantera sjukdomen 

och på så sätt få känslan av att ha fortsatt kontroll över sina liv (Wressle m.fl., 2007). Många 

var också av den åsikten att de inte tänkte låta sjukdomen styra deras liv. Att delta i olika 

aktiviteter utifrån de förutsättningar som fanns och oberoende av kroppens funktioner var 

viktigt för några av individerna (Haahr m.fl., 2010). 

 

Genom att planera och ha kontroll över sin situation kunde personerna minimera behovet av 

hjälp så länge som möjligt (Haahr m.fl., 2010). Detta gav en minskad stress vilket i sin tur 

ledde till att personerna upplevde både fysisk och emotionell stabilitet. Planeringen av 

vardagen resulterade också i att personerna hade mer energi och upplevde välbefinnande i 

livet (Dauwerse m.fl., 2011). 
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”When the energy level is good enough, daily function gets 

better, for instance, one experiences less stress and emotional 

instability” (Dauwerse, Hendrikx, Schipper, Struiksma, & 

Abma, 2011 s. 1348). 

Diskussion

Metoddiskussion
Denna litteraturstudie har en kvalitativ ansats. Detta ansågs vara lämpligt eftersom syftet med 

studien var att söka efter kunskap om personers upplevelser av att leva med Parkinsons 

sjukdom. Fördelarna med att välja denna metod är enligt Willman m.fl., (2011) att en 

kvalitativ ansats har fokus på att belysa upplevelser och erfarenheter. En styrka i denna 

litteraturstudie är därför att alla artiklar som valts ut har en kvalitativ design. 

Författarna valde att påbörja artikelsökningarna under ett studieuppehåll. Initialt genomfördes 

sökningarna inte tillsammans eftersom författarna vistades på skilda orter. Detta kan ha

inneburit vissa svagheter i utsökningarna. Sökningarna gjordes i databaserna PubMed och 

Cinahl eftersom de till stor del består av omvårdnadstidskrifter, något som förenklade 

sökandet och chanserna att hitta relevanta artiklar till studien. Att söka efter litteratur från fler 

än en databas är av stor vikt för att kunna få en omfattning som är tillfredsställande (Willman 

m.fl., 2011).

Sökorden som använde vid sökningarna i databaserna var ganska breda och började med 

Parkinson’s disease och experience. För att avgränsa sökningarna använde författarna de 

booleska sökoperatörerna AND och OR när de båda sökorden kombinerades med varandra 

samt med de övriga sökorden i studien. I annat fall bedömdes resultatet bli alltför omfattande.

Avgränsningarna kan ha medfört att några intressanta artiklar har exkluderats, men 

sökningarna resulterade ändå i ett tillräckligt stort antal relevanta artiklar. Att med 

noggrannhet gå igenom det förhållandevis stora resultatet efter sökningarna var tidskrävande, 

men trots det fortfarande hanterbart. Fördelen med ett så stort urval av artiklar gjorde att 

sannolikheten att hitta beskrivna upplevelser av att leva med Parkinsons sjukdom ökade.
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Inledningsvis bestämde författarna att artiklarna som skulle användas inte fick vara äldre än 

tio år. Men flera av de mest intressanta artiklarna var något äldre. Därför utvidgades kriteriet 

till att omfatta artiklar som var skrivna på 2000-talet, det vill säga mellan åren 2000 och 

2016. En av artiklarna sorterades inledningsvis bort eftersom den mestadels beskrev 

anhörigas upplevelser, ett av exklusionskriterierna. Författarna valde trots det att senare 

inkludera artikeln eftersom den till viss del innehöll relevant och intressant information i 

förhållande till studiens syfte.

Eventuella geografiska kriterier övervägdes inte eftersom upplevelserna av att leva med 

Parkinsons sjukdom sannolikt är de samma över hela världen. Däremot kan det finnas 

kulturella skillnader i olika världsdelar vad det gäller synen på kroniska sjukdomar och det 

kan eventuellt påverkar livssituationen för den som har Parkinsons sjukdom på olika sätt,

men det perspektivet var inte inkluderat i studien.

Författarna har inte lyckats hitta dokumentation om upplevelserna av att leva med Parkinsons 

sjukdom som är långt gången. Sannolikt grundar det sig i de svårigheter som uppstår när så 

svårt sjuka personer intervjuas. Det är nämligen inte ovanligt att dessa personer även är 

dementa. Denna omständighet gör att underlaget till litteraturstudien är något begränsat, 

något som kan anses vara en svaghet.

De artiklar som ansågs intressanta för denna studie genomgick en kvalitetsgranskning och 

dokumenterades på ett bedömningsprotokoll som Willman m.fl., (2011) tagit fram. 

Protokollet ansågs lämpligt eftersom det med fördel kan användas på artiklar med kvalitativ 

ansats. Det var dessutom lättanvänt och överskådligt. Båda författarna granskade artiklarna 

vilket kan anses ge granskningen en hög tillförlitlighet (Willman m.fl., 2011). En svaghet i 

kvalitetsgranskningen var att båda författarna var oerfarna kvalitetsgranskare, något som kan 

ha lett till vissa tolkningsfel. Bristen på erfarenhet kan ha inneburit en alltför stor tilltro till 

granskningsprotokollet och den värdering som användes med hjälp av ett poängsystem. 

Tolkningen av innehållsanalysen utgick ifrån en metod som tagits fram av Graneheim och 

Lundman (2004). Under analysen användes manifest ansats. Det innebär att texten inte tolkas 

utan istället lyfts det viktiga i textinnehållet fram (Olsson & Sörensen, 2011). En risk med 

denna ansats är att latenta inslag kan förekomma i texten och på så vis inte beaktas i analysen. 
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Båda författarna analyserade texterna tillsammans och hjälptes åt att ta ut meningsenheter, 

koder och kategorier. En upplevd svårighet under analysen var att kategorisera koderna 

eftersom vissa koder kunde tillföras flera av kategorierna.

Resultatdiskussion
Artiklarna som granskades i studien var rika på upplevelsebeskrivningar och upplevelserna 

kunde delas in i tre huvudkategorier, se figur 1. I resultatet av litteraturstudien framkom att 

Parkinsons sjukdom har en stor inverkan på livet för de personer som omnämns i artiklarna. 

Resultatet visade tydligt att skamkänslor är vanliga hos personer med Parkinsons sjukdom.

Skamkänslorna grundade sig i individernas upplevelser av att leva med sjukdomen i olika 

sociala situationer och uppstod av flera olika skäl. Insikten av att inte kunna leva sitt liv så 

som personen tidigare hade gjort var ett sådant skäl. Att bli beroende av andra och uppfattas 

som en börda gav också upphov till känslor av skam. Nijhof (1995) visar att det inte är 

ovanligt att personer med Parkinsons sjukdom är beroende av andra människor för att klara 

det dagliga livet och att detta ofta resulterar i skamkänslor. Skam kan också vara en smärtsam 

känsla av att inte duga till, att nedvärderas eller att inte ingå i en gemenskap. Cullberg 

Weston (2008) påpekar att känslor av sådan typ ofta är förknippade med fysiska 

funktionshinder. Många upplevde en frustration över att höra sig själv tala osammanhängande 

trots att tanken var formulerad på ett tydligt sätt. Talsvårigheterna upplevdes som skamligt i 

dialogen med andra människor. Nijhof (1995) bekräftar att skamkänslor kan uppstå när 

personer med Parkinsons sjukdom upplever att de inte längre kan uttrycka sig fullständigt i

tal eller på andra sätt kommunicera felfritt. Känslor av skam kan också uppkomma när

personer med Parkinsons sjukdom plötsligt blir exponerade med sina svagheter och sina 

problem i offentliga sammanhang. Att sådana känslor är vanliga när en persons sjukdom 

synliggörs för omgivningen styrks av Cullberg Weston (2008).

Resultatet visade vidare att många personer med Parkinsons sjukdom upplevde rädslor 

förknippade med sjukdomen. Flera personer kände rädsla inför framtiden eftersom de inte 

visste hur sjukdomen skulle komma att utveckla sig. Även symtomen som vanligen följer 

med sjukdomen och osäkerheten över hur sjukdomen kommer att påverka personerna 

skapade känslor av oro och rädsla. Allt detta bekräftas av Ali Soleimani, Bastani, Negarandeh 

och Greysen (2016) som kommit fram till liknande slutsatser i en tidigare studie. Även 

Lindholm, Hagell, Hansson och Nilsson (2014) pekar på att de fysiska symtomen som kan 
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uppstå vid Parkinsons sjukdom ofta genererar känslor av rädsla. Risken att inte kunna styra 

och kontrollera kroppen upplevdes som skrämmande. Nedsatt balans innebär en ökad risk för 

att ramla omkull, något som flera personer kände rädsla inför. Konsekvenserna av att ramla 

skulle kunna innebära fysiska skador som kan leda till ett ökat beroende av andra människor, 

en tanke som skapade oro. Detta styrks av Lindholm m.fl. (2014) som menar att många 

personer med Parkinsons sjukdom har tråkiga erfarenheter av tidigare fall och att det 

förstärker rädslan för att trilla igen. Sjukdomens progressiva förlopp var en stor och 

gemensam källa till oro och rädsla. Trots att källan till rädsla kunde variera mellan olika 

individer delade de flesta personerna med Parkinsons sjukdom ändå rädslan för att bli 

invalidiserad, något som bekräftas av Ali Soleimani m.fl. (2016).

I resultatet framkom även att det fanns en tydlig förlust av autonomi hos många personer med 

Parkinsons sjukdom. Sjukdomssymtomen gjorde det svårt för personerna att självständigt 

utföra många av de aktiviteter som de tagit för givet före det att sjukdomen brutit ut. Flera 

upplevde även att de till stor del var styrda av sin kropp. Sunvisson och Ekman (2001) visar 

att Parkinsons sjukdom kan ge en känsla av att vara förslavad av sin sjukdom och att 

sjukdomen präglar det dagliga livet för personerna som lever med den. Detta avspeglas i 

deras sätt att hantera både det sociala livet och de dagliga rutinerna. Många la därför mycket 

kraft och ansträngning på att finna strategier för att bevara sin autonomi så länge som möjligt.

Ett framgångsrikt sätt var att ha en positiv inställning, något som Charlton och Barrow (2002) 

bekräftar. Ett annat sätt var att planera för att bibehålla kontrollen över livet. Brattberg (2008) 

pekar på att det inte är ovanligt att personer med en kronisk sjukdom får negativa tankar och 

blir kraftlösa, utmattade samt oförmögna att hantera sin egen situation. Sand och Strang

(2013) påtalar att det finns strategier för att skapa strukturer och sammanhang i svåra 

situationer. Men det kan kräva professionell hjälp. Detta bekräftas av Hedman, m.fl. (2015) 

som menar att en kronisk sjukdom ofta innebär att personen måste hitta strategier och nya sätt 

att leva med sin sjukdom i syfte att bevara sin självständighet. Charlton och Barrow (2002) 

poängterar vikten av att medvetet sysselsätta sig med aktiviteter och på så sätt inte låta 

Parkinsons sjukdom ta upp en central del av tankarna.

Bevarandet av autonomi för de som diagnostiserats med Parkinsons sjukdom kan öka om de 

känner sig delaktiga i sin vård samt om omvården utformas utifrån de egna resurserna och 

förutsättningarna. Olsson, Hansson och Ekman (2016) påpekar att sjuksköterskan kan bidra 

till att skapa trygghet och att minska personernas oro genom att utgå ifrån ett personcentrerat 
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arbetssätt. Personernas möjligheter att bevara sin självständighet ökar väsentligt om vården 

utgår från vårdtagarens preferenser, värderingar och önskemål. McCrae (2013) bekräftar att 

en personcentrerad omvårdnad kan göra personer med bland annat Parkinsons sjukdom 

mindre beroende av sin omgivning. Den personcentrerade omvårdnaden bygger på goda 

relationer och en god kommunikation mellan vårdgivaren och vårdtagaren. Förutsättningarna 

för det ökar väsentligt om sjuksköterskan har kunskaper om upplevelserna av att leva med 

Parkinsons sjukdom.

Slutsats
Resultatet av denna litteraturstudie har visat på vilka upplevelser och behov som tidigare 

intervjuade personer med Parkinsons sjukdom har uppgivit i andra forskningssammanhang. 

Denna kunskap är viktig när relationen mellan vårdgivare, vårdtagare och anhöriga formas.

Kunskapen är väsentlig för att få den förståelse som ska ligger till grund för 

kommunikationen mellan vårdgivaren och vårdtagaren när den individuella vårdplaneringen 

görs. I en personcentrerad omvårdnad är det viktigt att vårdpersonalen ser den som har 

Parkinsons sjukdom i ett helhetsperspektiv och ser till att omvårdnaden utgår ifrån varje 

persons individuella upplevelser och behov.

Familjemedlemmarna till den som har Parkinsons sjukdom är mycket viktiga för att kunna ge 

det stöd som behövs för att personen trots omständigheterna ska kunna leva ett så oberoende 

liv som möjligt. Denna studie har medvetet exkluderat de upplevelser och känslor som 

anhöriga och vänner till personer med Parkinsons sjukdom har. En sådan empirisk studie 

skulle kunna vara av betydelse för fortsatt forskning. Även om det förmodligen är mycket 

svårt så skulle det också kunna vara intressant att studera upplevelserna hos de personer som 

har en långt gången Parkinsons sjukdom, oftast i kombination med demens.

Självständighet 
Båda författarna har haft ett kontinuerligt samarbete och varit lika delaktiga under hela 

processen. Sökningarna i databaserna gjordes enskilt till att börja med, men alla 

överväganden och sammanställningar har gjorts gemensamt. All text har skrivits och 

bearbetats tillsammans. Redan inledningsvis utarbetades ett gemensamt schema för när olika 

delmål skulle vara klara. Den ursprungliga planen har följts utan några avvikelser och båda 
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författarna har uppfattningen att samarbetet har fungerat bra. Diskussionerna som förts under 

arbetets gång har bidragit till att studien utvecklats fortlöpande.
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Bilaga 1: Databassökningar 
Sökord och sökningar i Cinahl.

Sökords-

kombinationer

Sökdatum Antal 

träffar

Lästa på 

titelnivå 

Lästa på 

abstraktsnivå

Lästa i 

fulltext

Antal valda 

artiklar

Parkinsons 

disease

Block 1

2016-08-17 15112 0 0 0 0

Living

Block 2

2016-08-17 68283 0 0 0 0

Experience OR 

Life Experience

Block 3

2016-08-17 153250 0 0 0 0

Block 1 AND 

Block 2 AND 

Block 3

2016-08-17 65 65 9 3 3

Sökords-

kombinationer

Sökdatum Antal 

träffar

Lästa på 

titelnivå 

Lästa på 

abstraktsnivå

Lästa i 

fulltext

Antal valda 

artiklar

Parkinsons 

disease

Block 1

2016-08-17 15112 0 0 0 0

Living

Block 2

2016-08-17 68283 0 0 0 0

Psychosocial

Block 3

2016-08-17 262547 0 0 0 0

Block 1 AND 

Block 2 AND 

Block 3

2016-08-17 115 115 12 4 3
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Sökords-

kombinationer

Sökdatum Antal 

träffar

Lästa på 

titelnivå 

Lästa på 

abstraktsnivå

Lästa i 

fulltext

Antal valda 

artiklar

Parkinson´s 

disease

Block 1

2016-09-22 15252 0 0 0 0

Experience

Block 2

2016-09-22 66675 0 0 0 0

Block 1 AND 

Block 2

2016-09-22 190 190 6 3 1

 

 

Sökords-

kombinationer

Datum Antal 

träffar

Läst på 

titelnivå

Läst på 

abstraktsnivå

Läst i 

fulltext

Antal valda 

artiklar

Parkinson´s 

disease

Block 1

2016-09-22 15252 0 0 0 0

Living with

Block 2

2016-09-22 30482 0 0 0 0

Block 1 AND 

Block 2

2016-09-22 291 291 8 2 1
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Sökord och sökningar från PubMed.

Sökords-

kombinationer

Datum Antal 

träffar

Läst på 

titelnivå

Läst på 

abstraktsnivå

Läst i 

fulltext

Antal valda 

artiklar

Parkinson´s 

disease

Block 1

2016-09-27 42847 0 0 0 0

Experience

Block 2 

2016-09-27 341604 0 0 0 0

Block 1 AND 

Block 2

2016-09-27 179 179 14 3 2

 

 

Sökords-

kombinationer

Datum Antal 

träffar

Läst på 

titelnivå

Läst på 

abstraktsnivå

Läst i 

fulltext

Antal valda 

artiklar

Parkinson´s 

disease

Block 1

2016-09-27 42847 0 0 0 0

Life 

experience

Block 2

2016-09-27 57912 0 0 0 0

Life with OR

Living with

2016-09-27 1044436 0 0 0 0

Block 1 

AND Block2 

AND Block 3 

2016-09-27 269 269 11 2 0
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Sökords-

kombinationer

Sökdatum Antal 

träffar

Lästa på 

titelnivå 

Lästa på 

abstraktsnivå

Lästa i 

fulltext

Antal valda 

artiklar

Parkinsons 

disease

Block 1

2016-10-27 43145 0 0 0 0

Living

Block 2

2016-10-27 1054735 0 0 0 0

Psychosocial

Block 3

2016-10-27 58494 0 0 0 0

Block 1 AND 

Block 2 AND 

Block 3

2016-10-27 92 92 5 1 0
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Bilaga 2: Artikelöversikt 

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet
Haahr. A., Kirkevold. 
M., Hall. E.O.C., & 
Østergaard. K. (2010).
Danmark

Living with advanced 
Parkinson´s disease: a 
constant struggle with 
unpredictability.

Kvalitativ metod baserat 
på intervjuer som 
analyserats enligt 
hermeneutisk
fenomenologi.

Elva deltog, varav åtta män 
och tre kvinnor. Alla 
diagnostiserade med 
Parkinsons sjukdom och 
levde tillsammans med en 
partner. 

Hög kvalitet

Bramley, N., & 
Eatough, V. (2005).
Storbritannien

Experience of living 
with Parkinson`s 
disease: An 
interpretative 
phenomenological 
analysis case study.

Kvalitativ metod med 
fenomenologis inriktning 
där en kvinna 
intervjuades i tre separata 
semi-strukturerade 
intervjuer.

En kvinna som är 62 år 
och diagnostiserad med 
Parkinsons sjukdom. 

Hög kvalitet

Caap – Ahlgren, M., 
Lannerheim, L., & 
Dehlin, O. (2002).
Sverige

Older Swedish 
women`s experience 
of living with 
symptoms related to 
Parkinson`s disease.

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk –
hermeneutik inriktning 
där intervjuer 
genomfördes i 
deltagarnas hem.

Åtta kvinnor i åldrarna 63-
80 år med diagnosen 
Parkinsons sjukdom blev 
intervjuade.

Hög kvalitet

Wressle. E., Engstrand. 
C., & Granérus. A-K. 
(2007).
Sverige 

Living with 
Parkinson´s disease: 
Elderly patients´and 
relatives´perspective 
on daily living.

Kvalitativ metod baserad 
på intervjuer. 

Sju personer deltog, varav 
tre kvinnor, fyra män. 
Ålder 64 - 77 år. Alla 
diagnostiserade med 
Parkinsons sjukdom.

Hög kvalitet

Kang, M., & Ellis-Hill, 
C. (2015).
Storbritannien

How to live life 
successfully with 
Parkinson’s disease?

Kvalitativ metod 
baserade på semi-
strukturerade intervjuer.

Åtta deltagare mellan 57-
78 år deltog. Fem kvinnor 
och tre män. Spannet för 
sjukdomsdurationen var 2-
16 år.  

Hög kvalitet

Dauwerse. L., 
Hendrikx. A., 
Schipper. K., 
Struiksma. C., & 
A.Abma. T. (2011). 
Nederländerna 

Quality-of-life of 
patients with 
Parkinson´s disease.

Kvalitativ metod baserad 
på semi-strukturerade 
intervjuer och fyra 
stycken fokusgrupper. 

27 deltog vid intervjuerna 
och 30 deltog i 
intervjuerna. Ålder 42 - 88. 
Alla diagnostiserade med 
Parkinsons sjukdom. 

Hög kvalitet

Phillips, L. J. (2006). 
USA

Dropping the bomb: 
Experience of being 
diagnosed with 
Parkinson`s disease.

Kvalitativ metod där 
deltagarna blev 
intervjuade två gånger 
där beskrivande frågor 
gavs för en detaljerad 
beskrivning av deras 
upplevelser.

Sex kvinnor och fem män 
mellan 56-85 år gamla 
blev intervjuade.

Medel 
kvalitet

Liao. Y-C., Lin. H-R., 
Tsao. L-I., & Wu. Y-R. 
(2013).
Taiwan 

The experiences of 
Taiwanese older 
individuals at 
different stages of 
Parkinson’s disease. 

Kvalitativ metod baserad 
på semi-strukturerade 
intervjuer.

15 deltog (6 kvinnor och 9
män).
Ålder 65-80. 
Alla diagnostiserade med 
Parkinsons sjukdom.

Hög kvalitet
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Bilaga 3: Granskningsprotokoll
GRANSKNINGSPROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED 
KVALITATIV METOD.

Beskrivning av studie
Finn ett tydligt syfte
Patientkarakteristiska Antal……………………………………….

Ålder………………………………………. 
Man/Kvinna………………………………..

Är kontexten presenterad?
Etiskt resonemang? 

Urval
Relevant?
Strategisk?

Metod för
Urvalsförfarande tydligt beskriven? ej
Datainsamling tydligt beskriven?
Analys tydligt beskriven?

Giltighet
Är resultatet logiskt, begripligt?
Råder datamättnad?
Råder analysmättnad?

Kommunicerbarhet
Redovisas resultatet klart och tydligt?
Redovisas resultatet i förhållande till
en teoretisk referensram?
Genereras teori?

Huvudfynd
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivningen/analysen adekvat?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....

Sammanfattande bedömning av
kvalitet

Kommentar…………………………………………………………………………

Granskare(sign.)………………

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan 
forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur
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Bilaga 4: Exempel från innehållsanalysen

Meningsenhet Översatt 

meningsenhet

Kondensering Kod Under-
kategori

Kategori

Perceiving 

stigmatization, the 

women related that 

they sometimes get 

the feeling that a 

person with PD is 

considered an idiot, 

and they feel 

ashamed at having 

the disease.

Om sin upplevda 

stigmatisering 

berättade 

kvinnorna att de 

ibland får känslan 

av att en person 

med PS anses 

vara en idiot och 

de skäms över att 

ha sjukdomen.

Ses som idioter 

och skäms över 

att ha 

sjukdomen.

Skam över 

sjukdomen.

Känsla av 

skam.Patients avoided 

having lunch or 

dinner with other 

people because of 

problems eating 

without spills or 

mess. They felt 

embarrassed if 

others were looking 

at them.

Patienter undvek 

att äta lunch eller 

middag med andra 

människor på 

grund av problem 

med att äta utan 

spill eller kladd. 

De kände sig 

generade om 

andra tittade på 

dem.

Undvek att äta 

med andra. 

Kände sig 

generade om 

andra tittade på 

dem.

Kände sig 

generade.

Feeling clumsy, 

being afraid of 

falling in public and 

not being able to 

walk properly hurt 

the women’s 

perception of 

femininity.

Att känna sig 

klumpig, att vara 

rädda för att ramla 

offentligt och att 

inte kunna gå 

ordentligt 

påverkar synen på 

kvinnlighet 

negativt.

Rädsla för att 

ramla offentligt 

och inte kunna 

gå ordentligt.

Rädsla för att 

ramla.

Känsla av 

rädsla.
As the sense of 

balance 

deteriorated, 

participants always 

worried about 

falling and needed 

to be extremely 

cautious at all times. 

Eftersom 

balanssinnet 

försämrades var 

deltagarna alltid 

oroliga för att 

falla och behövde 

vara extremt 

försiktiga hela 

tiden.

Balanssinnet 

försämrades, de 

var oroliga för 

att falla och var 

extremt 

försiktiga hela 

tiden.

Orolig för att 

falla.
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Leisure activities 

such as bicycling 

decreased as a result 

of decreased 

balance and feelings 

of being unsafe. The 

patients were afraid 

of falling and this 

limitation was seen 

as a great loss of 

freedom.

Fritidsaktiviteter 

såsom cykling 

minskade till följd 

av minskad balans 

och känslor av 

osäkerhet. 

Patienterna var 

rädda för att falla 

och denna 

begränsning sågs 

som en stor 

förlust av frihet.

Fritidsaktiviteter 

som cykling 

minskade.

Begränsningen 

innebar en stor 

förlust av frihet.

Förlust av 

frihet.

Förlust av 

autonomi.

Känslor 

kring 

autonomi.

Being positive 

became a way to 

deal with the 

situation, hoping 

and anticipating for 

the best: ‘‘I sat 

down on a bench 

and thought: ‘this is 

shit’... then I agreed 

with myself that I 

had to be positive. I

am not dead, I have 

only got 

Parkinson’s’’.

Att vara positiv 

blev ett sätt att 

hantera 

situationen, 

hoppas och 

förvänta sig det 

bästa: ''Jag satte 

mig ner på en 

bänk och tänkte: 

"detta är skit" ... 

sedan jag kommit 

överens med mig 

själv att jag måste 

vara positiv. Jag 

är inte död, jag 

har bara fått 

Parkinsons''.

Att vara positiv

blev ett sätt att 

hantera 

situationen. 

Kommit överens 

med mig själv 

att måste vara 

positiv. Jag är 

inte död, jag har 

bara fått 

Parkinsons.

Positivt 

tänkande för att 

hantera 

sjukdoms-

situationen

Bevarande 

av 

autonomi.


