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Sammanfattning 
 
Bakgrund: I Sverige beräknas ca 20 000 personer leva med Parkinsons sjukdom. Sjukdomen 
är kronisk och medför ett förvärrande motoriskt handikapp. Sjukdomen påverkar personernas 
livskvalité och i dagsläget finns det ingen behandling som botar sjukdomen. Eftersom 
sjukdomen skiljer sig från person till person krävs en ökad förståelse och kunskap för att 
sjuksköterskan ska kunna skapa bättre förutsättningar för en god omvårdnad. Det kan handla 
om att bistå med information och kunskap kring sjukdomen och göra personerna mer 
delaktiga i sin vård och på så vis underlätta deras livssituation. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att leva med Parkinsons sjukdom. 
Metod: För att besvara studiens syfte har en litteraturstudie med kvalitativ ansats använts. 
Resultatet baseras på elva vetenskapliga artiklar som sökts fram i databaserna PubMed och 
CINAHL. Artiklarnas resultat analyserade med hjälp av Graneheim och Lundmans 
beskrivning av innehållsanalys och mynnade ut i 193 meningsenheter. 
Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier vilka var upplevelsen av kroppsliga 
begränsningar med underkategorierna förlust av kroppsliga förmågor och en oförutsägbar 
kropp; upplevelsen av sociala begränsningar med underkategorierna förlust av sociala 
förmågor och social skam; upplevelsen av en förändrad självbild; upplevelsen av en positiv 
tillvaro trots sjukdom med underkategorierna meningsfullhet, positiv inställning och kontroll 
över livet. 
Slutsats: Vid Parkinsons sjukdom upplevde personerna kroppen som begränsad och 
oförutsägbar vilket påverkade deras vardag. Sjukdomen påverkade även det sociala livet och 
den upplevda självbilden. Flera upplevde trots sin sjukdom en positiv tillvaro. Resultatet kan 
leda till att sjuksköterskan får en ökad kunskap kring personers upplevelse av att leva med 
Parkinsons sjukdom, vilket kan förbättra omvårdnaden för denna patientgrupp. 
Nyckelord: KASAM, kvalitativ, litteraturstudie, Parkinsons sjukdom, upplevelse 
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Inledning 
Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom som medför ett successivt 

förvärrande motoriskt handikapp (Ericson & Ericson, 2012). Sjukdomen uppträder vanligtvis 

kring 50–60 års ålder och cirka 20 000 personer i Sverige uppskattas leva med sjukdomen 

(ibid.). Sjukdomen medför lidande där avgörande faktorer till nedsatt välbefinnande beskrivs 

som kroppsligt obehag, nedsatt rörlighet, försämrad kognition, emotionell påverkan samt 

bristande eller försämrad kommunikation (Soh, McGinley, Watts, Iansek & Morris, 2012). 

Ångest och depression är exempelvis två allvarliga tillstånd och sjukdomar som förekommer 

hos över hälften av personerna med Parkinsons sjukdom (Yamanishi et al., 2013). 

Att bibehålla personers vardagliga liv och fysiska förmåga ses som ett av de största 

problemen bland personer med Parkinsons sjukdom (Kang & Ellis-Hill, 2015). Det är därför 

viktigt att sjuksköterskan har en förmåga att identifiera vad som är viktigt i personens vardag 

för att på så vis utveckla en djupare insikt i deras livssituation. Sjuksköterskan kan med denna 

insikt hjälpa och stödja personers förmåga att acceptera och möta utmaningar som sjukdomen 

medför (ibid.). Emotionellt stöd i kombination med fysisk rehabilitering skapar bättre 

förutsättningar för en bättre upplevd livskvalite (Simpsons, Lekwuwa & Crawsford, 2013) 

I en studie av van Rumund et al. (2014) framkommer brister i form av ett otillfredsställt 

behov av emotionell support och brist på empati från vården, vilket påtalar ett behov av en 

förbättrad förståelse och insikt i de insjuknandes livssituation. Att bemöta personer med 

Parkinsons sjukdom innebär att sjuksköterskan måste ha en bred kunskap kring sjukdomen i 

kombination med en god social förmåga att förstå och sätta sig in i personens livssituation 

(Tod et al., 2013). Sjuksköterskan kan då ha bättre förutsättningar till att främja en god 

omvårdnad och ge ett bättre bemötande, vilket vidare har en påverkan på dessa personers 

upplevelse av sin livssituation (ibid). Det saknas en övergripande och tydlig sammanställning 

kring upplevelser vid Parkinsons sjukdom som kan ge sjuksköterskan en bättre förståelse för 

personer med Parkinsons sjukdoms livssituation, vilket i sin tur kan främja bättre 

förutsättningar för en bra omvårdnad. 
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Bakgrund 

Parkinsons sjukdom 
Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som medför en successivt minskad 

dopaminproduktion (Ericson & Ericson, 2012). Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd mer 

än att det finns ett ärftligt samband vid tidig diagnostisering. Sjukdomen beskrivs som en 

nervcellsdegeneration vilket kan förklaras som att de neuron som innehåller dopamin i 

hjärnans rörelsecentra bryts ned (ibid).  

Nyholm och Aquilonius (2012) menar att sjukdomen vanligtvis förknippas med motoriska 

symtomen såsom skakningar, muskelstelhet och minskad rörelseförmåga. De icke motoriska 

symtomen är många gånger diffusa och förekommer i form av exempelvis doft-, känsel- och 

synpåverkan samt sömnproblematik (ibid). Symtomen medför stora problem i vardagen för 

dessa personer (Ericson & Ericson 2012). Problemen kan innefatta allt från mindre moment 

som involverar finmotoriken till grovmotoriska rörelser, vilka leder till gångproblematik och 

svårigheter att hålla balansen. Symtomen är många, varierande och leder till problem som 

omfattar samt begränsar den drabbades vardag i en stor utsträckning (ibid). 

Symtomfluktuationer, även kallat on- och off-perioder, börjar vanligtvis förekomma efter ett 

par år med sjukdomen då kroppens dopaminlagringsförmåga avtar i samband med att 

kroppens reaktion på läkemedel förändras (Ericson & Ericson, 2012.). Off-perioder kan 

orsaka en snabbt uppträdande stelhet, vilket kan göra att personen snabbt stannar upp under 

gång. Plötsliga on-perioder kan istället vara en snabbt uppträdande överrörlighet i främst 

händer, fötter och ansikte och kan då resultera i ofrivilliga och slängiga rörelser samt 

muskelryckningar. Vid on-perioder kan även psykiska symtom förekomma såsom 

hallucinationer och förvirring. Det finns i dagsläget ingen behandling som botar sjukdomen. 

Sjukdomens fortlöpande förlopp och minskande dopaminproduktion innebär att personer blir 

allt mer beroende av dopamintillförande läkemedel (ibid.). 

Att leva med kronisk sjukdom 
Kronisk sjukdom saknar en allmänt vedertagen definition men innebär en sjukdom som varar 

under väldigt långt tid eller under en livstid. Bland kroniska sjukdomar räknas bland annat 

neurologiska sjukdomar, dit Parkinsons sjukdom hör till (Regeringskansliet, 2014). Antalet 

personer med kronisk sjukdom ökar och beräknas vara den tyngsta sjukdomsbördan i Europa 
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(Socialstyrelsen, 2014). van der Kluit (2014) menar att personer med kronisk sjukdom 

vanligtvis upplever en sorts förlust i sitt liv i form av begräsningar eller förändring av 

exempelvis identitet. Aktiviteter och sysslor på dagtid är därför viktiga för dessa personer då 

de kan uppnå en känsla av meningsfullhet. Det är viktigt att det finns en balans i livet och att 

personerna lär sig leva med sin sjukdom snarare än att leva efter den. Det är därför viktigt att 

acceptera sin sjukdom för att i ett tidigt skede ta till vara på resurser och utrustning som kan 

främja en bättre upplevelse och livskvalitet i deras sjukdom (ibid). 

Upplevelse 
I denna studie definieras begreppet upplevelse efter Eriksson (1991) och Bruner och Turners 

(1986) beskrivning av begreppet upplevelse. Enligt Eriksson (1991) är en upplevelse något 

subjektiv vilket innebär att den därmed är sann för personen som upplever den. Bruner och 

Turner (1986) menar också att upplevelser är subjektiva uppfattningar om verkligheten, dessa 

kan vara känslor och intryck så väl som handlingar. Vidare skriver Eriksson (1991) att 

medvetande och självmedvetande huvudsakligen är det som ligger till grund för hur något 

upplevs.  

Känsla av sammanhang 
Känsla av sammanhang (KASAM) är ett begrepp som Aaron Antonovsky (1991) införde och 

innebär att på ett salutogent synsätt förklara vilka faktorer som avgör att människan upplever 

hälsa respektive ohälsa. Antonovsky beskriver faktorerna som stressorer. Beroende på hur bra 

människan hanterar de olika stressorerna kommer hälsa, ohälsa eller något där mittemellan att 

upplevas. Begreppet togs fram för att få ett svar på varför vissa personer upplever hälsa trots 

motgångar medan andra inte gör det. KASAM består av de tre komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Höga värden av dessa komponenter speglar en hög 

KASAM (ibid). 

Begriplighet syftar till hur väl personen uppfattar yttre och inre stimuli som begripliga. 

Antonovsky (1991) menar att en person med hög begriplighet förväntar sig kunna förutse vad 

som ska hända samt hitta en förklaring till det som händer. Hanterbarhet innebär att känna att 

det finns resurser för att kunna hantera de påfrestningar som sker. Dessa resurser kan vara 

familj, gud, vänner eller liknande. En hög känsla av hanterbarhet leder till att påfrestande 

händelser i livet blir lättare att hantera och kan därmed hjälpa personen att komma över 

händelsen fortare. Meningsfullhet är den sista komponenten i Antonovsky (1991) salutogena 
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synsätt och innebär att en person som har områden i livet som betyder mycket gör det lättare 

att hantera svåra situationer. Dessa områden i livet är så pass betydelsefulla att personen 

känner att det är värt att investera energi vid påfrestande händelser. Antonovsky menar att 

meningsfullhet är den viktigaste komponenten i KASAM (ibid.). 

Att leva med Parkinsons sjukdom innebär en påfrestning då den medför många symtom. 

Varje person har olika resurser och kommer därför enligt Antonovsky (1991) modell, uppleva 

sjukdomen olika beroende på graden av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det 

innebär att de personer som har Parkinsons sjukdom upplever sjukdomen olika beroende på 

vilken grad av KASAM de har. Oavsett så är det påfrestande att leva med en kronisk sjukdom 

och det kan kännas som en förlust av tidigare funktioner. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan har en god förståelse för personer med Parkinsons sjukdom för att kunna ge 

en god omvårdnad och vara ett stöd i den process där dessa personer lär sig hantera och leva 

med sin sjukdom.  

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva upplevelser av att leva med Parkinsons sjukdom. 

Metod 
Design 
För att besvara studiens syfte har en litteraturstudie med kvalitativ design använts. En 

litteraturstudie innebär en granskning av vetenskapligt material som bearbetas för att få en 

fördjupad kunskap kring ämnet (Olsson & Sörensen, 2011). En kvalitativ design innebär att 

undersöka specifika subjektiva känslor och upplevelser av ett visst fenomen och på så vis få 

insikt i personers unika livssituationer (Henricson & Billhult, 2012). 

Datainsamling och urval 
Databaserna PubMed och CINAHL har använts vid datainsamling genom strukturerad 

sökning med hjälp av sökord. Willman, Bathsevani, Nilsson och Sandström (2016) beskriver 

PubMed och CINAHL som databaser vilka tillhandahåller vetenskapliga artiklar som 

innefattar bland annat omvårdnad och medicin. Datasökning har skett genom att arbeta med 

sökblock och booleska operatorer. Booleska operatorer bestämmer relationen mellan de olika 

sökorden i form av AND, OR och NOT och på så vis specificeras sökresultaten (Friberg, 
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2006). Den Booleska operatorn NOT har inte använts. Inklusionskriterierna var att använda 

vetenskapliga artiklar som beskriver personers upplevelser av att leva med Parkinsons 

sjukdom. Artiklarna skulle vara på engelska och peer-reviewed vilket enligt Olsson och 

Sörensen (2011) innebär att de är granskade av oberoende parter med hög sakkunnighet. 

Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2002–2017. Studien inkluderade artiklar som 

handlade om personer med Parkinsons sjukdom oberoende av var de befann sig i sitt 

sjukdomsstadium eller vilken miljö de levde i. Artiklar som inte var av kvalitativ design samt 

artiklar som inte höll en hög kvalitet efter kvalitetsgranskning exkluderades.  

Inledningsvis gjordes en sökning utefter indexerade artiklar med hjälp av vedertagna sökord i 

PubMeds uppslagsverk MeSH respektive CINAHLs uppslagsverk CINAHL Headings för att 

finna artiklar av relevans (Willman et al., 2016). Sökord som användes vid indexerad 

datainsamling var Parkinson Disease, Life experience, Perception, Life Change events, 

Interview (Psychological), Value of life. Indexering sker genom att artiklar tilldelas ämnesord 

och görs för att samla artiklar som behandlar och innehåller samma ämne (Willman et al., 

2016). Fritextsökning gjordes därefter, vilket görs för att inkludera de artiklar som inte blivit 

indexerade (ibid.) Sökord som användes vid fritextsökning var Parkinsons Disease, 

Parkinson’s disease, Life with, Living with, Experience, Interview, Parkinson, Life 

Experience, Perception. Sökhistoriken har därefter kombinerats i sökblocken med hjälp av de 

booleska operatorerna.  

Databassökningarna ledde till 1038 träffar. Samtliga artiklar lästes på titelnivå varav 83 

artiklar på abstractnivå. Av dessa 83 ansågs 25 artiklar vara av relevans och lästes därefter i 

fulltext. Artiklarna diskuterades mot studiens syfte vilket resulterade i att 12 artiklar valdes 

bort då de speglade anhörigas upplevelser eller inte besvarade studien syfte på annat sätt. 

Detta resulterade slutligen i att 13 artiklar valdes till kvalitetsgranskning (bilaga 1). 

Kvalitetsgranskning  
Artiklarna har kvalitetsgranskats för att säkerställa att de håller en hög vetenskaplig kvalitet 

med målsättning att exkludera de med låg till medel kvalitet. Ett 

kvalitetsgranskningsprotokoll av Olsson och Sörensen (2011) har använts. Detta 

kvalitetsgranskningsprotokoll är anpassat för granskning av studier med kvalitativ metod 

(bilaga 2). Granskningsprotokollet innehåller frågor om artiklarnas introduktion, syfte, 

metod, resultat, diskussion och etiska aspekter. Svaren på frågorna ger 0–3 poäng där noll 

poäng är det lägsta och tre det högsta. Maxpoäng enligt protokollet är 48 poäng på totalt 20 
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frågor, varav 80 % ska uppnås för att artikeln ska anses hålla hög kvalitet. 70 % Innebär 

medel kvalitet och 60 % innebär låg kvalitet. 

 

Totalt lästes och kvalitetsgranskades 13 artiklar varav två valdes bort då de höll låg kvalitet. 

Resterande 11 höll hög kvalitet på minst 38 poäng (bilaga 3). 

Innehållsanalys  
Dataanalys utfördes utifrån Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalysmodell 

anpassad för kvalitativ forskning inom omvårdnad. Enligt Forsberg och Wengström (2013) 

innebär innehållsanalys att texten granskas för att förstå innebörden av texten. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att innehållet kan delas upp i manifest och latent, där det manifesta 

innebär det som uttrycks direkt i texten. Latent innehåll betyder att textens innehåll istället 

tolkas. Graneheims och Lundmans innehållsanalys beskrivs som en process där 

meningsenheter väljs ut för att sedan kondenseras, kodas och kategoriseras. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver meningsenheter som ord, meningar eller stycken som innehåller 

aspekter relaterade till varandra genom deras innehåll och sammanhang. Meningsenheterna 

kondenseras därefter vilket görs för att reducera textmängden och därmed abstrahera text så 

att kärnan i meningsenheten kvarstår. Därefter tilldelas meningsenheterna en textnära kod, 

vilket fungerar som etiketter. Kodning kan ses som ett hjälpmedel eller redskap som 

underlättar sättet att tänka kring meningsenheterna (ibid). 

Elva vetenskapliga artiklar lästes igenom grundligt var för sig, för att förstå deras innebörd. 

Meningsenheter relaterade till studiens syfte valdes därefter ut var för sig, för att sedan 

diskuteras gemensamt. Dessa översattes till svenska på ett textnära tillvägagångsätt, delvis 

med hjälp av uppslagsverk. Därefter kondenserades och kodades meningsenheterna 

gemensamt.  

Efter kodning skrevs meningsenheternas översättning, kondensering och kod ut till fysiskt 

material för att lättare få en överblick och möjlighet att arbeta med flera koder samtidigt. 

Denna process ledde fram till kategorier, vilket Graneheim och Lundman (2004) beskriver 

som kärnan i en kvalitativ innehållsanalys. Dessa syftar till att samla innehåll som delar 

gemensamheter. På så vis framkommer kategorier samt eventuella underkategorier som ger 

en övergripande bild av flera sammanställda koder (ibid.) Denna innehållsanalys har 

inneburit en huvudsakligen manifest analys med en viss grad av tolkning. Graneheim och 
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Lundman (2004) menar att tolkning i en kvalitativ innehållsanalys alltid sker eftersom 

förförståelse av ämnet finns. Innehållsanalysen mynnade ut i 193 meningsenheter. 

Resultat 
Analysen mynnade ut i fyra kategorier, vilka beskriver personers upplevelser av att leva 

Parkinsons sjukdom. Översikt av kategorierna presenteras i figur 1. Upplevelser vid 

Parkinsons sjukdom var många och påverkade personernas vardagliga liv i stor uträckning. 

Trots flera begräsningar och oförmåga att bibehålla sin självbild upplevdes en positiv tillvaro 

trots sjukdomen. 

 
Figur 1. Kategoriöversikt 
 

Kroppsliga begränsningar 
Vid Parkinsons sjukdom var upplevelsen av kroppsliga begränsningar vanligt förekommande 

och påverkade personerna i stor utsträckning. Detta kunde handla om förlust av kroppsliga 

förmågor och en oförutsägbar kropp.  

Förlust av kroppsliga förmågor 

Personer med Parkinsons sjukdom upplevde en förlust av kroppsliga förmågor vilket innebar 

svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter eftersom kroppen upplevdes ha gått från att vara 

flytande och enkel till begränsad och svårstartad (Caap-Ahlgren, Lannerheim & Dehlin, 

2002; Haahr, Kirkevold, Hall & Østergaard, 2010; Redmond & Suddick, 2012). Kroppsliga 
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begränsningar påverkade deras trygghet då balansen beskrevs som försämrad och som ett 

riskmoment i vardagen (Redmond & Suddick, 2012). Flera beskrev förlorade kroppsliga 

förmågor som hemska och upplevde det som att hjärnan och kroppen inte samarbetade 

(Bramley & Eatough, 2004). 

“I open a door and I have to figure out how I’m going to do it every time. It’s not a matter of 

sliding into the sear and closing the door. I have to figure I’m going to lift this leg, slide my 

butt over, bring the other leg in, close the door, put on the seat belt. You have to reprogram 

yourself every time.” (Whitney, 2004, s.31) 

Förlust av kroppsliga förmågor resulterade många gånger i att vardagliga moment såsom 

påklädnad, att tvätta sig och skönhetsvård upplevdes som svåra och tidskrävande. De 

upplevde även det vardagliga livet som begränsat då svårigheter med matlagning, möjlighet 

att sköta hushållet, köra bil och skriva förekom (Benharoch & Wiseman, 2004). Dessa 

vardagliga moment var kroppsligt påfrestande och krävde stor ansträngning som vidare ledde 

till trötthet (Williams & Keady, 2008).  

”I find it hard to get about.’ Difficulties with negotiating stairs, changing direction and 

transfers, such as getting out of the bath.” (Benharoch & Wiseman, 2004, s.383) 

Att inte kunna ta hand om sig själv eller ha möjlighet att utföra vissa handlingar beskrevs som 

otänkbart, ovärdigt och associerades med en känsla av hjälplöshet (Chiong-Rivero et al., 

2011; Philips, 2006). Flera personer var väl medvetna om sina begränsningar och förluster av 

förmågor men ville inte låta dessa gå ut över sina partners och upplevde sig vara sig i en 

beroendeställning (Haar et al., 2010). Livskvalitet upplevdes ha en stark koppling till den 

kroppsliga förmågan i det vardagliga livet (Whitney, 2004). 

En oförutsägbar kropp 

Vid Parkinsons sjukdom beskrev många kroppen som oförutsägbar vilket vanligtvis 

upplevdes vid on-off-perioder. Detta kunde exempelvis innebära att i ena stunden vara rörlig 

och i nästa inte kunna röra sig eller kunna prata. En off-period innebar att många kände sig 

begränsade i vad de kunde och inte kunde göra vilket ofta ledde till en känsla av frustration 

(Caap-Ahlgren el al., 2002; Redmond & Suddick, 2012; Williams & Keady, 2008). 

“I was caught in an elevator at 7:30 in the morning and it was pitch black, and nothing 

worked and they didn’t come and get me until an hour after that. Nobody knew I was there. 
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And I was shaking so bad I couldn’t stand on my feet. I fell in the elevator, like, I couldn’t 

stand up.” (Chiong-Rivero et al., 2011, s.61) 

Kroppen upplevdes som främmande under dessa perioder vilket ledde till känslor som rädsla, 

oro, panik och ilska (Redmond & Suddick, 2012). Dessutom var det svårt att planera dagen 

eftersom att ‘off-perioder’ kunde förekomma när som helst och aktiviteter fick därför 

avbokas på grund av detta. Många upplevde effekten av läkemedel som oförutsägbart då de 

inte visste hur kroppen skulle reagera på dessa (Haahr et al., 2010). 

Många upplevde en form av rädsla och ovisshet över hur de kroppsliga begränsningarna 

skulle förvärras. Det fanns en rädsla för att de kroppsliga begränsningarna skulle leda till att 

behöva sitta i rullstol (Caap-Ahlgren et al, 2002; Chiong-Rivero et al., 2011). 

Sociala begränsningar 
Vid Parkinson sjukdom kunde de sociala aktiviteterna bli begränsade till följd av sjukdomen 

vilket ledde till att många slutade vara sociala på grund av bland annat förlust av sociala 

förmågor och social skam. 

Förlust av sociala förmågor 

Flera personer upplevde förlust av vänner samt att kontakten med vänner försämrades. 

Många gånger berodde förlusten av sociala kontakter på problem med att uttrycka sig. De 

upplevde sig oförmögna att föra ett samtal och konversera som de tidigare kunnat göra 

(Whitehead, 2010). 

“Before, I would turn on my radio to communicate with people anywhere in the world. I have 

many friends. They send me letters asking why they don’t hear from me anymore. If I start to 

talk, I bite my lips.” (Chiong-Rivero et al., 2011, s.62) 

Många upplevde också svårigheter att hänga med i konversationer och fann det svårt att byta 

ämne, ett problem de tidigare inte haft. De upplevde också svårigheter att vara närvarande 

och kunde därför ibland inte svara på frågor, då de inte förstod kontexten. På grund av dessa 

sociala svårigheter upplevdes en ilska och frustration (Whitehead, 2010). Att vara social och 

ha personer nära inpå sig innebar att flera upplevde trötthet och oförmåga att orka med några 

längre stunder (Caap-Ahlgren et al., 2002; Soleimani et al., 2014). 
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Vid Parkinsons sjukdom var det många som upplevde att deras ansikte och mimik dog samt 

att deras röst blev dovare. I samband med detta förekom smärta som tog upp all deras fokus, 

vilket de beskrev som socialt begränsande (Haahr et al., 2010). 

Personer erkände också att de var allt mer motvilliga och ointresserade av att tala med 

människor, vilket många gånger berodde på att personer i deras omgivning hade svårt att höra 

vad de sa och därmed bad om upprepning. De upplevde också en meningslöshet i sociala 

sammanhang och valde därför att dra sig tillbaka eftersom de inte kunde finna en anledning 

att umgås (Soleimani, Negarandeh, Bastani & Greysen, 2014; Whitehead, 2010). 

“Most participants did not want PD [Parkinsons disease] to render them hermits or socially 

isolated, but one woman admitted that she could no longer “get back up in front of a group 

and talk.” (Philips, 2006, s.367) 

Eftersom dagen behövde planeras efter läkemedelstider försvann möjligheter många gånger 

att kunna vara spontan i det sociala vardagslivet (Bramley & Eatough, 2004). Det beskrevs 

som en psykisk påfrestning att hela tiden behöva tänka på sina läkemedel då vissa inte kunde 

missa dessa med en tiominutersmarginal (Haahr et al., 2010). 

“I like to go to the seaside every day. I am never there for more than half an hour from when 

I leave the house. And I could live with that, if I only knew that I could trust time. Then it is 

no trouble. But I get talking to people and forget everything about those rotten pills. And 

suddenly… I am stuck.” (Haahr e al., 2010, s.413) 

Social skam 

Många drog sig tillbaka i sociala sammanhang eftersom de var rädda att bli negativt 

utvärderade offentligt, eller riskera att ta emot negativa kommentarer på grund av deras 

sjukdom. Det framkom att de sociala begränsningarna många gånger berodde på att det 

kändes obekvämt och generande att gå ut bland folk (Caap-Ahlgren et al., 2002; Haahr et al., 

2010). En person beskrev det som jobbigt och skamset att bli stående som en staty och inte 

kunna röra sig (Haahr et al., 2010). Svettningar relaterat till Parkinsons sjukdom resulterade i 

att det kändes obekvämt att vistas i sociala sammanhang (Bramley & Eatough, 2004). Många 

upplevde sig också utstirrade och uppfattade att en del människor gjorde grimaser åt dem 

(Caap-Ahlgren et al., 2002; Whitehead, 2010). 
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Andra undvek sociala sammanhang då de ofta fick höra “vad har hänt med dig?” vilket 

innebar att flera ofta höll sig hemma. En del försökte dölja sina symtom för människor runt 

omkring då det inte ville att andra skulle förstå deras situation. Även om personer runt 

omkring var medvetna om deras sjukdom kändes det inte bra att annonsera om den (Haahr et 

al., 2010; Philips, 2006; Soleimani et al., 2014). 

”I try to go out less because that's all I hear— "what has happened to you? "When I'm at 

home, I am more comfortable. At least I do not have to answer to anyone.” 

 (Soleimani et al., 2014, s.139) 

Förändrad självbild 
Vid Parkinsons sjukdom var det vanligt att uppleva en förändrad självbild vilket innebar hur 

de upplevde sig själva och hur de passade in i olika sammanhang då deras roller förändrats.  

“When it comes to other things, whether it be driving down to the market for a gallon of milk 

or shoveling out the walkway so everyone gets in the house alright, these things used to be 

me. It’s how I identified myself.” (Chiong-Rivero et al., 2011, s. 62.) 

 
Självbilden hade en stark korrelation med roller i hemmet såsom att utföra vissa handlingar 

och uppgifter. De blev många gånger tvungna att lämna över ansvar till exempelvis sina barn 

vilket påverkade deras självbild och gjorde att de kände sig föråldrade och oviktiga (Chiong-

Rivero et al., 2011).  

Sjukdomen upplevdes som oförenlig med könsroller varav flera kvinnor ansåg att det var 

svårt och pinsamt att inte kunna utföra uppgifter de tidigare gjort (Bramley & Eatough, 2004; 

Caap-Ahlgren et al., 2002). Många identifierade sig således med sina förmågor, vänner och 

intressen och deras självbild blev negativt påverkad av att exempelvis att inte längre kunna 

hämta sina barn i skolan, utföra trädgårdsarbete, städa eller utföra sina hobbys (Bramley & 

Eatough, 2004). Flera upplevde sig inte kunna fylla ut sin roll som förälder och kunde 

exempelvis inte längre läsa en bok för sina barn (Chiong-Rivero et al., 2011). 

Att förlora yrket innebar för många en förändrad självbild då deras yrkesprofession varit en 

stor del av deras identitet. Att förlora sitt arbete beskrevs många gånger som en stor förlust i 

livet (Chiong-Rivero et al., 2011; Whitney, 2004). De kunde inte längre genomföra de 

uppgifter som förväntades av dem vilket upplevdes som tungt att bära på (Soleimani et al., 
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2014). I sina yrken försökte de många gånger dölja sina symtom så länge så som möjligt och 

kämpade för att inte uppvisa dessa för sina kollegor (Chiong-Rivero et al., 2011). 

Personer med Parkinsons sjukdom upplevde många gånger det som svårt att acceptera sin 

förändrade självbild som sjukdomen medfört. Många försökte bibehålla sin självbild genom 

att undvika hjälpmedel i syfte att känna sig friska som tidigare (Benharoch & Wiseman, 

2004). 

“These participants express their struggle to be recognized as the same person they always 

were and feel they still are” (Whitney, 2004, s.31) 

Många personers självbild påverkades av omgivningens sätt att se på dem, de blev således 

inte sedda som de personerna de identifierade sig själva med. Vissa beskrev sig bli 

behandlade som barn vilket kändes förnedrande. Många upplevde att omgivningen såg 

annorlunda på dem eftersom de inte längre kunde genomföra samma uppgifter som tidigare 

(Whitehead, 2010; Whitney, 2004; Philips, 2006). 

Positiv tillvaro trots sjukdom 
Vid Parkinsons sjukdom upplevdes en positiv tillvaro trots sjukdom. Trots sjukdomen 

upplevdes livsbalans samt ett förändrat sätt att se på livet och personer i sin omgivning. De 

upplevde sig vara mer empatiska och ha en bättre relation till personer i sin omgivning. 

Positiv tillvaro trots sjukdom grundade sig i meningsfullhet, positiv inställning och kontroll 

över livet. 

“While we may be restricted in many things we may do, we have a very rich wonderful life 

and our kids on both our sides have also been touched by that. I think it’s made all of us 

much closer.” (Chiong-Rivero et al., 2011, s.65) 

Meningsfullhet 

Att uppleva meningsfullhet i sin vardag var av stor betydelse för personer med Parkinsons 

sjukdom välmående. Flera upplevde meningsfullhet i att umgås med familjen vilka de 

beskrev som ett stöd som främjade optimism och beslutsamhet (Bramley & Eatough, 2004). 

Att få vara med barnbarnen beskrevs som ett upplyftande tillfälle. De menar att barnbarnen 

hanterar situationen på ett helt annat sätt och ställer inte så många frågor kring sjukdomen 

(Caap-Ahlgren et al., 2002). Att ha vänner upplevdes som en bidragande faktor till en positiv 
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tillvaro där det inte var så viktigt vad man gjorde eller när man sågs, så länge de uppskattade 

varandras umgänge (Whitney, 2004). 

“When I was working, I’d have said that I’m not very happy. Now, although I’ve got a lot to 

deal with physically, I’m quite happy.” (Benharoch & Wiseman, 2004, s.383). 

Flera personer upplevde att deras vardag förändrats och att de fått mer tid över till aktiviteter 

och hobbys, vilket upplevdes meningsfullt. Att bibehålla tidigare intressen var även av stor 

vikt för upplevelsen av en positiv tillvaro och även om de inte längre hade samma förmågor 

kunde de ändå uppleva en tillfredsställelse av att klara av dessa (Benharoch & Wiseman, 

2004; Chiong-Rivero et al., 2011; Redmond & Suddick, 2012). En person beskrev 

exempelvis sitt golfande som en katastrof men njöt oerhört mycket att av kunna spela. 

Meningsfullhet kunde även uppnås på andra sätt, exempelvis genom att tillföra något och 

kunna hjälpa andra (Whitney, 2004). 

“However, she sought to retain meaning by maintaining her interests of listening to music 

and reading poetry.” (Williams & Keady, 2008, s.382) 

Meningsfullhet upplevdes också när personer kunde känna självständighet, den upplevdes 

exempelvis då de klarade av att gå på stan en timme eller två (Williams & Keady, 2008). 

Självständighet kunde även handla om allt från att kunna knäppa sina knappar själv 

(Whitney, 2004) till att kunna behålla sitt hem och ha möjlighet att bo kvar (Haahr et al., 

2010). 

Positiv inställning 

Inställningen till livet och sjukdomen visade sig många gånger ha en stark koppling till 

upplevelsen av positiv tillvaro. Personer försökte att leva livet så bra som möjligt utifrån de 

verktyg som fanns tillgängliga och att kämpa trots de motgångar som förekom vid Parkinsons 

sjukdom (Philips, 2006; Williams & Keady, 2008). En del upplevde en positiv tillvaro genom 

att försöka leva i nuet och inte tänka så mycket på framtiden, medan andra försökte se de 

positiva sidorna av sjukdomen (Bramley & Eatough, 2004; Williams & Keady, 2008). Några 

beskrev sig försöka ha en inställning om att försöka göra samma saker som de gjort innan och 

inte tänka på de saker som inte längre var möjliga (Whitney, 2004). 

“Beth resists ‘giving up’ and rather, draws strength from the sense of herself as someone 

who is a survivor.” (Bramley & Eatough, 2004, s.231) 
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Det framkom också att humor var ett viktigt redskap för att uppleva positiv tillvaro genom att 

exempelvis försöka vara en ”pajas” för att inte bli sedd som ”han med Parkinsons sjukdom” 

(Bramley & Eatough, 2004; Whitehead, 2010). En person använde sjukdomen till sin fördel 

genom att skämta om att det kanske inte är en bra idé att diska med tanke på skakningarna 

(Chiong-Rivero et al., 2011). 

Kontroll över livet 

Flera personer upplevde ett behov av att ta kontroll över sitt liv och ha inverkan på sin vardag 

och dess rutiner för att på ett lyckat sätt leva med sjukdomen. Detta kunde innefatta att styra 

dagliga aktiviteter, intressen och läkemedel. Förutom att ha en positiv inställning till livet 

försökte många att använda sig av strategier och knep för att uppnå en positiv tillvaro. De 

upplevde det som viktigt att ha en strukturerad vardag (Williams & Keady, 2008). Detta 

kunde innefatta att inte slösa energi på onödiga saker, att vara ärlig om sin sjukdom och att ta 

lärdom av andra med Parkinsons sjukdom (Benharoch & Wiseman, 2004; Whitehead, 2010). 

Kunskap sågs många gånger som nyckeln till att kunna hantera sin sjukdom på bästa sätt och 

på så vis uppleva en positiv tillvaro. Att ha kunskap om allt från diet till läkemedel ansågs 

nödvändigt för att möta sjukdomen (Philips, 2006). 

“What we’ve learned about Parkinson’s is you need to know as much as you can to work 

with that disease, which is diet, scheduling, timing, you know, equipment.”  

(Philips, 2006, s.367) 

Diskussion 
Metoddiskussion 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats, vilket Willman et al. (2016) anser vara till 

fördel då denna identifierar erfarenheter och upplevelser. Valda artiklar till resultatet är därför 

av kvalitativ design då dessa speglar studiens syfte. Även empiriska studier kan användas för 

att belysa upplevelser, dock menar Olsson och Sörensen (2011) att litteraturstudier vanligtvis 

görs vid examensarbete för att inte belasta sjukvården. Vid empiriska studier fanns också bara 

möjligheten att intervjua vårdpersonal, vilket inte kunde besvara studiens syfte. Vid valet att 

genomföra en kvalitativ litteraturstudie kan resultatet påverkas beroende på hur väl 

författarna till respektive artikel har bearbetat data (Henricson & Billhult, 2012). Analysen 
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skiljer sig således i olika studier och tillvägagångssättet vid transkribering av intervjuer kan 

medföra eventuella bortfall eller tolkningsfel (ibid.). 

Inledningsvis söktes artiklar via databaserna CINAHL och PubMed vilka ansågs relevanta till 

studiens syfte då de riktar sig mot medicin och omvårdnad. Willman et al (2016) menar att 

söka artiklar från mer än en databas ger en mer övergripande och omfattande återspegling av 

studiens frågeställning vilket ses som en fördel i arbetet. En sökstrategi skiljer sig åt utefter 

frågeställningar och bör därför ha en hög sensitivitet och specificitet vilket innebär att 

inkludera all relevant litteratur såväl som exkludera icke relevant (Willman et al., 2016). 

Sensitivitet och specificitet anses ha varit tillräcklig hög i förhållande till studiens syfte. 

Genom att öka sensitivitet och specificitet kan exempelvis personers upplevelser av specifika 

stadier av sjukdomen beskrivas. Detta ansågs inte vara nödvändigt eftersom syftet var att få 

en bred bild av att leva med Parkinsons sjukdom. Datainsamlingen utfördes inledningsvis 

utifrån sökorden Parkinsons disease, Exeprience och Life with vilka senare kombinerades 

med ytterligare sökord som ansågs relevanta i förhållande till syftet. Willman et al. (2016) 

menar att det inte räcker med att söka med enbart en sökterm. Valet av sökord kan således 

påverkat funna artiklar och eventuellt resultatet.  För att öka sensitivitet och specificitet 

användes de booleska operatorer AND och OR med hjälp av sökblock. Operatorn NOT 

användes inte då denna vanligtvis används för att utesluta oönskade sökord i studien (ibid.). 

Specificitet kunde eventuellt ökats genom att exkludera söktermer som innefattar personer 

som genomgår specifika behandlingar vid Parkinsons sjukdom.  

Vid artikelsökningen användes inte asterisk för att trunkera vilket kan ha haft påverkan på 

antal funna och valda artiklar. Artikelsökning skedde genom att söka både indexerade och 

icke indexerade artiklar vilket Willman et al. (2016) menar vara nödvändigt för att identifiera 

så många relevanta studier som möjligt. Detta innebar ett relativt stort antal artiklar lästes på 

titelnivå vilket ses som en fördel då artiklar mer selektivt kunnat väljas ut. Att välja ut artiklar 

har varit en tidskrävande process eftersom noggrannhet prioriterats dock anses det inte ha 

påverkat valet av artiklar. 

Inklusions- och exklusionskriterier används för att bestämma vilka artiklar som ska ingå i 

studiens resultat så att trovärdigheten ska bli så hög som möjligt (Billhult & Gunnarsson, 

2012). Köns- eller ålderskriterier valdes att inte användas då Parkinsons sjukdom sannolikt 

upplevs likvärdigt för båda könen samt att den inte debuterar vid en specifik ålder. Nackdel 

med detta är att åldersspannet blivit stort vilket minskat specificiteten vilket i sin tur kan ha 
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påverkat studiens resultat. Inga kriterier användes gällande sjukdomsduration då alla 

personers sjukdomsupplevelse ansågs lika relevant. Av de elva valda artiklarna speglade fyra 

av dem även ett anhörigperspektiv, dock användes inte data som utgick från deras perspektiv 

i denna studies resultat. Att enbart inkludera artiklar på engelska sågs som en fördel då detta 

enligt Olsson och Sörensen (2011) ses som vetenskapens språk. Författarna upplever att deras 

engelskkunskaper varit tillräckliga för att kunna skapa sig en god förståelse av artiklarnas 

innehåll vilket minskat risken för feltolkningar. Willman et al., (2016) menar att en fördel vid 

genomförandet av vetenskapliga studier är om författarna behärskar språket, dock medför 

detta en risk att studier skrivna på andra språk fallit bort vilka i sin tur kunnat påverka 

resultatet. Användning av uppslagsverk upplevs styrka trovärdigheten då översättning blivit 

mer tillförlitlig. Inga geografiska kriterier användes då sjukdomen sannolikt upplevs 

likvärdigt i hela världen. Det kan ses som en fördel då detta kan generera en mer generell bild 

av sjukdomen.  

Det är viktigt att artiklar granskas var för sig för att försäkra att de håller en vetenskaplig 

kvalitet (Willman et al., 2016). För att garantera att artiklarna höll en hög vetenskaplig 

kvalitet valdes Olssons och Sörensens (2011) granskningsprotokoll anpassat för studier av 

kvalitativ design i syfte att stärka studiens trovärdighet. Att använda Olssons och Sörensens 

protokoll för kvalitetsgranskning av studiens valda artiklar sågs som en fördel då detta 

protokoll ansågs vara strukturerat och innehöll steg som var enkla att arbete efter. Detta 

minskar risken tolkning även om det alltid förekommer en risk för eventuella tolkningsfel. 

Eftersom inklusionskriterier kring etiska aspekter inte tillämpats har granskningsprotokollet 

kunnat försäkra att samtliga artiklar har ett etiskt resonemang. 

Innehållsanalys gjordes med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) modell anpassad för 

kvalitativ forskning inom omvårdnad. Analysen gjordes huvudsakligen utifrån en manifest 

ansats för att text inte skulle tolkas, samt för att enbart lyfta det viktiga textinnehållet. Att 

arbeta textnära var inte möjligt fullt ut eftersom flera meningsenheter ansågs ha ett 

tolkningsbart innehåll vilket resulterade i latenta inslag. Vart gränsen angående latenta och 

manifesta inslag går vid en kvalitativ studie beskriver Danielson (2012) som svår att ange. 

Med latenta inslag finns dock utrymme för en djupare förståelse för det upplevda fenomenet 

(ibid.). Artiklarna lästes var för sig och i samband med detta valdes meningsenheter som 

besvarade studiens syfte. Detta ökar sannolikheten för att de mest relevanta 

meningsenheterna valts ut. Meningsenheternas översättning, kondensering och kod skrevs 
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sedan ut i fysiskt material för att underlätta arbetet och hjälpa författarna få en mer 

övergripande bild av samtliga koder, vilket kan upplevas ha bidragit tydliga kategorier samt 

underkategorier. Graneheim och Lundman (2004) menar att detta tillvägagångssätt gör att 

resultatet blir mer trovärdigt eftersom risken för felplacering av koder minskar. 

En fördel under metoden är att författarna huvudsakligen arbetat tillsammans vilket skapat 

möjlighet att diskutera och överväga olika steg i processen och val av olika delar. 

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

sjukdom. I resultatet framkom fyra kategorier med tillhörande underkategorier vilka svarade 

på studiens syfte. En oförutsägbar kropp, social skam, förändrad självbild och 

meningsfullhet ansågs vara intressanta fynd att diskutera. 

I denna studiens resultat framkom det att kroppsliga manifestationer många gånger upplevdes 

vara oförutsägbara. On-off-perioderna upplevdes som mest oförutsägbara och innebar att 

vardagen blev begränsad och svårplanerad. I en studie av Murdock, Cousins och Kernohan 

(2015) styrks detta då deras resultat visar att personer med Parkinsons sjukdom upplever sig 

oförmögna att planera sin dag på grund av symtomfluktuationerna. Dessa beskrevs 

uppkomma plötsligt och varierade i duration och hade således en stor inverkan på deras 

förmåga att utföra och delta i aktiviteter. Frustration, stress och skam var känslor som hade 

starka associationer med de oförutsägbara symtomen (ibid.). Även van der Kluit (2014) 

styrker att personer som lever med kronisk sjukdom många gånger känner en sorts förlust i 

sitt liv på grund av sina bristande förmågor. Att inte kunna utföra vardagliga aktivitet på 

grund av en oförutsägbar kropp har i sin tur en stor inverkan på personers förutsättningar att 

uppleva meningsfullhet (ibid.). 

Kralik (2002) menar att det primära målet i dessa personer liv är att förbättra eller bibehålla 

deras funktionella förmågor, självständighet, säkerhet och självförtroende. Vårdplanen måste 

därför vara utformad så att individuella kapaciteter, både fysiska och psykiska tas i hänsyn till 

(ibid.). Begriplighet är en viktig komponent i KASAM för att uppleva hälsa (Antonovsky, 

1991). Begriplighet i detta sammanhang kan innebära att personer med Parkinsons sjukdom 

på ett bättre sätt förstår sin kropp, hur symtomfluktuationer uppvisar sig samt hur de bäst 

hanteras. Genom att inneha god kunskap om sin oförutsägbara kropp och hur den påverkar 

vardagslivet kan troligtvis begripligheten öka. Detta kan innebära att bättre kunna förhålla sig 
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i olika situationer som annars är så pass påfrestande att de begränsar vardagen. Att inte 

begripa sin situation och uppleva känslor av hjälplöshet kan därför ses som en stressor. 

Sjuksköterskan bör därför vara ett stöd för personer med Parkinsons sjukdom genom att 

hjälpa dem att skapa bättre förutsättningar för att hantera en oförutsägbar vardag. Genom att 

bistå med information och kunskap till personer med Parkinsons sjukdom kan dessa uppleva 

en högre känsla av begriplighet.  

Studiens resultat visar att upplevelsen av social skam var vanligt hos personer med 

Parkinsons sjukdom. Upplevelsen grundade sig i rädslan av att ta emot negativa kommentarer 

eller bli utvärderade av andra. Att vistas i sociala sammanhang beskrevs som obekvämt och 

generande. Känslan av social skam var associerad med kroppsliga symtom som upplevdes 

jobbiga att visa för omgivningen. Många kände sig utstirrade och kände sig förlöjligade. 

Thordardottir, Nilsson, Iwarsson och Haak (2014) visar i sin studie ett liknande resultat där 

vistelse i sociala sammanhang beskrevs som obekvämt. Personer fick många gånger 

kommenterar eller antydningar om att de var berusade på grund av deras gångstil, plötsliga 

pauser och kroppshållning. De upplevde sig ignorerade eller att omgivning agerade såsom att 

de inte var närvarande på grund av stigmatisering. Förlägenhet eller skam innebar att flera 

personer drog sig tillbaka i sociala sammanhang (ibid.). Ett liknande resonemang förs av 

Dauwerse, Hendrikx, Schipper, Struiksma och Abma (2014), som i sin studie visar att 

upplevelsen av livskvalité försämrades på grund av de inte kände sig accepterade i sociala 

sammanhang. Följder av detta kan bli nedstämdhet, negativa inbillningar och förlust av 

initiativförmåga. 

Enligt Antonovsky (1991) kan en person med hög hanterbarhet hantera svåra situationer som 

uppkommer med hjälp av vänner, familj eller andra faktorer. En person med hög känsla av 

hanterbarhet bör därför kunna möta känslan av skam på ett bättre sätt än de som saknar 

vänner eller familj. Att känna hanterbarhet leder till högre KASAM vilket kan göra att 

personen ifråga kan uppleva hälsa trots sin sjukdom.  

I resultatet framkom det att personer med Parkinson sjukdom upplevde en förändrad självbild 

vilket många gånger grundade sig i att rollen de tidigare identifierat sig med inte längre gick 

att leva upp till. Soundy, Stubbs och Roskell (2014) menar att personens identitet varierar 

beroende på sammanhanget och kan således förknippas med bland annat yrke, familj, kön 

och intressen. Vid Parkinsons sjukdom upplevde personerna en ständig kamp att bibehålla sin 

identitet genom att kämpa mot symtomen (ibid.). Charlton och Barrow (2002) menar att 
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personer upplevde sjukdomen som ett hot mot deras identitet. De kunde inte längre leva upp 

till sina förmågor och karaktäristiska egenskaper vilka var i relation till deras självbild. De 

var därmed oroliga att bli sedda som personer med funktionshinder och att deras identitet 

därmed riskerade att försvinna (ibid.). 

En förändrad självbild kan ses som en stressor vilket Antonovsky (1991) menar har en 

negativ inverkan på personers självupplevda hälsa. Personers självbild kan därmed ses som 

en resurs och något som kan hjälpa dem att hantera svåra situationer. Genom att bibehålla 

eller tydliggöra sin självbild kan personer lättare förhålla sig i olika sammanhang som 

påverkats av sjukdomen (ibid.). Som sjuksköterska är det viktigt att tillgodose personers 

behov av att i så stor utsträckning som möjligt bibehålla den roll de identifierar sig med. 

Detta understryks i studien av Soundy, Stubbs och Roskell (2014) där personer med 

Parkinsons sjukdom poängterar vikten av att bibehålla sin tidigare identitet (ibid). Detta kan 

sjuksköterskan göra genom att uppmuntra personen till att utföra de aktiviteter som de 

tidigare gjort. Sjuksköterskan bör därför stödja personer att bibehålla funktioner som 

associeras med identitet och roller. 

I denna studies resultat upplevde flera personer meningsfullhet trots sin sjukdom. Att uppleva 

meningsfullhet var vidare av stor betydelse för personernas välmående. Meningsfullhet kunde 

upplevas på olika sätt men visade sig ha en stark anknytning till att umgås med familj och 

vänner, vilka också var en positiv påverkan på personers inställning till livet. Meningsfullhet 

upplevdes även då personer med Parkinsons sjukdom klarade av att utföra intressen och 

aktiviteter de tidigare deltagit i innan sjukdomen. Att deltaga i fritidsaktiviteter upplevdes 

även som meningsfullt och beskrevs främja det sociala nätverket (Murdock et al, 2014). 

Fysiska aktiviteter upplevdes vanligtvis som bidragande till känslan av meningsfullhet. Även 

internet var ett redskap som bidrog till ett mer socialt liv för dem som hade svårigheter att 

deltaga i socialt sammanhang eller aktiviteter (ibid.). Dock menar Thordardottir et al. (2014) 

att det är viktigt att prioritera och distribuera tid, energi och fysiska förmågor utefter vad som 

anses vara viktigt och realistiskt i personernas liv. Det var därmed viktigt att förhålla sig till 

förutsättningarna i livet och göra det som anses viktigt för att uppleva meningsfullhet (ibid.).  

Enligt Antonovsky (1991) innebär meningsfullhet att personer upplever att deras situation är 

värd att kämpa för. Detta grundar sig i att ha flera meningsfulla faktorer i livet, vilka bidrar 

med motivation, engagemang och delaktighet trots motgångar såsom kronisk sjukdom. 

Antonovsky menar att denna komponent i KASAM är den viktigaste för att uppnå hälsa 
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(ibid.). Sjuksköterskan bör därför stödja personer med Parkinsons sjukdom i syfte att hjälpa 

dem känna meningsfullhet i sin livssituation. Sjuksköterskan bör ha i åtanke att 

patientgruppen har ett stort åldersspann där flera befinner sig i olika stadier av sin sjukdom, 

och vidare har olika levnadsförhållande. Det är viktigt att stödja personer med Parkinsons 

sjukdom utifrån en personcentrerad vård för att lyckas införa meningsfullhet i deras liv. 

Personer med Parkinsons sjukdom kan således ha olika problem i sin livssituation där 

exempelvis Simpson et al. (2013) studie visar att färre personer upplevde problem med 

socialt stöd i förhållande till kognitiva problem samt till att vara fysiskt aktiva i det 

vardagliga livet. Dock kan detta resultat vara grundat i att många bor i sin hemmiljö med sin 

partner (ibid.). 

Slutsats 
I studiens resultat framkommer det att personer med Parkinsons sjukdom upplever 

begränsningar i sin vardag. Dessa påverkar således deras liv i en stor utsträckning vilket 

innebär att de är i behov av stöd för att hantera motgångar. Med rätt förutsättningar och stöd 

kan en positiv tillvaro trots sjukdomen upplevas. Sjuksköterskan bör därför ha en ökad 

förståelse och kunskap om personers upplevelse av att leva med Parkinsons sjukdom för att 

på så vis hjälpa dessa personer skapa bättre förutsättningar att hantera sin livssituation. Denna 

studies resultat kan tillämpas i sjuksköterskans arbete i syfte att utforma en god omvårdnad 

till denna patientgrupp samt skapa bättre förutsättningar att ge vård som främjar livskvalitet. 

Vidare forskning kan vara att studera om det finns skillnader i hur sjukdomen upplevs 

beroende på i vilket skede i sjukdomen personen befinner sig i. På så vis kan en mer specifik 

bild av denna patientgrupp presenteras och vidare skapa bättre förutsättningar för en god 

omvårdnad. 
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i CINAHL 

Sökordskombinationer Sökdatum 
 
2017 

Antal 
träffar 

Lästa på 
titelnivå 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltext- 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

S1 (CH Parkinson 
Disease) 

27/2 5971 0 0 0 0 

S2 (CH Life experience) 27/2 5904 0 0 0 0 

S3 (S1 AND S2) 27/2 15 15 7 3 3  

S4 (CH Perception) 27/2 13271 0 0 0 0 

S5 (S1 AND S4) 27/2 62 62 12 1 0 

CH=Cinahl Headings 
 

Fritextsökningar i CINAHL 

Sökordskombinationer Sökdatum 
 
2017 

Antal 
träffar 

Lästa på 
titelnivå 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltext- 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

S6 “Parkinsons disease” 27/2 6745 0 0 0 0 

S7 “Parkinson’s 
disease” 

27/2 4997 0 0 0 0 

S8 (S6 OR S7) 27/2 6745 0 0 0 0 

S9 “Life with” 27/2 125 933 0 0 0 0 

S10 “Living with” 27/2 47 369 0 0 0 0 

S11 (S9 OR S10) 27/2 158 363 0 0 0 0 

S12 “Experience” 27/2 89 682 0 0 0 0 

S13 (S8 AND S11 AND 
S12) 

27/2 87 87 6 3 2 

S14 ”Interview” 27/2 163 846 0 0 0 0 

S15 (S8 AND S12 AND 
S14) 

27/2 84 84 4 0 0 

S16 (“Parkinson”) 28/2 19648 0 0 0 0 

S17 (“Life Experience”) 28/2 8006 0 0 0 0 

S18 (S12 OR S17) 28/2 85288 0 0 0 0 

S19 (S8 OR S16) 28/2 19648 0 0 0 0 

S20 (S18 AND S19) 28/2 239 239 35 11 5 
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Sökningar i PubMed 

Sökordskombinationer Sökdatum 
 
2017 

Antal 
träffar 

Lästa 
titelnivå 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltext- 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

S1 (“Parkinson Disease” 
[MH]) 

27/2  32 699 0 0 0 0 

S2 (“Life Change events” 
[MH]) 

27/2 11 696 0 0 0 0 

S3 (S1 AND S2) 27/2 18 18 6 0 0 

S4 (“Interview, 
Psychological” [MH]) 

27/2 8144 0 0 0 0 

S5 (S1 AND S4) 27/2 28 28 5 1 0 

S6 (“Value of Life” [MH]) 27/2 1474 0 0 0 0 

S7 (S1 AND S6) 27/2 2 2 0 0 0 

MH=MeSH=Medical Subject Headings 
 
Fritextsökningar i PubMed 

Sökordskombinationer Sökdatum 
 
2017 

Antal 
träffar 

Lästa 
titelnivå 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltext- 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

S8 (“Parkinson’s disease”) 27/2 60693 0 0 0 0 

S9 (“Parkinsons disease”) 27/2 41287 0 0 0 0 

S10 (S8 OR S9) 27/2 60804 0 0 0 0 

S11 (“Life with”) 27/2 851631 0 0 0 0 

S12 (“Living with”) 27/2 1021780 0 0 0 0 

S13 (S11 OR S12) 27/2 1021787 0 0 0 0 

S14 (S10 AND S13) 27/2 6978 0 0 0 0 

S15 (“Perception”) 27/2 291946 0 0 0 0 

S16 (S14 AND S15) 27/2 182 182 6 3 2 

S17 (“Experience”) 27/2 328923 0 0 0 0 

S18 (S14 AND S17) 27/2 321 321 21 4 1 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, 
resultat = 3p) 

 
Saknas 

 
1/3 

 
2/3 

 
Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     
Metodval adekvat till 
fråga 

Ej angivet Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering  Saknas Finns   
Urval (antal, 
beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med t.ex. 
lungcancerdiagnos  

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 
Bortfall med betydelse 
för resultatet 

Analys saknas / Ja Nej   

Kvalitet på 
analysmetod 

Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter  Ej angivna Angivna   
Resultat     
Frågeställning 
besvarad  

Nej Ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller 
etc.)  

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultat 
(citat, kod, teorier etc.) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av 
egenkritik och felkällor  

Saknas Låg God  

Anknytning till 
tidigare forskning  

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     
Överensstämmelse 
med resultat 
(resultatets 
huvudpunkter belyses) 

 
Slutsats saknas 

 
Låg 

 
Medel 

 
God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (max 48p) P P P P 
    P 
Grad I 80%    % 
Grad II 70%    Grad 
Grad III 60%     
     
Titel     
Författare      

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Stockholm: Liber.
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Chiong-Rivero, H. et al. 
2011 
USA, Los Angeles 

Patients’ and caregivers’ 
experiences of the impact of 
Parkinson’s disease on health status 

Kvalitativ design 
Intervjuer och fokusgrupper 

48 st. personer med PS [Parkinsons 
Sjukdom] 
- 21 st. män / 26 kvinnor st. (1 st. 

bortfall under studien) 
Under 50 år 

Hög 

Soleimani, MA., Negarandeh, R., 
Bastani, F., & Greysen, R. 
2014 
Iran 

Disrupted Social Connectedness in 
people with Parkinson’s disease 

Kvalitativ design 
Semistrukturerade intervjuer 

10 st. personer med PS 
- 7 st. män / 3 st. kvinnor 
61-90 år 

Hög  

Benharoch, J., & Wiseman, T. 
2004 
Storbritanninen 

Participation in Occupation: Some 
Experiences 

Kvalitativ design med en 
fenomenologisk ansats 
Semistrukturerade intervjuer 

8 st. personer med PS 
 
- 4 st. män / 4 st.  Kvinnor 
3 st över 65 år, 5 st under 65 år 

Hög  

Whitehead, B. 
2010 
Storbritanien 

Psychosocial impact of 
communication changes in people 
with Parkinson’s disease 

Kvalitativ design 
Semistrukturerade intervjuer 

8 st. personer med PS 
- 4 st.  män & 4 st. kvinnor 
Ålder: 60+ 

Hög  

Williams, S., & Keady, J. 
2008 
Storbritanien 

A Stony Road … A 19-year-old 
journey: Bridging through late stage 
Parkinson’s disease 

Kvalitativ design 
Intervjuer 

13 st. personer med PS 
- 9 st. män / 4 st kvinnor 
61-89 år 

Hög  

Bramley, N., & Eatough, V. 
2005 
Storbritanien 

The Experience of living with 
Parkinson’s disease: An 
Interpretative phenomenological 
analysis case study 

Kvalitativ design med en 
fenomenologisk ansats 
Semistrukturerade intervjuer 

1 Kvinna med PS 
62 år 

Hög  

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

Older Swedish Women’s 
experiences of living with 
symptoms related to Parkinson’s 
disease 

Kvalitativ metod med en 
fenomenologisk-hermeneutisk ansats 
Intervjuer 

8 st. personer med PS 
- 8 st. kvinnor 
63-80 år 

Hög  

Redmond, L., & Suddick, K. 
2012 
Storbrittanien 

The lived experience of freezing in 
people with Parkinson’s: an 
interpretive phenomenological 
approach 

Kvalitativ design med en 
fenomenologisk ansats 
semistrukturerade intervjuer 

6 st. personer med PS 
5 män/1 Kvinna mellan 52-77 år  

Hög  
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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 med hermeneutisk 
fenomenologisk ansats 
Fördjupade intervjuer 
 

11 st. personer med PS 
3 kvinnor/ 8 män mellan 47-67 år 

Hög  

Philips, L.J. 
2006 
USA 
 

Dropping the Bomb: The 
Experience of Being Diagnosed 
with Parkinson’s Disease 

Kvalitativ Design 
Deskriptiva intervjuer 

11 st. personer med PS 
6 män/5 kvinnor Mellan 56-85 år 

Hög  
 

Whitney, C.M 
2004 
USA 

Maintaining the Square: How Older 
Adults with Parkinson’s Disease 
Sustain Quality in Their Lives 

Kvalitativ metod med fenomenologisk 
ansats 
Fördjupade intervjuer 
 

12 st. personer med PS 
- 6 män /6 kvinnor 
58 år och äldre 

Hög 
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Bilaga 4 Exempel från innehållsanalys  
Meningsenhet Översatt meningsenhet Kondensering Kod Underkategorier Kategori 
“It seems odd… when I go bowling, I can lift a 
bowling ball that weighs about 16 pounds. I can 
easily hold that with my fingers but I cannot, 
when I am worst, pull a 1000 g duvet into 
place” 
 

Det är konstigt… När jag bowlar kan jag 
lyfta ett klot på nästan 7 kg och lätt hålla 
det med mina fingrar. Men när jag är som 
sämst kan jag inte ens dra av ett 1kg’s-
täcke   

Konstigt, kan ibland lyfta ett 
bowlingklot och inte bland 
inte dra av ett täcke 

Kroppsstyrkan 
varierar 

En oförutsägbar 
kropp 

 
 

 
 

Kroppsliga 
begränsnin

gar 
 

Their gait became generally less lively and 
their steps shorter. Balance became worse; a 
push could be enough to cause a fall and an 
injury. 

Deras gång blev i allmänhet mindre livlig 
och deras steg kortare. Balansen blev 
värre; en knuff kunde vara tillräcklig för 
att orsaka ett fall och en skada. 

Gången blev mindre livlig och 
stegen kortare. Sämre balans. 
En knuff kan orsaka fall och 
skada 

Sämre balans och 
gång. 

Förlust av 
kroppsliga 
förmågor 

Symptoms such as facial muscles’ rigidity that 
results in a so-called masked face and a muffled 
voice are disturbing for the patients. Therefore 
they often are afraid of being negatively 
evaluated in public and receiving negative 
comments. Social withdrawal increases as a 
result 

Symtom som ansiktsmusklernas stelhet 
som resulterar i ett så kallad maskerat 
ansikte och en dov röst är störande för 
patienterna. Därför är de ofta är rädda för 
att bli negativt utvärderade offentligt och 
få ta emot negativa kommentarer. Social 
tillbakadragenhet ökar som följd. 

Ansiktsstelhet och dov röst är 
störande. De är rädda för att 
bli utvärderade och 
kommenterade och drar sig 
tillbaka socialt 

Rädd att bli 
utvärderad i 
sociala 
sammanhang  

Social skam  
 
 
 
 

Sociala 
begränsnin

gar I think if a conversation changes from one 
subject to another … a topic change ... it takes 
me longer to pick that up than I used to … 

Om en konversation byter från ett ämne till 
ett annat.. ett ämnesbyte.. tar det mig 
längre tid att snappa upp det än vad det 
brukade göra… 

Hänger inte med när 
konversationen byter ämne 

Svårigheter att 
följa en 
konversation 

Förlust av sociala 
förmågor 

Whilst Beth and those close to her know who 
she really is ’inside’, her negative self-image is 
exacerbated by her feelings about how 
strangers might perceive and evaluate her 

Medans Beth och dem nära henne vet vem 
hon är på ”insidan”, förvärras hennes 
negativa självbild av hur främlingar kan 
uppfatta och utvärdera henne 

Trots att Beth vet vem hon är 
så förvärras självbilden. Rädd 
för hur hon uppfattas 

Den negativa 
självbilden 
förvärras 

  
 
 
 

En 
förändrad 
självbild 

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 of the morning 
doing outdoor work to make some extra 
money. Go to markets 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. 

Jag brukade vara så självsäker, jag kunde 
gå upp och få mina barn redo, städa, få 
dem till skolan, komma hem igen när de 
slutade skolan, arbeta till tidig morgon, 
göra trädgårdsarbete för att tjäna lite extra 
pengar, gå till affären och åka bort över 
helgen. Jag kunde göra allt detta och inte 
känna mig trött eller något, jag kände mig 
aldrig trött, jag var alltid exalterad av 
arbete och barn. 

Jag var självsäker. Kunde 
hinna med att städa, arbeta, 
handla, fixa i trädgården och 
samtidigt ta hand om barnen. 
Jag kände mig aldrig trött och 
kände mig exalterad. 

Att inte kunna 
vara som tidigare 
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This is my life, one and only life I’ll get, so live 
it, as long as you can and just put as much into 
it as you can. 

Detta är mitt liv och mitt enda liv, så jag 
måste leva det så länge jag kan och fylla 
det med så mycket möjligt 

Mitt enda liv, måste leva det 
och fylla det med så mycket 
jag kan. 

Ta vara på livet Positiv inställning 
till livet 

 
Positiv 
tillvaro 

trots 
sjukdom 

Well I’ve gained more time ‘cause I’m not 
working, but I can do lots of things, I’ve met 
new people who I quite like 

Nå, jag har fått mer tid över eftersom jag 
inte arbetar. Men jag kan göra många 
saker, jag har träffat nya människor som 
jag gillar 

Mer tid sedan jag slutade 
arbeta. Träffat nya människor. 

Mer tid över för 
sociala aktiviteter 

Meningsfullhet 

 


	Innehållsförteckning
	Inledning
	Bakgrund
	Parkinsons sjukdom
	Att leva med kronisk sjukdom
	Upplevelse
	Känsla av sammanhang

	Syfte
	Metod
	Design
	Datainsamling och urval
	Kvalitetsgranskning
	Innehållsanalys

	Resultat
	Kroppsliga begränsningar
	Förlust av kroppsliga förmågor
	En oförutsägbar kropp

	Sociala begränsningar
	Förlust av sociala förmågor
	Social skam

	Förändrad självbild
	Positiv tillvaro trots sjukdom
	Meningsfullhet
	Positiv inställning
	Kontroll över livet


	Diskussion
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	Slutsats
	Självständighet
	Referenser
	Bilaga 1 Databassökningar
	Bilaga 2 Granskningsprotokoll
	Bilaga 3 Artikelöversikt
	Bilaga 4 Exempel från innehållsanalys

