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Abstrakt 

Bakgrund. Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som påverkar 

kognition, motorik, sociala förhållanden och självkänslan. Det finns inget 

botemedel och att leva med Parkinsons innefattar bland annat att patienterna 

måste anpassa det dagliga livet efter sjukdomen. Således påverkas flera 

livsområden hos individen. 

Syfte. Att belysa erfarenheter i det dagliga livet hos individer med 

Parkinsons sjukdom. 

Metod. En litteraturstudie i vilken kvalitativa artiklar ingått. Sökningar 

utfördes i databaserna Cinahl och Pubmed. Efter kvalitetsbedömningen 

erhöll åtta artiklar tillräcklig kvalité för att inkluderas och analyseras i 

studien. 

Resultat. Tre teman; dagen var inte längre densamma, det var svårt att klara 

sig själv och det emotionella livet var i obalans. Resultatet visade att 

individerna med Parkinsons sjukdom genomgick både fysiska och psykiska 

förändringar, många upplevde att de tappade kontrollen över sin kropp och 

att det var svårt att planera sitt dagliga liv. Resultatet visade också att 

individer med Parkinsons sjukdom erfor att läkemedel var en viktig del för 

att hålla sjukdomen i styr men att de trots intag av läkemedel ändå upplevde 

att de var beroende av andra i sin omgivning för att klara vardagen. 

Slutsats. För personer med Parkinsons sjukdom är det dagliga livet är 

oförutsägbart. Att leva med Parkinsons sjukdom gör det svårt att bevara sin 

självständighet och autonomi samt att känslorna kan vara många och 

intensiva. Sjuksköterskan måste förstå patienten ur dennes perspektiv för att 

främja hälsa och välbefinnande samt för att kunna anpassa omvårdnaden 

utefter individen.    
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1 Inledning 

Parkinsons sjukdom är en kronisk sjukdom som kräver medicinering resten 

av livet och i Sverige uppskattas över 20 000 människor leva med 

sjukdomen. Orsaken till sjukdomen är ännu inte känd men forskare har 

fastställt att ett visst ärftligt samband kan ses tillsammans med tidig 

sjukdomsdebut. Vården arbetar profylaktiskt med målet att individen ska 

behålla mycket av den rörlighet som finns kvar, så länge som möjligt, och få 

fortsätta vara så självständig som individen kan vara. En vanlig komplikation 

till Parkinsons sjukdom är att många individer även utvecklar 

demenssjukdom (Ericson & Ericson, 2014; Lindahl & MacMahon, 2011). I 

den här litteraturstudien fokuseras inte demenssjukdom. 

 

I vår kommande roll som sjuksköterskor kommer vi att möta individer med 

kroniska sjukdomar av olika slag. För att vi i vår yrkesroll ska få en bättre 

förståelse för individen så att vi kan individanpassa vården, är det därför 

viktigt att få en inblick i livsvärlden hos kroniskt sjuka individer. Parkinsons 

sjukdom har valts för att detta är en patientgrupp som påträffats under den 

verksamhetsförlagda utbildningen under sjuksköterskeprogrammet.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Parkinsons sjukdom 

Parkinsons sjukdom är en progressiv, neurologisk sjukdom som efterhand 

leder till motoriska funktionsnedsättningar. Oftast debuterar sjukdomen i 

åldrarna 55 - 60 år. Sjukdomen präglas av förfall av nervceller och orsakar 

förlust av dopaminerga neuron i hjärnans rörelsecentra. Denna förlust 

påverkar produktionen av transmittorsubstansen dopamin. Bristen på 

dopamin leder slutligen till att både produktionen och lagringen av dopamin 

upphör. Resultatet blir att transmittorsubstansen acetylkolin ökar som följd 

av ökad frisättning av kolinerga neuron. Eftersom dopamin vanligtvis 

hämmar frisättningen av acetylkolin så blir istället kolinerga neuronet 

hyperaktivt och frisätter onormala mängder av transmittorsubstansen. Det är 

den ökade aktiviteten hos kolinerga neuron som ger upphov till symtom hos 

individen (Ericson & Ericson, 2014).  

 

Det finns inget botemedel för sjukdomen utan behandlingen inriktas istället 

på att lindra symtomen och på så sätt öka hälsan och välbefinnandet hos 

individen (Lindahl & MacMahon, 2011). 
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2.2 Symtom 

De vanligaste symtomen vid Parkinson sjukdom är tremor, muskelrigiditet 

och hypokinesi vilka tillsammans även kallas för ”parkinsontriaden”. Det 

krävs att två av tre symtom uppfylls inom ”parkinsontriaden” för att kunna 

diagnostiseras med Parkinson sjukdom (Ericson & Ericson, 2014). 

Symtomen vid Parkinsons sjukdom kan vidare delas in i icke motoriska- och 

motoriska symtom. De icke motoriska symtomen innefattar att de kognitiva 

funktionerna påverkas. Detta kan exempel visa sig som depressioner, ångest, 

minnes- och koncentrationssvårigheter (Park & Stacy, 2009). Depression och 

ångestsyndrom påträffas i ca 40 - 50 procent av personer med Parkinsons 

sjukdom (Allgulander, 2018). De motoriska symtomen är de som påverkar 

individens rörelse och påverkar således individen fysiskt (Ericson & Ericson, 

2014). 

 

Tremor är ett huvudsymtom hos individer med Parkinsons. Tremor 

förekommer hos ca 85 procent av alla som drabbas av Parkinsons. Initialt i 

sjukdomen framträder vilotremor vilket innebär att skakningarna 

förekommer mest i vila och drabbar främst armar och händer men upphör när 

musklerna aktiveras. Senare i sjukdomen förekommer även tremor vid 

viljemässiga rörelser vilket kallas för aktionstremor (Ericson & Ericson, 

2014). 

 

Muskelrigiditet medför spänningar i musklerna och utgör i sig ojämna 

rörelser. Rigiditeten uppfattas som ett rörelsemotstånd och kan upplevas som 

att extremiteter är tyngda eller att det upplevs som ”rytmiska hack” vid 

böjning av extremiteter. Detta kallas ”kugghjulsfenomenet”. Tillståndet gör 

det svårt att starta en vanlig aktivitet såsom ”att börja gå”. Muskelrigiditet 

orsakar även att kroppen kröker sig framåt ytterligare (Ericson & Ericson, 

2014). 

 

Hypokinesi betyder minskad rörlighet och orsakar problematik med att börja 

och sluta en viljestyrd rörelse. Hypokinesi påverkar finmotoriken vilket kan 

besvära individer som drabbats av Parkinson sjukdom. Detta kan visa sig till 

exempel i att de blir svårare att borsta tänderna eller att skriva. Den drabbar 

även individens ansiktsmimik vilket medför svårigheter att tugga och svälja. 

Hypokinesi i samband med muskelrigiditet utgör svårigheter i rörelse av 

muskler, de blir långsammare och dåligt koordinerade, vilket leder till sämre 

balans och ökad fallrisk (Ericson & Ericson, 2014).  

 

2.3 Att leva med Parkinsons sjukdom 

Det har påvisats att ADL (allmän daglig livsföring) är en viktig del hos 

individer med Parkinson sjukdom och att det påverkade deras livskvalité. Det 
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har också identifierats att fysiska aspekter av sjukdomen, till exempel en 

förminskad förmåga att utföra vardagliga aktiviteter kombinerat med andra 

faktorer såsom stress, ångest och svårigheter att kommunicera minskade den 

sociala kontakten och därmed ökade isolering. Så småningom kunde detta 

leda till depressiva symtom (Soundby, Stubbs & Roskell, 2014). 

 

Trots att Parkinsons sjukdom är en sjukdom som påverkar individen 

framförallt fysiskt, är det också en sjukdom som påverkar den mentala 

hälsan. Hos individer med sjukdomen kan ett samband mellan ångest och 

förhållandet mellan nivåerna av noradrenalin och serotonin kopplas samman 

(Archana & Saraswati, 2012). Till exempel så är Parkinson sjukdom 

associerad med depression och ångest på grund av återkommande skov i 

sjukdomen tillsammans med de motoriska svårigheterna. 

 

Att leva med ångest, nedstämdhet och/eller depression är faktorer som 

påverkar det dagliga livet. Parkinsons sjukdom begränsar därför inte endast 

individens vardag fysiskt utan även psykiskt. Tillsammans har de fysiska och 

psykiska faktorerna en negativ inverkan på individens livskvalite och 

välbefinnande (Bucks et al., 2011; Soundby et al., 2014).   

 

2.4 Hälsa och välbefinnande trots sjukdom 

Begreppet hälsa är högst individuellt. Hälsa kan definieras på olika sätt. En 

definition är att hälsa definieras som totalt välbefinnande både fysiskt, 

psykiskt och socialt hos en individ (WHO, 2019).  

 

Dahlberg och Segesten (2016) skriver att när en person lever med till 

exempel en kronisk sjukdom, kan hälsan påverkas negativt. Känslan av en 

negativt påverkad hälsa kan även upplevas hos de personer som i mening 

anses vara “friska”. Det kan till exempel vara känslan av att sakna 

meningsfullhet i livet. Hälsa är ett komplext begrepp med många 

dimensioner och bör inte endast ses som frånvaro av sjukdom. Att leva med 

en sjukdom är något som inskränker på det dagliga livet, men hälsa kan 

föreligga även om en individ drabbas av exempelvis kronisk sjukdom. 

Dahlberg och Segesten (2016) menar att en sjukdom inte alltid syns utanpå 

en individ och vid dessa tillstånd är det svårt att se att huruvida en individ 

upplever hälsa och välbefinnande trots sjukdom. Med olika insatser från 

vården kan individer med kroniska sjukdomar många gånger ändå uppleva 

hälsa och välbefinnande trots sin sjukdom. Följaktligen kan en individ “må 

bra” även om denne har en kronisk-, långvarig- eller obotlig sjukdom. En 

förutsättning enligt Dahlberg och Segesten (2016) för en individ att uppleva 

hälsa och välbefinnande trots sin sjukdom är att denne upplever sin livsvärld 

som meningsfull. 
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2.5 Erfarenheter och livsvärld  

En individs livsvärld är personlig och högst individuell. Den styr känslan av 

sammanhang, meningsfullhet, välbefinnande, sjukdom och lidande. 

Livsvärlden delas upp i flera olika perspektiv vilka är uppbyggd på olika sätt 

hos oss alla. För varje möte och erfarenhet som sker i livet, formas vår 

livsvärld ytterligare och på så sätt är den konstant föränderlig (Dahlberg & 

Segesten, 2016). 

 

2.6 Meningsfullhet 

Vad som menas med en meningsfull vardag eller ett meningsfullt liv är 

individuellt och kan inte generaliseras. Vad som upplevs vara meningslöst 

för en person kan vara det som betyder allra mest för en annan och vice 

versa. För den upplevda hälsan, och för att känna hälsa, är meningsfullhet i 

situationen som individen befinner sig i viktigt. Behovet av att känna 

meningsfullhet hör vidare samman med behovet av att känna sammanhang.  

 

Att söka en mening med saker och ting gör att människan finner ett syfte 

med varför vissa saker är som de är eller varför de sker. Att förstå meningen 

med det som sker innebär att personen orkar genomlida det den utsätts för. 

Om personen samtidigt kan finna ett sammanhang i den upplevda situationen 

skapar det en trygghet och ytterligare mening till varför livsvärlden upplevs 

som den gör för tillfället. Både meningsfullhet och sammanhang är 

föränderligt hos individen (Dahlberg & Segesten, 2016).  

 

 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Personcentrerad vård 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) är personcentrerad vård en av 

sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Hewitt-Taylor (2018) och Edvardsson 

(2010) skriver att det är betydelsefullt att ta del av personens värderingar, 

önskemål, situation och historia med syfte att lära känna individen som är 

patient samt att försöka se situationen ur individens perspektiv för att uppnå 

personcentrerad vård. Personen som vårdas ska vara i centrum istället för 

sjukdomen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Individen ska ses som en 

unik person med egna specifika behov och erfarenheter (Vårdhandboken, 

2020) Vårdaren behöver inte dela samma uppfattningar som individen, 

personcentrerad vård syftar mer på att vårdaren ska kunna se saker och ting 

på samma sätt som individen och därmed inse hur individens verklighet och 

val påverkas (Hewitt-Taylor, 2018). Det innebär också att sjuksköterskan ska 

kunna bekräfta individen i dennes egen upplevelse av hälsa eller ohälsa samt 

respektera och i sin vård utgå från individens egen tolkning för att på så sätt 
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kunna arbeta med att främja hälsa (Sjuksköterskeförening, 2016). En 

sjuksköterska ska respektera individens val gällande sin egen hälsa och inte 

moralisera valen samt erbjuda förutsättningar för att individen själv ska 

kunna ta evidensbaserade val. Sjuksköterskan ska sträva efter att bevara 

individens autonomi och göra individen delaktig i sin vård och omsorg 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016).    

 

Personcentrerad vård valdes som teoretisk referensram för att bättre skapa 

förståelse av individernas erfarenheter sett ur deras perspektiv. Att se 

individen som centrum av sin egen vård gör att individens alla behov kan 

tillgodoses. Att förstå individen ur dennes perspektiv och erfarenheter är 

därför av stor vikt för att sjuksköterskan ska kunna utforma personcentrerad 

vård.  

 

4 Problemformulering 

Att diagnostiseras med en kronisk sjukdom kan upplevas som okontrollerbar 

och fysiskt hämmande. Det är därför inte svårt att förstå att ett sådant besked 

kommer att påverka individen på olika sätt i det dagliga livet. För att kunna 

planera och genomföra god omvårdnad och på så sätt främja upplevelsen av 

hälsa och välbefinnande är det därför viktigt att kartlägga hur individerna 

som drabbas av Parkinsons sjukdom erfar sitt dagliga liv. Om inte 

sjuksköterskor skapar en förståelse för denna patientgrupp finns risken att 

individernas lidande istället ökar samt att vården blir felriktad. Denna 

litteraturstudie vill därför bidra till att öka förståelsen för Parkinsons 

individers erfarenheter av det dagliga livet av att leva med Parkinsons 

sjukdom.   

 

5 Syfte 

Studiens syfte är att belysa erfarenheter i det dagliga livet hos individer med 

Parkinsons sjukdom. 

 

6 Metod 

Som metod för denna uppsats har en litteraturstudie valts med induktiv 

ansats. Inom ämnesområdet har en litteratursökning genomförts för att 

besvara uppsatsens syfte. Utifrån frågeställningen söktes artiklar strukturerat 

inom det valda området för att sedan genomgå en kritisk granskning och 

därefter sammanställas i resultatet (Friberg, 2017). 
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6.1 Datainsamling 

Databaserna Cinahl och Pubmed har använts då de är relevanta för det valda 

området. I Cinahl gjordes sökningarna med ämnesordet (MH "Parkinson 

Disease") och fritextorden Parkinson’s disease, Daily life och Lived 

experience. Operatorn ”OR” användes mellan ämnesordet (MH "Parkinson 

Disease") och fritextordet Parkinson’s disease. Genom att använda operatorn 

”OR” kan en bredare sökning genereras och det kan även användas för att 

bilda ett sökblock (Kristensson, 2014). Detta sökblock bestod av sökord som 

innefattade sjukdomen. Fritextorden “Daily life” och “Lived experience” 

kombinerades med sökoperanden “OR” för att bilda nästa sökblock som 

omfattade sökord för det dagliga livet och erfarenhet. Sökblocket för 

sjukdomen och sökblocket för det dagliga livet samt erfarenhet 

kombinerades med varandra genom sökoperanden “AND”. Kristensson 

(2014) menar att operanden ”AND” är bra att använda för att kunna 

kombinera flera olika söktermer. Detta resulterade i 171 artiklar. 

Begränsningar på språk och datum infördes och detta resulterade i 123 

artiklar. 100 abstrakt lästes, 11 artiklar granskades och fyra artiklar ansågs 

vara relevanta till uppsatsens syfte och överensstämde med 

inklusionskriterierna. För fullständigt sökschema se bilaga 1.  

 

I Pubmed gjordes sökningarna med ämnesordet Parkinson disease[MeSH 

Major Topic] och fritextorden Parkinson's disease, lived experience, 

subjective experience och attitude to health*. Ämnesordet Parkinson 

disease[MeSH Major Topic] bildade ett sökblock med fritextordet 

Parkinson’s disease med hjälp av operatorn “OR”. Trunkering användes på 

fritextordet “Attitude to health*” för att söka på närliggande begrepp. 

Fritextorden lived experience, attitude to health* och subjective experience 

bildade ett sökblock med operatorn “OR”. Dessa två sökblock kombinerades 

med operatorn “AND”. Sökningen resulterade i 191 träffar. Begränsningar 

på språk och datum applicerades och detta resulterade i 108 artiklar. 80 

abstrakt lästes, 11 artiklar granskades och fyra artiklar ansågs vara relevanta 

till uppsatsens syfte och överensstämde med inklusionskriterierna. För 

fullständigt sökschema se bilaga 2. 

 

6.2 Avgränsningar samt inklusions- och exklusionskriterier 

Sökningarna i Cinahl och Pubmed begränsades till att vara vetenskapligt 

granskade (eng. Peer-reviewed), publicerade mellan åren 2009 - 2019 samt 

att artiklarna skulle vara skrivna på engelska språket. Detta resulterade i 123 

artiklar i Cinahl och 108 artiklar i Pubmed. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle utgå från ett patientperspektiv. 

Artiklar som utgick från ett sjuksköterskeperspektiv samt artiklar där 

deltagarna endast utgjordes av kvinnor eller män exkluderades. 
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6.3 Urval 

Urvalet i denna studie bestod av vetenskapliga artiklar. Från Cinahl lästes 

100 abstrakt och 11 artiklar lästes i sin helhet. Från Pubmed lästes 80 

abstrakt och 11 artiklar lästes i sin helhet. Tre av artiklarna som ingår i denna 

litteraturstudie återfanns både i databaserna Cinahl och Pubmed. Sammanlagt 

ansågs åtta artiklar besvara studiens syfte vilka kvalitetsgranskades vidare. 

Både i Cinahl och Pubmed söktes artiklarna över alla geografiska områden.  

 

6.4 Kvalitetsgranskning 

I en litteraturstudie ska litteraturen som används för att motivera studiens 

syfte, kritiskt granskas i flera steg. Detta för att artiklarnas kvalitet ska kunna 

bedömas och som hjälp för att göra det kan granskningsmallar användas. En 

granskningsmall innehåller frågor som berör artikelns innehåll. Med hjälp av 

artikeln besvaras frågorna för att svaren sedan ska kunna graderas. 

Graderingen av svaren sammanställs och på så sätt kan kvaliteten bedömas 

som acceptabel eller ej (Friberg, 2017). 

 

I den här litteraturstudien genomfördes kvalitetsgranskningen med en 

justerad granskningsmall skapad av Carlsson och Eiman (2003). Det som 

justerades var att frågan ”patienter med lungcancerdiagnos” byttes ut mot 

frågan ”patienter med Parkinsons sjukdom”, detta så att frågan skulle 

överensstämma med litteraturstudiens syfte. I denna litteraturstudie har en 

granskningsmall använts då endast kvalitativa artiklar utgör resultatet. För 

granskningsmallen, se bilaga 3.  

 

Med hjälp av granskningsmallen kunde olika poäng sättas på artiklarna. 

Poängresultatet omvandlades till en procentsats vilken kunde delas in i olika 

kvalitetsnivåer. Genom kvalitetsgranskningen kunde kvaliteten av innehållet 

i artiklarna bedömas som antingen ej acceptabel (< 60%), låg (60–70%), 

medel (70–80%) eller hög (>80%). En artikel fick över 70% och sju artiklar 

fick över 80%. Inga artiklar exkluderades. För en sammanställning av 

kvalitetsgranskningen över de åtta utvalda artiklarna se bilaga 4. 

 

6.5 Analys 

För att analysera innehållet i artiklarna har analysmetod från Friberg (2017) 

valts. Alla artiklar lästes upprepade gånger av författaren för att innehåll och 

sammanhang skulle förstås och eventuella oklarheter redas ut. Sedan 

identifierades likheter/skillnader i syften och tillvägagångssätt från varje 

studie och sammanställdes i en tabell. Även likheter/skillnader med avseende 

på artiklarnas resultat identifierades och sammanställdes. 
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Likheter och skillnader mellan artiklarnas resultat sorterades sedan för att 

kunna jämföras med varandra. Utefter sorteringen av likheter och skillnader 

kunde olika teman skapas. För sammanställning av litteraturmatrisen se 

bilaga 4.  

 

6.6 Forskningsetiska aspekter 

All forskning, inklusive litteraturstudier, skall grundas på ett etiskt 

förhållningssätt vilket vidare innebär att deltaganden i en studie bygger på 

frivillighet, att de involverades välbefinnande skall värnas om och att 

informationen ska hanteras respektfullt (Friberg, 2017).  

 

Helsingforsdeklarationen är ett internationellt dokument som styr den 

medicinska forskningen i vilken de forskningsetiska ställningstagandena 

sammanfattas (Friberg, 2017). En av de viktigaste punkterna är att alltid 

överväga och se nyttan med forskningen för att på så sätt motivera den.  

 

I denna litteraturstudie har alla artiklar som ingår i litteraturstudiens resultat 

granskats. Alla deltagare i artiklarna har gett sitt godkännande att delta samt 

fått information om studien. Forskningen i artiklarna har också etikprövats 

och godkänts. I denna litteraturstudie presenteras resultatet opartiskt och 

ingenting kommer att undanhållas eller döljas. Det etiska förhållningssättet i 

den här litteraturstudien var att alla artiklar som utgör resultatet ska vara 

etiskt granskade av en oberoende etisk prövningskommitté vilket ska tydligt 

redovisas i respektive artikel.  Alla artiklar, som utgör resultatet i denna 

litteraturstudie, är därför var för sig etiskt godkända av en oberoende etisk 

prövningskommitté och tydligt redovisade av respektive författare till 

artiklarna.  
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7 Resultat 

Tabell 1 Resultatsammanfattning över de åtta artiklar som i litteraturstudien använts 

för att besvara syftet. 

Författare, år 

och land 
Problem och syfte Metod Resultat 

Haahr, A., 

Kirkevold, M., 

Hall, E.O.C., 

Østergaard, 

K., 2010,  
Danmark [1] 

Att utforska 

patientens livsvärld 

och hur de hanterar 

livet med 

avancerad 

Parkinson´s 

sjukdom, innan de 

genomgått 

behandlingen 'Deep 

brain stimulation' 

(DBS) och vilka 

förväntningar de 

har på livet efter 

behandlingen. 

En hermeneutik 

fenomenologisk studie 

influencerad av Van 

Manens teori. 11 deltagare 

(tre kvinnor och åtta män) 

från två olika sjukhus i 

Danmark. Alla deltagare 

intervjuades två veckor 

innan behandlingen med 

DBS. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant 

och analyserades genom tre 

analytiska steg beskrivna av 

Van Manen.  

Resultatet delades 

in i fyra faser. Fas 

ett till tre utgör 

deltagarens 

erfarenhet av att 

leva med 

Parkinsons 

sjukdom över tid. 

Fas fyra beskriver 

hur det är att leva 

med avancerad 

Parkinsons i 

nutid.  

Valcarenghi, 

V,R., Alvarez, 

M,A., Santos, 

C,S,S., 

Stiewert, S,J., 

Nunes, L,F,S., 

Tomasi, 

R,V,A., 2018,  
Brasilien [2] 

Att förstå det 

dagliga livet hos 

personer med 

Parkinsons 

sjukdom. 

En kvalitativ studie som 

grundades på grounded 

theory (GT). Som teoretisk 

referensram användes 

symbolisk interaktionism. 

30 individer (19 kvinnor 

och 11 män), indelade i tre 

grupper, med Parkinsons 

sjukdom som var 

registrerade i 'Association' 

deltog i studien. Fördjupade 

intervjuer genomfördes, 

spelades in, transkriberades 

och analyserades. Data 

analyserades med 

kodningstekniker.  

Resultatet 

genererade tre 

kategorier med 

tillhörande 

subkategorier; 

"Living with the 

disease", 

"Modifying one's 

job performance" 

och "Living with 

the stigma". 

Nazzal., M.S., 

Khalil, H., 

2017, 

Jordanien [3] 

Att beskriva 

erfarenheterna hos 

patienter med PD. 

En kvalitativ studie med 

fenomenologisk design. 

Intervjuer spelades in och 

transkriberades. Genom 

tematisk analys 

analyserades transkripten. 

Resultatet kunde 

sorteras i två 

teman: utmanande 

perspektiv och 

anpassningar.  
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Författare, år 

och land 

Problem och syfte Metod Resultat 

Hartley,S., 

McArthur, M., 

Coenen, M., 

Cabello, M., 

Covelli, V., 

Roszcynska-

Michta, J., 

Pitkänen, T., 

Cieza, A., 

2014,  
Tyskland. 

Spanien. 

Italien. Polen 

[4] 

Att få en djupare 

förståelse för 

erfarenheterna hos 

individer med sju 

hjärnsjukdomar 

(alkoholberoende, 

depression, epilepsi, 

multipel skleros, 

Parkinsons sjukdom, 

schizofreni, stroke). 

En kvalitativ studie 

med en berättade 

metod. 45 deltagare 

ingick i fokusgrupper 

där de intervjuades med 

öppna frågor. Svaren 

analyserades och 

gemensamma faktorer 

sammanställdes och 

kodades. 

Teman som beskrev 

erfarenheter vid 

Parkinsons sjukdom 

var chock att få 

diagnosen, 

svårigheter gällande 

de fysiska aspekterna 

och reducering i 

finmotoriken vilket 

krävdes för aktiviteter 

i det dagliga livet. 

Tillsammans med 

kommunikation- och 

sväljsvårigheter ledde 

det ofta till 

depression. 

Liao, Y-C., 

Wu, Y-R., 

Tsao, L-I., 

Lin, H-R., 

2013, 
Taiwan [5] 

Att undersöka 

erfarenheterna hos 

äldre individer, i 

Taiwan, med olika 

stadier av Parkinsons 

sjukdom 

En kvalitativ studie i 

vilken 15 individer 

intervjuades 

(semistrukturerade) 

Datan analyserades 

med komparativ analys. 

Erfarenheterna kunde 

delas in i fyra teman: 

okunnighet om 

symtom, förlust av 

kontroll, gradvis 

försämring och en 

djup känsla av 

hjälplöshet. 

Murdock, C., 

Cousins, W., 

Kernohan, 

W.G., 2015,  
England [6] 
 

Att utforska hur 

patienter med 

avancerad 

Parkinsons sjukdom 

erfar yrkeslivet i 

deras dagliga liv. 

En kvalitativ studie 

med ett 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt.10 

deltagare intervjuades. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Transkriptionerna 

analyserades genom 

tematisk analys. 

Att få arbeta var 

viktigt i det dagliga 

livet. Det fyllde en 

funktion både fysiskt, 

psykologiskt, socialt 

och spirituellt. 

Maffoni, M., 

Pierobon, A., 

Frazzitta, G., 

Callegari,S., 

Giardini, A., 

2019, England 

[7] 

Att beskriva hur 

människor med 

Parkinsons sjukdom 

upplever att leva 

med sitt tillstånd 

över tid. 

En kvalitativ studie som 

baserades på grounded 

theory metodologi. 

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

med 27 patienter med 

Parkinsons sjukdom. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades för 

att sedan kodas och 

analyseras.  

Tre kärnkategorier; 

"Past", "Present" och 

"Future" kunde 

beskrivas för att 

besvara hur 

Parkinsons patienter 

upplever sitt tillstånd 

över tid. 
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Författare, år 

och land 

Problem och syfte Metod Resultat 

Lutz, S.G., 

Holmes, J.D., 

Laliberte Rudman, 

D., Johnson, 

A.M., LaDonna, 

K.A., Jenkins, 

M.J., 

2018,  England [8] 

Att fördjupa den 

nuvarande 

förståelsen av 

upplevelsen av att 

leva med 

Parkinsons sjukdom 

och dess 

konsekvenser för 

ockupationen 

genom en 

berättande visuell 

metod (foto-

framkallande) 

Studien baserades på en 

foto-eliciterande metod 

där sex deltagare med 

Parkinsons sjukdom 

deltog. Deltagarna 

försågs med kamera och 

dokumenterade sina 

upplevelser i vardagen 

och efteråt genomfördes 

intervjuer med öppna 

frågor. Datan 

transkriberades för att 

sedan kodas och 

analyseras.  

Tre teman kunde 

identifieras; 

"Framing the 

meaning of PD", 

"Negotiating 

engagement in 

occupation" och 

"Being ready to 

accept changes 

that impact 

personal or social 

identity". 

  

 

Resultatet från artiklarna kunde delas in i tre teman; dagen var inte längre 

densamma, det var svårt att klara sig själv och det emotionella livet var i 

obalans.  

 

7.1 Dagen var inte längre densamma 

Förändringar i samband med sjukdomsprocessen innefattade både fysiska 

och psykiska symtom för individerna. Många beskrev att det är de kroppsliga 

förändringarna i takt med sjukdomsprocessen som ger upphov till de 

psykiska förändringarna. De kroppsliga förändringarna innefattade främst 

förlust av styrka och rörelse vilket gjorde att individerna inte längre tyckte att 

de kunde leva sina liv som de gjort tidigare [1], [2].  

 

De beskrev också korta och långsiktiga förändringar över tid i samband med 

sjukdomsprocessen. Korta förändringar avsåg snabba förändringar under 

dagen. Det kunde också avse att det fysiska mående såg olika ut från dag till 

dag. Att anpassa livet utefter sjukdomen beskrevs som stora livsförändringar, 

vilka i takt med att de kroppsliga förändringarna ökade, också upplevdes bli 

större och mer omfattande [2]. Ett annat område där förändringarna också tog 

vid var i hemmet. Många individer erfor att hushållsarbetet förändrades och 

att de inte längre kunde sköta om sitt hem på samma sätt som tidigare [3].  

  

Det dagliga livet med Parkinsons präglades främst av att inte veta hur dagen 

skulle komma att se ut. Det gjorde att vardagen och rutinerna blev svåra att 

genomföra. Somliga individer beskrev att det över huvud taget var svårt att 

göra en planering för dagen, både korta- och långsiktiga, eftersom de 

kroppsliga symtomen styrde huruvida planeringen för dagen kunde 

genomföras eller ej [1], [4]. Andra individer beskrev också att ADL tog olika 
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lång tid olika dagar vilket bidrog till att det dagliga livet blev oförutsägbart 

och svårt att planera [4].    

 

Många erfor att de gradvis förlorade kontrollen över det dagliga livet i takt 

med att sjukdomen utvecklades. Många individer beskrev att de till en början 

förlorade kontrollen över sina kroppsdelar. När de ville röra sig snabbt gick 

kroppen långsamt och tvärtom. I de senare faserna av sjukdomen kunde de 

inte längre kontrollera sitt tal som tidigare [5]. 

 

Att förlora kontrollen över det dagliga livet gjorde att många individer 

behövde använda sig utav strategier för att klara dagen [5], [6]. Att finna 

strategier för att klara dagen gjorde att känslan av att få vara självständig 

förstärktes samtidigt som det möjliggjorde ett fortsatt aktivt liv. Att använda 

strategier beskrev också individerna som nödvändigt för att klara sin ADL [2]. 

Strategierna kunde bland annat innefatta att utföra fysiska aktiviteter eller att 

exempelvis raka sig senare istället för tidigt under dagen så att läkemedel 

fick en chans att verka vilket ökade chansen att kunna utföra det som 

individen hade planerat att göra [4]. 

 

En erfarenhet som nästan alla individer beskrev var dels omställningen att ta 

läkemedel vid vissa klockslag dels betydelsen av läkemedel och hur viktiga 

de var för att det dagliga livet skulle kunna fungera. De beskrev därför att de 

erfor att läkemedel fyllde en viktig funktion [1], [6]. Då de flesta beskrev att de 

fysiska symtomen främst styr aktiviteterna under dagen var därför läkemedel 

tillsammans med de dagliga strategierna viktiga. Att inte inta läkemedel vid 

rätt tidpunkt på dygnet gjorde att många individer erfor att dagen ej blev 

genomförbar och symtomen förvärrades [1], [4]. 

 

En del individer arbetade fortfarande trots sin sjukdom medan andra var 

tvungna att avsluta sina karriärer. De individer som lämnat yrkesrollen 

beskrev framförallt att de erfor att det var sjukdomen i sig som var den 

främsta orsaken till att de inte längre kunde vara yrkesverksamma. Det var 

nödvändigtvis inte alltid de fysiska symtomen från sjukdomen som hindrade 

dem, utan de psykologiska effekterna av sjukdomen som reducerade den 

generella förmågan att delta i arbete. Detta genom att deras sömnrutiner 

förändrades och kognitionen försämrades [6].  

 

En annan faktor vilken påverkade förmågan att delta i arbete negativt, var 

oförutsägbarheten i sjukdomen. Eftersom det var svårt att alltid fullfölja 

dagen så som den var planerad samt att de fysiska mående kunde svänga 

flera gånger under dagen, gjorde att det var svårt att kunna fullfölja sina 

arbetsuppgifter [6]. 
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7.2 Det var svårt att klara sig själv 

En del individer beskrev det kändes som ett tvång att vara beroende av andra 

för hjälp då de annars inte skulle klara sig [7]. En stor andel individer sa att 

även om de själva kan utföra saker, trots att det tar längre tid, så är de både i 

behov och beroende av andra för att få vardagen att fungera [1]. I takt med att 

sjukdomen förändrades ökade också behovet av hjälp från andra och många 

individer beskrev att de hade ett stort behov av fysiska hjälpmedel såväl som 

vårdare för att hjälpa dem i det dagliga livet [2]. De individer som levde 

tillsammans med en partner beskrev också att de var beroende av partnern för 

att utföra sysslor i hemmet [1]. 

 

I stort sett alla individer beskrev att de erfor att den största utmaningen med 

Parkinsons sjukdom i det dagliga livet var att bevara sin självständighet [1], 

[5], [7], [3], [2]. Under hela sjukdomsprocessen beskrev individerna en ständigt 

pågående kamp hos sig själva för att de skulle få fortsätta vara självständiga 

och autonoma. Detta uttryckte många vara svårt. Vissa individer uttryckte att 

de klara mycket själva trots att det var besvärligt eftersom de kände att det 

var påfrestande för deras närmaste att alltid behöva hjälpa till [1], [2]. 

 

Att kunna fortsätta vara självständig innebar också att det var lättare att 

hantera sjukdomen överlag [2]. Det innebar också att det var lättare att 

identifiera sig med den person som individen strävade efter att få fortsätta 

vara trots sin sjukdom. Det vill säga, det var lättare att behålla sin identitet 

om individen kände att denne kunde vara självständig trots närvaron av 

Parkinsons sjukdom. Individerna beskrev också att de inte tyckte att 

sjukdomen tog alltför stor kontroll över livet om de själva kände att deras 

självkänsla behölls. Detta ledde i sin tur att de inte heller tyckte att 

sjukdomen hade så stort inflytande på vardagen [8]. 

 

7.3 Det emotionella livet var i obalans 

Individerna beskrev att acceptera sjukdomen och de konsekvenser som det 

hade medfarit alltid var närvarande oavsett i vilken del av 

sjukdomsprocessen individerna befann sig i [7]. En del av individerna 

fokuserade dagligen på att acceptera sjukdomen som en del av deras 

verklighet vilket vidare också innebar att hur de såg på sig själva påverkades 

av hur långt de kommit i att acceptera sjukdomen [8]. Många beskrev att hur 

tillfreds de var med livet också påverkade hur de erfor att leva med 

sjukdomen och omfattningen av påverkan som den hade på det dagliga livet. 

Det var viktigt att finna tacksamhet i livet trots sin sjukdom för att känna att 

vardagen var meningsfull [8].  
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Det framkom att flera negativa känslor erfors av individerna deras dagliga 

liv. Symtom som andra kunde se framför allt tremor beskrevs av en del 

individer som skamligt och obehagligt. Tillsammans med dessa känslor fanns 

också en närvaro av rädslan av socialt stigma men även en rädsla av att vara 

en fysisk och emotionell börda för andra i omgivningen. Rädslan och 

skammen för sjukdomen gjorde att många individer försökte dölja sina 

symtom [7], [2]. En del individer beskrev även en känsla av hopplöshet inför 

framtiden. Trots hopplösheten hoppades de ändå på att deras 

sjukdomsförhållande inte skulle försämras ytterligare [7]. 

 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

För att utvärdera huruvida den valda metoden var lämplig behöver denna 

diskuteras ur flera synvinklar. I en litteraturstudie är det främst sökstrategier, 

processen av granskning och bedömning samt artiklarnas kvalitet som måste 

analyseras (Kristensson, 2014). 

 

8.1.1 Litteratursökning och urval  

En litteraturöversikt kräver att sökstrategin utförs på ett sådant sätt att all 

vetenskaplig litteratur inom ämnet kan hittas. För att finna all tillgänglig 

litteratur bör sökningen ske med hjälp av sökord i flera olika databaser. För 

litteraturuppsatser krävs däremot inte att all tillgänglig vetenskaplig litteratur 

återfinns (Axelsson, 2008; Kristensson, 2014). 

 

I den här litteraturstudien har två databaser använts för att söka relevanta 

artiklar inom ämnet; Cinahl och Pubmed. Att använda endast två databaser 

kan anses vara en nackdel då risken finns att inte alla relevanta artiklar 

återfinns. Däremot fanns tre av artiklarna i båda databaserna vilka framkom 

vid respektive sökning. Det kan anses ge styrka åt att endast två databaser var 

tillräckligt för att finna relevant litteratur för att svara på litteraturstudiens 

syfte. 

 

Endast artiklar som var skrivna på engelska söktes i både Cinahl och 

Pubmed. Detta för att dels det vetenskapliga språket är engelska vilket därför 

antogs ge en stor geografisk spridning på artiklarna samt att engelska är ett 

språk som behärskas. Att de vetenskapliga artiklarnas språk begränsades till 

endast engelska kan ses som en brist i litteratursökningen då det exkluderar 

artiklar på språk som fortfarande kan vara av relevans för studiens syfte 

(Axelsson, 2008). Det är därför rimligt att anta att resultatet i denna 
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litteraturstudie hade påverkats om även språken svenska och spanska hade 

inkluderats i litteratursökningen i både Cinahl och Pubmed då detta var två 

andra språk som behärskades utöver engelska. 

 

Både i Cinahl och Pubmed användes flera olika ämnesord, MeSH-termer och 

fritextord för att skapa breda sökningar vilka skulle inkludera relevanta 

artiklar för litteraturstudiens syfte. Däremot kan ämnessökord och MeSH-

termer har missats och därmed vissa artiklar som även hade kunnat vara 

relevanta för litteraturstudiens syfte. Exempel på ämnesord i Cinahl som 

kunde ha använts i sökningarna är ”Attitudes to life” och ”Life experience”. I 

Pubmed kunde till exempel MeSH-termen ”Life change event” ha inkluderats 

i sökningarna. Dessa ämnessökord och MeSH-term hade kunnat bredda 

sökningarna och lett till att andra artiklar relevanta för litteraturstudiens syfte 

hade kunnat inkluderats och utgjort en del av resultatet. Att dessa 

ämnessökord och MeSH-term inte inkluderats kan ses som en svaghet 

eftersom inkluderande av dessa kunde lett till att resultatet eventuellt kunnat 

stärkas ytterligare.  

 

Ett inklusionskriterie var att artiklarna skulle utgå från ett patientperspektiv 

och artiklar som utgick utifrån ett sjuksköterskeperspektiv exkluderades. 

Detta för att endast finna de artiklar som helt utgick ur patientperspektivet då 

det var det perspektivet som var relevant för studiens syfte. Detta inklusions- 

samt exklusionskriterie anses inte ha begränsat litteratursökningen och 

resultatet negativt, snarare tvärtom då de kan tänkas ha bidragit till ett 

resultat som är tydligare att tolka. Ett ytterligare exklusionskriterie var att 

artiklar där deltagarna endast utgjordes av kvinnor eller män exkluderades i 

litteratursökningen. Detta för att faktorn “kön” inte var en faktor som ansågs 

vara relevant för studiens syfte. Det är å andra sidan rimligt att ifrågasätta 

huruvida de individuella erfarenheterna skiljer sig åt beroende på individens 

kön och om det finns skillnader och likheter dem sinsemellan. Denna aspekt 

av litteraturstudiens frågeställning är inte inkluderad i varken syftet eller 

resultatet och ansågs därför inte vara av relevans vid litteratursökningen. För 

att bortse från dessa eventuella skillnader och likheter i upplevelser av 

individer av olika kön valdes därför artiklar som endast inkluderade män 

eller kvinnor bort i litteratursökningen.       

 

Efter att ha sökt i databaserna skedde en gallring av artiklarna. Genom 

gallringen, utefter artiklarnas titlar och nyckelord, valdes sammanlagt 180 

abstrakt att läsas. Från abstrakten valdes 22 artiklar att läsas i fulltext. 

Slutligen valdes åtta artiklar att kvalitetsgranskas ytterligare vilka alla 

bedömdes besvara studiens syfte samt innehålla tillräckligt hög kvalite för att 

besvara studiens syfte. 
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Enligt Kristensson (2014) krävs att det i en litteraturstudie görs 

forskningsetiska ställningstaganden, däremot krävs det inte att 

litteraturstudien prövas i en prövningskommitté och på så sätt får ett etiskt 

godkännande. I denna litteraturstudie har forskningsetiska ställningstaganden 

presenterats och tydliggjorts. 

 

8.1.2 Databearbetning och analys 

Att stegvis granska artiklarna har som syfte att bedöma artiklarnas kvalitet 

och till hjälp kan granskningsmallar användas (Friberg, 2017). Då det i 

studien ingår kvalitativa har endast en granskningsmall använts för att 

bedöma artiklarnas kvalitet. Att använda en granskningsmall utformad efter 

en viss design kan ses som en styrka i kvalitetsbedömningsarbetet 

(Kristensson, 2014). Detta gör vidare att kvaliteten i varje artikel kunde 

bedömas med hög tillförlitlighet.  

  

Vid analys av artiklarnas innehåll har analysmetod från Friberg (2017) 

använts. De slutliga åtta artiklarna, som utgör resultatet i denna studie, har 

lästs och analyserats flertalet gånger. Artiklarnas likheter och skillnader 

sammanställdes och har sedan presenterats både i tabell- och textform under 

olika teman för att på så sätt redovisa resultatet i denna litteraturstudie. 

Friberg (2017) menar att användandet av teman för att presentera resultatet 

gör att läsaren skapar en förståelse av området.  

 

Att genomföra en innehållsanalys på det här sättet gör att mängden 

information blir lättare att hantera och sortera, lätt att förhålla sig till och ger 

ett resultat som är enkelt att tolka. Att finna likheter och skillnader mellan 

artiklarna gör att artiklarnas andemening kan lyftas fram och förstås så att det 

inte misstolkas. Det skapar också en överskådlig grund för det fortsatta 

analysarbetet (Friberg, 2017). 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den här litteraturstudien var att belysa erfarenheter ur det dagliga 

livet hos individer med Parkinsons sjukdom. Resultatet visade bland annat att 

individerna erfor det dagliga livet som oförutsägbart. Det dagliga livet var 

således svårt att planera, både långsiktigt och kortsiktigt. Det var inte 

ovanligt att individerna erfarade att den planerade dagen snabbt kunde ändras 

(Haahr et al., 2010; Hartley et al., 2014). Att individer med Parkinsons 

sjukdom erfar att det dagliga livet är oförutsägbart har även visats av andra 

studier. Thordardottir och kollegor (2014) fann att individer som lever med 

Parkinsons sjukdom erfarar att det dagliga livet är oförutsägbart just för att 

sjukdomen i sig är oförutsägbar. Van Der Bruggen och Widdershoven (2004) 

belyste att individerna erfarade hela sin livsvärld som oförutsägbar på grund 
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av att det dagliga livet var så oförutsägbart. De menade att oförutsägbarheten 

i det dagliga livet berodde på de oförutsedda och plötsliga fysiska 

förändringarna i måendet hos individerna. Detta är ett resultat som också 

stärker den här litteraturstudiens resultat om att det främst är det fysiska 

måendet och dess oförutsägbarhet som gör att individerna upplever det 

dagliga livet som oförutsägbart. Van Der Bruggen och Widdershoven (2004) 

beskrev också i sin studie att det inte endast är det dagliga livet som kan vara 

oförutsägbart hos individerna utan även framtiden, vilket i sig också bidrar 

till att individens livsvärld alltid kan förstås som oförutsägbar. Detta stämmer 

också överens med resultatet som återfanns i den här litteraturstudien där 

många individer beskrev att det fanns en rädsla inför hur framtiden skulle 

komma att se ut.    

 

I den här studien visade resultatet även att individer med Parkinsons sjukdom 

erfor att det var svårt att behålla autonomin och identiteten under 

sjukdomsprocessen. Detta på grund av att de motoriska symtomen hindrar 

individerna från att utföra rutiner och aktiviteter som de tidigare klarat av på 

egen hand. Detta gjorde att individerna beskrev det som svårt att klara sig 

själva i det dagliga livet och att känslan av autonomi minskade i takt med 

sjukdomsprocessen. Jeffery och kollegor (2016) kom fram till att det är de 

icke-motoriska och motoriska svårigheterna som påverkar självständigheten, 

autonomin och livskvaliteten hos individer med Parkinsons sjukdom. Andra 

studier har visat att om individer med Parkinsons sjukdom får möjligheten att 

fortsätta vara självständiga bidrar detta till att deras självkänsla ökar (Jeffery 

et al., 2016; Kang & Ellis-Hill, 2017). Andra studier har också visat att 

individerna erfar en bättre livskvalitet, trots sin sjukdom, om de känner att de 

får fortsätta vara självständiga och autonoma (Bucks et al., 2011; Jeffery et 

al., 2016). Detta stödjer resultatet om att individerna erfar att sjukdomen är 

lättare att hantera överlag om de känner att de kan fortsätta vara självständiga 

och samtidigt få fortsätta vara autonoma. Detta resultat kan också med stöd 

av andra studier indikera att en bättre livskvalitet på så sätt kan uppnås. 

 

Resultatet visade också att individerna erfor ett emotionellt liv som många 

gånger var i obalans. Det var inte ovanligt att individerna erfarade att 

känslorna pendlade mellan rädsla, hopplöshet och skam i olika dagliga 

situationer. Däremot fann inte den här studien att depression och ångest var 

en av de bidragande faktorerna som påverkade hur individerna erfor det 

dagliga livet med sjukdomen. Detta resultat går bland annat emot Soundby 

och kollegor (2014) som visade att erfarenheten av att leva med Parkinsons 

sjukdom erfors som negativt samtidigt som återkommande depressioner och 

ångesttillstånd förekom i individens liv. Varför den här studien inte visar 

samma resultat kan möjligen förklaras av att antalet artiklar som låg till 

underlag för resultatet. Fler artiklar inom ämnet hade eventuellt påvisat att 

återkommande ångest- och depressionstillstånd påverkar hur individen erfar 

att leva med sjukdomen i det dagliga livet.  
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Sharpe och Curran (2005) fann i sin studie att individer som erfar en svår 

sjukdom, kan anpassa sig till sjukdomen och på så sätt fortfarande finna 

positiva synvinklar i deras levda erfarenhet. Detta stämmer överens med den 

här studiens resultat vilket visade att individerna som fokuserade på att vara 

tacksamma och på så sätt vara tillfreds i livet erfarade också att det hade en 

positiv påverkan på hur de erfar sjukdomen i det dagliga livet. 

 

9 Kliniska implikationer och framtida forskning 

Ur ett sjuksköterskeperspektiv skall individen förstås utefter dennes 

perspektiv, för att sträva efter personcentrerad vård. Därför är den här 

studiens resultat viktigt för hälso- och sjukvården då den uppmärksammar 

individernas egna erfarenheter av hur det är att leva med Parkinsons 

sjukdom. Den här studiens resultat är således ett viktigt bidrag för att öka 

förståelsen av individernas erfarenheter av det dagliga livet med Parkinsons 

sjukdom. Detta kan på sikt leda till fortsatt utveckling av sjukvården så att 

omvårdnaden individanpassas ytterligare men också så att den samtidigt kan 

tillgodose individernas livsvärld och behov. Genom att anpassa vården efter 

individens livsvärld och förhålla sig till den, innebär det att vårdarna ser, 

förstår, beskriver och analyserar olika synvinklar som påverkar människors 

hälsa, välbefinnande och ohälsa (Dahlberg & Segesten, 2016). En 

kontinuerlig kontakt med sjuksköterskor kan tänkas vara rimlig då en individ 

lever med Parkinsons sjukdom. Genom att sjuksköterskor kan visa på god 

förståelse för individen och dennes behov och vilja kan omvårdnaden också 

planeras bättre vilket leder till att en personcentrerad vård kan uppnås. Om 

sjuksköterskor bidrar till att skapa en omvårdnad och eftersträva 

personcentrerad vård kan det på sikt tänkas bidra till att denna patientgrupp 

upplever en bättre vård. På detta sätt kan sjukvården arbeta för att främja 

upplevelsen av hälsa och välbefinnande hos individer med Parkinsons 

sjukdom. 

 

Parkinsons sjukdom likväl som många andra kroniska sjukdomar kan tänkas 

ha en påverkan på det dagliga livet hos individen som erfar sjukdomen. 

Resultatet från denna litteraturstudie kan därför överföras till andra 

sammanhang där individer vars erfarenheter av det dagliga livet med andra 

kroniska sjukdomar kan behöva kartläggas. 

 

Då den nuvarande tillgängliga forskningen fokuserar på att identifiera och 

beskriva individernas egna erfarenheter så är ett förslag till framtida 

forskning att fokusera på hur sjukvården och omvårdnaden upplevs av 

individerna med Parkinsons sjukdom. Under arbetet med denna studie 

uppmärksammades det att trots att det är individernas egna erfarenheter i det 

dagliga livet med sjukdomen som beskrivs benämns inte individernas egna 

erfarenheter av kontakt med sjukvården. Vanligen var att betydelsen av 
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läkemedel diskuterades men i det dagliga livet kan även täta kontakter med 

sjukvården tänkas vara nödvändig. Därför vore det intressant att belysa 

individernas erfarenheter av sjukvården för att på så sätt kunna identifiera 

brister och på så sätt kunna utveckla omvårdnaden ytterligare. Det vore även 

intressant med framtida forskning som jämför och visar hur sjuksköterskor 

uppfattar och tolkar individernas egna erfarenheter av det dagliga livet för att 

se om sjuksköterskors tolkning av individernas egen berättelse är korrekt. Att 

sjuksköterskor kan tolka och översätta individernas erfarenheter och 

berättelser är betydelsefullt för individens omvårdnad. 

 

10 Slutsats 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa erfarenheter i det dagliga livet 

hos individer med Parkinsons sjukdom. Resultatet visar att erfarenheterna av 

att leva med sjukdomen berör många livsområden hos individerna. I den här 

litteraturstudien framkom att individer med Parkinsons sjukdom erfar att 

dagen inte längre är densamma som den en gång varit, att det är svårt att 

klara sig själv samt att det emotionella livet kommer i obalans. Att leva med 

Parkinsons sjukdom innebär att individerna måste anpassa hela sitt liv utefter 

sjukdomen vilket gör att livet blir svårare att förutsäga.  

 

Att förstå vilka olika delar i individens livsvärld sjukdomen i sig påverkar är 

viktigt för att vården ska kunna arbeta för att främja upplevelsen av hälsa och 

välbefinnande. Det är också viktigt att belysa individernas erfarenheter så att 

sjuksköterskor kan tolka och översätta dem så att omvårdnaden kan anpassas 

utefter varje individs behov och sjukdom. 
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freeze": How people 

with advanced 

Parkinson´s disease 

experience occupation. 

Att utforska hur 

patienter med 

avancerad Parkinsons 

sjukdom erfar 

yrkeslivet i deras 

dagliga liv. 

En kvalitativ studie med ett 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt.10 

deltagare intervjuades. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Transkriptionerna 

analyserades genom 

tematisk analys. 

Att få arbeta var viktigt i det 

dagliga livet. Det fyllde en 

funktion både fysiskt, 

psykologiskt, socialt och 

spirituellt. 

Hög 



 

 

 

 Författare 

År, Land 

Tidskrift: Titel Syfte Metod Resultat Gradering 

Nazzal, M.S. & 

Khalil, H.  

 

(2017). Jordanien. 

Scandinavian journal 

of occupational 

therapy: Living with 

Parkinson´s disease: 

A Jordanian 

perspective. 

Att beskriva dagliga 

erfarenheter och deras 

påverkan på livet hos 

individer i Jordanien 

som har Parkinsons 

sjukdom. 

En kvalitativ studie med ett 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt. 8 deltagare 

intervjuades. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. 

Transkriptionerna analyserades 

genom tematisk analys. 

Erfarenheterna kunde 

kategoriseras i två stora 

teman: utmanande 

perspektiv och 

adaptioner. Första temat 

inkluderade stigma, 

känslomässig tömning 

och erfarenhet av sänkt 

självständighet. Andra 

temat inkluderade 

omfattning av tidig 

acceptans och 

intervention, sprituell 

erfarenhet och 

familjestöd. 

Hög 

Valcarenghi, V,R., 

Alvarez, M,A., 

Santos, C,S,S., 

Stiewert, S,J., Nunes, 

L,F,S., & Tomasi, 

R,V,A.  

 

(2018). Brasilien. 

Revista brasilera de 

enfermagem REBEn: 

The daily lives of 

people with 

Parkinson's disease. 

Att förstå det dagliga 

livet hos personer 

med Parkinsons 

sjukdom. 

En kvalitativ studie som 

grundades på grounded theory 

(GT). Som teoretisk referensram 

användes symbolisk 

interaktionism. 30 individer (19 

kvinnor och 11 män), indelade i 

tre grupper, med Parkinsons 

sjukdom som var registrerade i 

'Association' deltog i studien. 

Fördjupade intervjuer 

genomfördes, spelades in, 

transkriberades och analyserades. 

Data analyserades med 

kodningstekniker. 

Resultatet genererade tre 

kategorier med 

tillhörande 

subkategorier; "Leva 

med sjukdomen", 

"Förändring av 

arbetsuppgifter" och 

"Leva med stigma". 

Medel 


