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#
Sammanfattning#
 
Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en progressiv neurologisk sjukdom som påverkar 
kroppens olika nervsystem. Det är en kronisk, irreversibel och obotlig sjukdom som behandlas 
med medicinering eller kirurgi för att underlätta vardagen. Därmed är det viktigt att 
sjuksköterskan har kunskap kring sjukdomen och vad den innebär för att kunna bidra med 
bästa möjliga omvårdnad.  
Syfte: Var att beskriva personers erfarenhet av hur det vardagliga livet påverkas med 
Parkinsons sjukdom. 
Metod: En litteraturöversikt med artiklar av kvalitativ ansats har använts för att besvara 
examensarbetets syfte. Resultatet baserades på tio vetenskapliga artiklar som söktes i 
databaserna Medline och CINAHL. 
Resultat: I resultatet framkom fyra teman: erfarenheter av att ha en kropp som begränsar 
vardagen, att leva med en oförutsägbar kropp, att känna skam inför andra och att uppleva 
välbefinnande trots sjukdom.  
Slutsats: Begränsningar uppstår i olika vardagliga sammanhang och påverkar det dagliga 
livet. Det är sjukdomens symtom som påverkar och bidrar till en förändrad vardag. De behöver 
därmed hitta strategier för att kunna hantera sjukdomens symtom. 
 
Nyckelord: Parkinsons sjukdom, Vardagligt liv, Erfarenhet, Hanterbarhet 
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Summary#
 
Title: A body in imbalance - living with Parkinson disease!
Aim: The aim was to describe people's experience of how the daily life was affected with 
Parkinson disease. !
Background: Parkinson's disease is a progressive neurological disease that affects the body's 
various nervous systems. It is a chronic, irreversible and incurable disease but is treated with 
medication or surgery to facilitate everyday life. Therefore, it is important that the nurse has 
knowledge about the disease and what it means to contribute the best possible care.!
Method: A literature review of articles of qualitative design has been used to answer the 
purpose of the aim. The result was based on ten scientific articles which were searched in 
Medline and CINAHL databases.!
Result: In the result, four themes were found: to have a body limiting everyday life, to live 
with an unpredictable body, to feel shame among others and to experience well-being despite 
illness.!
Conclusion: Limitations occur in different everyday contexts and affect daily life. These are 
the symptoms of the disease that affect and contribute to a changed everyday life. They need 
strategies to manage the symptoms of the disease. !
 
Keywords: Parkinson disease, Everyday life,  Experience, Coping strategies 
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Inledning#

År 2016 var det cirka 18 000 personer som levde med Parkinsons sjukdom i Sverige 
(Socialstyrelsen, 2016). Varje år diagnostiseras omkring 2000 personer 
(Parkinsonförbundet, 2012). De flesta som drabbas är mellan 50 - 65 år, men 15 
procent drabbas innan 50 årsåldern. Därmed är prevalensen högre bland de äldre 
(Phillips, 2006). Runt om i världen beräknas omkring 10 miljoner människor leva med 
Parkinsons sjukdom, det innefattar mindre än en procent av världens befolkning 
(European Parkinson’s Disease Association, 2017). Sjukdomen är kronisk, obotlig och 
irreversibel, men med hjälp av medicinering kan den kontrolleras (Sunvisson & 
Ekman, 2001).!
! !
För den insjuknade är det en nödvändighet att bibehålla en relation till olika 
institutioner inom hälso- och sjukvård livet ut (Dancis & Cotter, 2015). I bemötandet 
av personer bör sjuksköterskan se hela människan och inte enbart en person med en 
sjukdom. God omvårdnad uppnås när sjuksköterskan kan sätta sig in i personens 
livssituation vilket påverkar personens erfarenhet av hälso- och sjukvården (Tod et al., 
2013). Det framkommer i en studie av van Rumund et al. (2014) att vården inte bidrar 
med tillräckligt emotionellt stöd och empati för att skapa en förståelse för den 
drabbades livssituation (van Rumund et al., 2014). Därmed är det viktigt att 
sjuksköterskor som bemöter dessa människor inom olika vårdinstitutioner bör 
identifiera personers behov, känslor och önskningar för att bidra med god vård (Tod et 
al., 2013).  
 

Bakgrund#

Parkinsons sjukdom beskrevs först av en engelsk läkare vid namn James Parkinson i 
början av 1800-talet. Kännetecken har beskrivits i indisk medicin för 5000 år sedan 
och i kinesiska medicinska texter för 2500 år sedan (Larsson & Rundgren, 2010). 
“Shaking Palsy” benämnde James Parkinsons symtomen efter att ha skådat individer 
med sjukdomen (McDonald, Gordon, Hand, Walker, Fisher, 2018).!
!!
Phillips (2006) beskriver att vanligaste åldern för insjuknande är mellan 50-65 år. I de 
flesta fall är orsaken okänd (Gapalakrishna & Alexander, 2015), men i en studie stärks 
teorin om att genetiska och miljömässiga faktorer har en stark koppling till 
bakomliggande orsaker (Delamarre & Meissner, 2017; Gapalakrishna & Alexander, 
2015 ).!
!!
Parkinsons sjukdom är en progressiv neurologisk sjukdom som påverkar kroppens 
olika nervsystem (Gapalakrishna & Alexander, 2015). Detta beror framförallt på att de 
dopamininnehållande neuronens celler dör (Williams-Gray & Worth, 2016). Förlusten 
av celler medför motoriska yttringar som uppstår när 30-70 procent av cellerna är 
förlorade (Rizek, Kumar & Jog, 2016). Parkinsons sjukdom medför både motoriska- 
och icke-motoriska symtom (Politis, Wu, Molloy, Bain, Chaudhuri & Piccini, 2010).  
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Symtom 

On#off&perioder&
Symtomen är varierande och kallas även för on- och off-period. Detta förekommer 
vanligtvis efter ett par år med sjukdomen, som uppstår till följd av att kroppens 
dopaminlagringsförmåga avtar och att kroppens reaktion på läkemedel förändrats. Vid 
on-perioder kan snabb överrörlighet uppträda framförallt i händer, fötter och ansikte. 
Det resulterar i muskelryckningar samt ofrivilliga och slängiga rörelser. Även 
hallucinationer och förvirring är symtom som förekommer vid on-perioder. Vid off-
perioder kan plötslig stelhet uppstå och därmed påverka personens gångförmåga 
(Ericsson & Ericsson, 2012).&
 
Motoriska&symtom&
I samband med att dopamin bryts ned i ökad takt uppstår motoriska symtom. Det 
innefattar tremor, muskelrigiditet och hypokinesi (Srivanitchapoom & Hallet, 2015). 
Tremor är debuterande och drabbar en av de övre extremiteterna, som efter tid 
utvecklas i nedre extremiteten på samma sida. Andra områden som påverkas är huvud, 
läppar, tunga, käke och haka. Tremor visar sig oftast när kroppen är i vila men kan 
även yttra sig vid rörelse (Bartles & Leenders, 2009). 
&

Icke#motoriska&symtom&
!
Dessa är förekommande och innefattar fem huvudgrupper. Neuropsykiatriska symtom 
innefattar bland annat depression, ångest, demens och hallucinationer. Inom 
huvudgruppen sömnstörningar påverkas dygnsrytmen och sömnens olika stadier. De 
autonoma  visar sig genom svettningar, sexuell dysfunktion, problem med urinblåsan 
och snabbt blodtrycksfall. Gastrointestinala symtom innefattar förstoppning, reflux 
och illamående. Vid den sista huvudgruppen, sensoriska symtom påverkas luktsinne 
samt ger en främmande upplevelse av känsel. De icke-motoriska symtomen skiljer 
mellan personer och kan yttras på olika vis (Chaudhuri et al., 2006). 
 

Diagnos!
!
Vanligtvis är det svårt att upptäcka sjukdomen innan den visat tydliga motoriska 
symtom. Diagnostisering sker genom att identifiera individens yttringar, där två av tre 
motoriska symtom ska förekomma (Rodríguez-Violante, Zerón-Martínez, Cervantes-
Arriaga, & Corona, 2017). Trots svårupptäckt sjukdom är de behandlingsmetoder som 
finns tillgängliga givande för att lindra symtomen, det hjälper personer att hantera 
vardagen (Gopalakrishna & Alexander, 2015). 
 

Behandling!

Farmakologisk&behandling&
!
Behandlingen fokuserar på att symtomlindra genom att ersätta dopaminbristen. Den 
är individuell och anpassas efter de symtom personen har. Läkemedel som används 
vid behandling är levodopa (L-dopa) som omvandlas till dopamin i centrala 
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nervsystemet och dopaminagonister som stimulerar specifika receptorer i hjärnan. 
Monoaminoxidas typ B (MAO-B-hämmare) är ett läkemedel som hämmar 
nedbrytningen av dopamin. Katekol-O-metyltransferas (COMT-hämmare) är ett 
läkemedel som förlänger levodopas effekt (Ellis & Fell, 2017). 
!

Kirurgisk&behandling&
!
Symtom som är svåra att behandla med läkemedel kan ersättas med kirurgisk 
behandling. Metoden kallas Deep Brain Simulation (DBS) och innebär att elektroder 
implanteras i talamus för att ge elektrisk stimulering för att minska tremor. Metoden 
ska bidra till att vardagliga aktiviteter, socialt deltagande och att livskvalité uppnås 
trots sjukdom (Volkmann et al., 2013). 
 

Omvårdnad!
!!

Definition&av&omvårdnad&
!
Huvudområdet omvårdnad kännetecknas av en helhetssyn på människan där 
personen är aktiv och skapande i sitt sammanhang. Kunskaper om hur det är att leva 
med sjukdom och ohälsa, hur lidande lindras, hur förutsättningar skapas trots 
sjukdom och ohälsa är grunden i omvårdnad. Denna kunskap kompletterar den 
medicinska kunskapen som också krävs i sjuksköterskans yrkesutövning för att möta 
och erbjuda patienter en god och säker vård (Ekebergh, 2015). För att uppnå och 
behålla kvalité och säkerhet i omvårdnaden utgår sjuksköterskan från sex 
kärnkompetenser, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och 
kvalitetsutveckling, säker vård, informatik och personcentrerad vård (Cornenwett et 
al., 2007; Sherwood & Barnsteiner, 2013).!
!!

Omvårdnad&vid&Parkinsons&sjukdom&
!
Enligt Ericson & Ericson (2012) bör informationen innefatta hur det är att leva med 
sjukdomen och vilka åtgärder som krävs för att självaktivitet ska fortsätta som tidigare. 
Målet är att grundläggande behov i vardagen ska tillgodoses, samt att informera om 
betydelsefullheten av fysisk aktivitet som bidrar till psykiska och fysiska fördelar. 
Informationen ska innefatta vad som påverkar sjukdomen negativt och vad som 
förvärrar symtomen, exempelvis stress (Ericson & Ericson, 2012). Symtomen medför 
svårigheter i att utföra vardagliga aktiviteter, det blir svårare att arbeta, laga mat eller 
att utföra andra aktiviteter som är viktiga för personen. Svårigheterna kan leda till 
psykosociala begränsningar som i sin tur kan bidra till social tillbakadragenhet 
(Soundy, Stubbs & Roskell, 2014). För att bibehålla det goda i livet behöver 
sjuksköterskan genomföra en personlig omvårdnadsplan i samråd med personen och 
anhöriga. Detta bidrar till att vården blir personcentrerad i samråd och efter önskemål 
(Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). 
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&

Personcentrerad&vård&
!
Grunden för personcentrerad vård är patientberättelse, partnerskap och 
dokumentation. Dessa tre säkerställer att personcentrerad vård utformas i 
verkligheten. För att skapa ett partnerskap är det viktigt att lyssna på personens 
berättelse där sjukdomen står i bakgrunden. Berättelsen lägger grunden och innebär 
att information, samtal och beslutsfattande delas mellan personerna. För att säkra 
partnerskapet krävs dokumentation i personcentrerad vård. Dokumentationen 
innefattar personens erfarenheter, preferens, värden och tro (Kristensson Uggla, 
2014).!
!!
Sjuksköterskans ansvar bygger på individanpassad vård och omsorg med respekt för 
specifika behov, förväntningar, integritet och delaktig i vården (Socialstyrelsen, 2016). 
Enligt patientlagen (SFS 2014:821) och patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska 
vården utföras och genomföras i samråd med personen så långt det är möjligt. 
Förutsättningarna för delaktighet i vården är att ge god information (Socialstyrelsen, 
2016). Därmed ska den vara individuellt anpassad till ålder, mognad, erfarenhet och 
språklig bakgrund (SFS 2014:821).!
!

Teoretisk!förankring!
!!

Känsla&av&sammanhang&
!
Begreppet KASAM innefattar tre centrala enheter, begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Om en individ har hög grad av KASAM innebär det att personen har 
höga värden av dessa tre enheter i motsats till de som har låga värden. Begriplighet är 
kärnan i den ursprungliga definitionen och visar hur personer tolkar omgivningen. Det 
handlar om hur personer tar till sig informationen, är den strukturerad och 
sammanhängande eller som ett brus, med andra ord ostrukturerad och kaotisk. 
Hanterbarhet handlar om vilka resurser personen har till förfogande för att hantera en 
situation. Personen som har en hög känsla för hanterbarhet kommer inte känna sig 
som ett offer eller felbehandlad i svåra omständigheter. Meningsfullhet är den 
viktigaste i modellen. Motivationsenheten belyser personens drivkrafter i livet, samt 
inställning till att hantera olika situationer (Antonovsky, 2005). 
! #
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Syfte#

Syftet var att beskriva personers erfarenhet av hur det vardagliga livet påverkas av att 
leva med Parkinsons sjukdom.  
 

Material#och#metod#

Design!
För att besvara examensarbetets syfte har en litteraturöversikt med artiklar av 
kvalitativ ansats använts. Vid en litteraturöversikt samlas kunskap in objektivt inom 
ett begränsat område. Detta görs för att skapa en inblick av tillgänglig forskning (Polit 
& Beck, 2012). Forskning med kvalitativ ansats avser att ge en fördjupad förståelse för 
personers upplevelse av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2017). En induktiv ansats 
har använts i studien, det innebär att på ett förutsättningslöst vis observera och studera 
ett specifikt fenomen som därefter beskrivs på ett korrekt sätt (Priebe & Landström, 
2012).!
 

Urval!och!datainsamling!
Artiklarna är hämtade i databaserna CINAHL och Medline genom strukturerad 
sökning med sökord. Databaserna valdes på grund av dess innehåll av forskning inom 
omvårdnad. Både CINAHL och Medline innehåller material som i huvudsak innefattar 
detta (Karlsson, 2012). Vid sökningarna i databaserna användes sökord som var 
relevanta till examensarbetets syfte. Sökord som användes var Parkinson disease, 
Experience, Everyday life, Quality of life, Life with & Living with. Först söktes orden 
i fritextsökning. Därefter kombinerades sökorden med det booleska sökordet AND för 
att utforma ett sökblock (Bilaga 1), som specificerade sökningen mot studiens syfte 
(Östlundh, 2017). De booleska sökorden OR och NOT har inte använts eftersom att de 
inte var relevanta för denna sökning. Sökordet quality of life resulterade i träffar med 
artiklar av kvantitativ design, dessa artiklar exkluderades på grund av att det inte 
svarade på examensarbetets syfte.!
!!
De vetenskapliga artiklarna var peer-reviewed, skrivna på engelska och publicerade 
mellan 2008-2018. Både kvinnor och män i alla åldrar, olika sjukdomsstadier och 
miljöer inkluderades. Peer-reviewed innebär att experter inom området granskat 
tidskriften innan den publicerades (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 
Enligt Friberg (2017) skulle de vetenskapliga artiklarnas innehåll granskas för att 
sedan bedömas. I granskningen för urval av artiklar lästes först titeln och därefter 
abstrakten. Vidare lästes artikeln i sin helhet och granskades samtidigt utifrån 
kvalitetskriterierna. Kvalitetsgranskningen utgick från mallen som Avdelningen för 
omvårdnad på Hälsohögskolan i Jönköping tagit fram för granskning av artiklar med 
kvalitativ design. Mallen består av två delar som frågade efter studiens beskrivning 
samt artikelns kvalité (Bilaga 2). I första delen behövde alla frågor besvaras med JA för 
att gå vidare till bedömningen i andra delen. Artiklar som inte besvarades med JA på 
alla frågor i andra delen inkluderades eller exkluderades efter noggrann granskning. I 
andra delen fick två artiklar sju av åtta JA, resterande artiklar svarade JA på alla frågor. 
Artiklar som hade minst sju JA ansågs ha tillräckligt hög kvalité. Nio godkända artiklar 
söktes fram i databaserna, en artikel tillkom genom sekundär sökning. De artiklar som 
slutligen användes i resultatet presenterades i en artikelmatris (Bilaga 3). 
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Dataanalys!
Tillvägagångssättet vid litteraturöversikten baserades på Fribergs (2017) granskning 
av studiernas resultat i fem steg som utfördes av båda parter. I första steget lästes 
artiklarna som godkänts i kvalitetsgranskningen separat flera gånger för att införskaffa 
en förståelse för vad artikeln handlade om. I andra steget låg fokus på resultatet, där 
data som svarade på arbetets syfte markerades för att sedan sammanställas. I det tredje 
steget sammanställdes det markerade i artiklarnas resultat i ett word-dokument, varje 
artikels resultatsammanfattning tilldelades en färgkod som visade vilken 
artikelreferens den tillhörde. I fjärde steget skrevs sammanfattningarna ut i 
pappersform för att sedan klippas isär, skillnader och likheter identifierades. Teman 
skapades för det material som hade likheter. Detta resulterades i att subteman 
framträdde utifrån meningarnas betydelse. Därefter sorterades subteman som beskrev 
liknande erfarenhet in i större teman som formade resultatet. I sista steget skapades 
en ny helhet utifrån innehållet i artiklarna resultat. Sammanställningen till det nya 
resultatet beskrevs så korrekt som möjligt för att personers erfarenhet inte skulle 
förvrängas eller feltolkas.  
 
 

Etiska!överväganden!
 
I omvårdnadsbaserade studier är de som deltar i studien människor, det är därför av 
stor vikt att människors rättigheter, säkerhet och välbefinnande tillgodoses och 
skyddas (Polit & Beck, 2012).  Vid genomförande av en litteraturöversikt behövs inget 
etiskt godkännande men etiken bör beaktas (Kjellström, 2012) För att värdet i 
artiklarna ska öka är det av stor vikt att endast inkludera artiklar som fått godkänt från 
en etisk kommitté, eller att de genomgått etiska överväganden. De artiklar som 
uppnådde dessa krav ingick i studien (Forsberg & Wengström, 2013). Tidigare 
erfarenheter kan skapa en förförståelse. Därmed är det viktigt med reflektion över 
förförståelsen för att bibehålla pålitligheten i examensarbetet (Priebe & Landström, 
2017).  Det fanns förförståelse som kontinuerligt reflekterades under hela 
examensarbetet. Den fick inte jämföras i samband med att det nya resultatet 
framträdde.  
 
! #
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Resultat#

Det framkom fyra teman, att ha en kropp som begränsar vardagen, att leva med en 
oförutsägbar kropp, att känna skam inför andra och att uppleva välbefinnande trots 
sjukdom (Figur 1).  
 

 
 
Figur 1. Översikt av teman 
 

Att!ha!en!kropp!som!begränsar!vardagen!
!
En av de vanligaste konsekvenserna av sjukdomssymtom är begränsningar i vardagliga 
rutiner, framförallt med avseende på den fysiska förmågan (Haahr, Kirkevold, Hall & 
Østergaard, 2010). Personer upplevde att handlingar som tidigare tagits för givet, 
exempelvis att äta och dricka, hade utvecklats till en svårighet och utmaning (Murdock, 
Cousins & Kernohan, 2015). Försämrad rörelseförmåga påverkade gång och balans, 
något som medförde kroppslig långsamhet (Gibson & Kierans, 2017; Thordardottir, 
Nilsson, Iwarsson & Haak, 2014). Försämrad balans bidrog i sin tur till fall och rädsla 
för fall, något som resulterade i att dagliga aktiviteter begränsades (Murdock, Cousins 
& Kernohan, 2015). Detta gav upphov till känslor av utsatthet i sociala situationer som 
medförde osäkerhet och rädsla vilket resulterade i inre stress och förvärring av 
kroppsligasymtom (Murdock, Cousins & Kernohan, 2015; Thordardottir et al, 2014). 
Arbetsförmågan påverkades därmed, något som resulterade i uppsägning på grund av 
att personen inte levde upp till arbetsgivarens krav (Soleimani, Negarandeh, Bastani & 
Reysen, 2014). 
  
En vanlig konsekvens var depression och ångest. Personer upplevde begränsning och 
passivitet i vardagen och därmed fick partnern ta över även enklare uppgifter 
(Soleimani, Negarandeh, Bastani & Reysen, 2014). Ångest uppträdde framförallt som 
en konsekvens av brist på förmåga att orientera sig i tid och rum samt vid de tillfällen 
då personer inte kunde utföra flera saker samtidigt (Solimeo, 2008). Frustration och 
besvikelse var andra närvarande känslor och uppstod på grund av energibrist (Olsson 
& Nilsson, 2015). Personer beskrev vidare en ständigt närvarande trötthet som de 
tidigare inte hade upplevt och som längre perioder av vila inte kunde avhjälpa (Olsson, 
Stafström & Söderström, 2013). Även om de sov bra på natten vaknade personer trötta. 
Att trots detta försöka genomföra de vardagliga handlingarna bidrog endast till en ökad 
trötthet (Murdock, Cousins & Kernohan, 2015; Yorkston, Cousins & Kernohan, 2015). 
Även om personer i fråga ville genomföra de vardagliga sysslorna upplevde de att de 
inte orkade och blev därmed begränsade (Olsson, Stafström & Söderström, 2013). 
  
Begränsningar förekom även vid verbal kommunikation där miljö hade inverkan på 
talet.  Miljöer som försvårade kommunikation var framförallt allmänna platser, men 
även hemmiljön kunde innehålla störningsmoment. Exempel på sådana moment var 
radio- och tv-ljud, användning av telefon och bilkörning. Dessa distraherade personers 
koncentration vid samtal (Yorkston, Baylor & Britton, 2017).  
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Tremor begränsade talet vid interaktion, då fokus hamnade på att försöka förstå 
personers kroppsspråk snarare än vad som skulle sägas. Därmed uppstod känslor av 
frustration. Bara att tala blev en extra ansträngning och personer upplevde att de 
behövde tvinga orden ur munnen. Känslan av att bli tom på energi uppstod när det 
omedvetna behövde översättas till medvetna tankar och handlingar. Det kändes svårt 
att tala samtidigt som en annan aktivitet utfördes och personer föredrog att sitta 
ansikte mot ansikte i dialog. Talet påverkades även av medicinering och varierade över 
on-off perioder. Under off-perioderna begränsades talet mer än vid on-perioderna. 
Därför hade familjemedlemmar blivit informerade om att prata med de drabbade först 
när medicinen börjat verka (Yorkston, Baylor & Britton, 2017). 
!

Att!leva!med!en!oförutsägbar!kropp!
!
Sjukdomens oförutsägbarhet var avgörande för hur vardagen påverkades (Haahr et al, 
2010). Nyckeln till att kontrollera symtomen var medicineringen, den underlättade och 
var nödvändig för en fungerande vardag (Kang & Ellis-Hill, 2015). Oförutsägbarheten 
var starkt kopplad till on-off-perioder och påverkade sociala relationer i stor 
utsträckning (Solimeo, 2008). On-perioden som uppstod efter medicinering var 
avgörande för deltagande i aktiviteter (Gibson & Kierans, 2017; Murdock, Cousins & 
Kernohan, 2015). Ovissheten i hur kommande dagar eller timmar skulle se ut bidrog 
till att de inte lovade familj eller vänner att delta vid sociala sammanhang (Haahr et al, 
2010; Murdock, Cousins & Kernohan, 2015; Olsson & Nilsson, 2015). Tiden ansågs 
därmed vara skör och värdefull (Haahr et al, 2010). 
 
Personer beskrev att oförutsägbarheten påverkade både självkänsla och uppfattning 
om den egna identiteten och beskrevs som en saknad länk mellan sinne och kropp 
(Gibson & Kierans, 2017; Haahr et al, 2010; Olsson, Stafström & Söderström, 2013). 
De beskrev känslan av att leva i en främmande kropp uppstod i samband med att 
kroppen inte gjorde som den blev tillsagd (Gibson & Kierans, 2017). Personer beskrev 
att oförutsägbarheten påverkade arbetet och resulterade i att de slutade. Att sluta 
arbeta beskrevs som att förlora sin familj. För att gå vidare behövde personer skapa en 
ny roll utanför arbetsplatsen (Yorkston, Baylor & Britton, 2017). Personer nämnde att 
en stor förlust i livet även var att bli av med sitt körkort och bil på grund av kroppens 
oförutsägbarhet. Erfarenheten beskrevs som att underkännas på körkortsprovet 
(Murdock, Cousins & Kernohan, 2015). Spontanitet i vardagen hade försvunnit och 
känslor av tristess och livs monotoni hade uppstått (Haahr et al, 2010). 
!

Att!känna!skam!inför!andra!
!
Sjukdomen bidrog till att personer drog sig tillbaka från allmänheten för att inte utsätta 
sig själva och andra i omgivningen för obehag. Känslan av skam uppstod i olika 
sammanhang, framför allt när personer befann sig på allmänna platser. Personer 
upplevde en oro för att omgivningen skulle känna samma skamkänsla som de själva 
och undvek därför att gå ut. Denna sociala ångest ledde till att personerna valde att inte 
utsätta sig för uppmärksamhet (Solimeo, 2008), vilket i sin tur medförde minskad 
social aktivitet samt isolering från omgivningen. Personer beskrev att när handen 
började skaka, var beslutet att inte gå till arbetet för att skakningarna medförde känslor 
av skam (Soleimani et al, 2014). Att känna sig besvärlig, udda eller att vara i vägen var 
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vanliga känslor (Thordardottir et al, 2014). Det gav upphov till känsla av iakttagelse i 
grupper där alla inte var bekanta (Yorkston, Baylor & Britton, 2017). 
  
Människor i omgivningen stod i fokus för den drabbade. Personer uttryckte oro över 
att partners, släktingar och vänner kände sig obekväma eller skämdes när de hade 
symtom. En erfarenhet av att partnern inte ville gå till restauranger när tremor yttrade 
sig beskrevs. Detta i sig besvärade inte den drabbade utan enbart partnern 
(Thordardottir et al, 2014). Vidare beskrev de sin oro för att omgivningen skulle 
uppleva symtomen som läskiga, särskilt när barn var närvarande (Yorkston, Baylor & 
Britton, 2017). 
 

Att!uppleva!välbefinnande!trots!sjukdom!
!
Personer hanterade sjukdomen på olika vis för att leva ett fungerande vardagsliv. 
Strategier som användes var positivitet, att ha kontroll och att leva organiserat (Haahr 
et al, 2010). Känslan av att ha kontroll uppstod i samband med positivitet gentemot 
omgivningen. Att leva som de hade gjort innan de fick diagnosen gav känslan av 
välbefinnande, meningsfullhet och trygghet trots sjukdomen (Kang & Ellis-Hill, 2015). 
Personer beskrev sig må bra av att tillhöra ett socialt sammanhang och ha ett samband 
med andra människor (Olsson & Nilsson, 2015). De tyckte även det var viktigt att 
umgås med vänner och familj (Murdock, Cousins & Kernohan, 2015). I samband med 
sexualitet tycktes det vara viktigt med kärleksfullt kamratskap framför kroppslig 
intimitet (Gibson & Kierans, 2017). 
 
Känslor av välmående uppstod när personer hade kontroll och möjlighet att själva 
organisera sin vardag. Att leva i nuet och försöka släppa saker som de inte kunde 
påverka eller kontrollera ökade välmåendet (Murdock, Cousins & Kernohan, 2015; 
Olsson & Nilsson, 2015). När trötthet inte var närvarande tog personer vara på 
glädjande saker i sin vardag, såsom att utöva sina intressen. Samtidigt anpassades 
varje dag till hur symtom yttrade sig (Olsson, Stafström & Söderström, 2013). Därmed 
blev planering viktigt för personer med Parkinsons sjukdom och var nyckeln till en 
fungerande vardag (Thordardottir et al, 2014), god planering främjade välbefinnande 
och minskad stress i vardagen (Olsson & Nilsson, 2015). Personer hade även negativ 
erfarenhet av att planera vardagen och beskrev att de förlorat mycket av den 
spontanitet som funnits tidigare. Detta upplevdes svårt och frustrerande av personer, 
begränsningar uppstod då de skulle utforma sin planering. Det beskrevs som att 
hjärnan hade fastnat och fick svårt att välja mellan två val (Olsson, Stafström & 
Söderström, 2013). 
 
Självständighet i livet och att kunna ta hand om sig själva var en av de viktigaste 
aspekterna för flera personers välmående. Att kunna shoppa, putsa fönster, träffa 
vänner, gå på teater eller arbeta i trädgården var aktiviteter de hade positiv erfarenhet 
av (Murdock, Cousins & Kernohan, 2015; Olsson, Stafström & Söderström, 2013). Det 
var en kamp att bibehålla självständighet för att minska belastningen för partner, 
familj och vänner (Haahr et al, 2010). Samtidigt såg personer familj och vänner som 
en viktig aspekt av att kunna bibehålla sin självständighet. Personer hade erfarenhet 
av att partner hjälpte till men samtidigt uppmuntrade dem till självständighet och 
aktivitet. De nämnde även hjälpmedel som ökade självständigheten i vardagen, tex. 
satinpyjamas för att kunna vända sig lättare i sängen och mugg istället för sked när de 
åt soppa. Att flytta till ett hus med endast ett plan var till stor hjälp för att leva 
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självständigt och känna välbefinnande. Personer jämförde sig med andra i samma 
situation och kände stor tacksamhet till det de hade i livet. Tacksamhet uppstod till 
följd av att de till viss del kunde utföra aktiviteter och att de fokuserade mer på vad de 
fortfarande kunde göra snarare än sina begränsningar (Murdock, Cousins & Kernohan, 
2015). 
!
! #
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Diskussion#

Metoddiskussion!
!
De strategier som används för att välja artiklar bör presenteras, och görs för att stärka 
examensarbetets trovärdighet (Henricsson, 2017). För att stärka trovärdigheten söktes 
artiklar i två olika databaser, Medline och CINAHL. Sökningar i flera databaser ger 
därmed större chans för att finna relevanta artiklar (Henricsson, 2017). Sökningar i 
Medline och CINAHL genomfördes med samma sökord och begränsningar för att utgå 
från samma utgångspunkt och förutsättningar. Lika artiklar med olika 
sökkombinationer förekom i en databas. Flertalet artiklar med samma 
sökkombinationer förekom även i båda databaser. Sökord som valdes var specifikt 
utvalda relaterat till syftet och var grunden i datainsamlingen. Dessa kombinerades 
och formade olika sökblock.  
 
För att besvara syftet användes artiklar med olika design omedvetet. Vid 
kvalitetsgranskning var det övervägande fenomenografisk och fenomenologisk design 
i artiklarna. Artiklar av samma design ökar trovärdigheten i examensarbetet 
(Henricsson, 2017). Artiklar granskades oberoende av varandra när de lästes. När två 
författare kvalitetsgranskar respektive artikel stärks trovärdigheten ytterligare 
(Henricsson, 2017).  
 
Artiklar som användes svarade mot studiens syfte och stärker examensarbetets 
trovärdighet. I del två av kvalitetsgranskningen var det endast en artikel som inte 
uppnådde 12 JA. Artikelns innehåll diskuterades och ett beslut om att inkludera 
artikeln togs då den ansågs vara tillräckligt pålitlig. Inklusionskriterier har bidragit till 
en mer specificerad sökning och urval. Det kunde även bidra till bortfall av intressanta 
artiklar som kunde varit till betydelse för resultatet. Även det engelska språket kan ha 
påverkat tolkningen av texterna då engelska inte är modersmålet.  
 
Artiklar som omfattar examensarbetets resultat har enbart bestått av intervjuer som 
valts utifrån vald metod. Därav beskrevs svaren olika beroende på vad som 
efterfrågades men skapade inget hinder för att skapa nytt resultat och slutsats. 
Artiklarnas resultat sammanfattades i helhet individuellt, därefter skapades delarna 
tillsammans. Detta skapade sedan en ny helhet som formade det nya resultatet. Genom 
att skapa den nya helheten tillsammans kunde delarna diskuteras gemensamt när det 
uppstod svårigheter att tolka texten. Det minskade risken för att personers 
erfarenheter hamnade under fel tema.  
 
Diskussion av förförståelse och hantering av denna kan stärka examensarbetets 
pålitlighet (Henricsson, 2017). Förförståelse i denna kontext kunde inte utelämnas då 
resultatet är en sammanställning och nytolkning av redan befintligt resultat.  Med olika 
erfarenheter som grund från två håll tolkades artiklarnas resultat på samma sätt. Det 
går inte att ignorera att övriga personer med annan erfarenhet hade kunnat tolka 
resultatet annorlunda.  
 
Artiklarnas ursprung var inte relevant då sjukdomen bidrog till samma symtom men i 
olika grad. Erfarenheter skiljer sig därför inte mellan länder utan mellan individer. Ett 
tydligt resultat samt trovärdighet och pålitlighet krävs för att kunna göra en 
bedömning om resultatet kan överföras i annan situation, sammanhang eller grupp 
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(Henricsson, 2017). Därmed kan överförbarhet ske i svenskt sammanhang då det 
endast grundar sig i personliga erfarenheter. 
 
Grupphandledning har förekommit och examensarbetet har därmed granskats av 
handledaren och studiekamrater. Det innebär att flera har kontrollerat att resultatet 
svarar på syftet och stärker därmed trovärdigheten i examensarbetet (Henricsson, 
2017). 

Resultatdiskussion!
!
Det framkommer att personer känner att kroppen begränsar vardagen och att kroppen 
är oförutsägbar. De känner även skam inför andra, samtidigt beskriver personer att de 
har erfarenhet av välbefinnande trots sjukdom.!
 !
I resultatet framgår det att medicinering är nyckeln till en fungerande vardag där 
symtom är under kontroll. Oförutsägbarhet beror på on-off-perioder och påverkar 
personers sociala relationer. Att planera aktiviteter med vänner eller familj är därmed 
svårt, samtidigt som planering är nödvändig för att minska stress i vardagen. I en 
studie gjord av Redmond och Suddick (2012) styrktes detta då även deras resultat visar 
att personer har erfarenhet av sjukdomens oförutsägbarhet. Orsaken är stress eller off-
perioden, då medicinens verkan avtar. Personer är väl medvetna om att de plötsligt 
kan få avbryta sysslor relaterat till att symtom uppstår. Detta resulterar i att personer 
undviker aktiviteter och andra sociala sammankomster (Redmond & Suddick, 2012). 
 
Enheten begriplighet enligt Antonovsky (2005) handlar om personers sätt att hantera 
information, som ett sammanhang eller brus. I detta sammanhang har begriplighet en 
stor betydelse för hur personer tolkar sin kropp och dess oförutsägbarhet. En personen 
med hög grad av begriplighet har goda kunskaper om sin kropp och vad som påverkar 
det vardagliga livet. Omvänt kan en person med låg begriplighet uppleva att de lever i 
en främmande kropp som de inte vet hur de ska hantera. Kralik (2002) påvisar också 
att det är det viktigt att förbättra eller bibehålla personers självförtroende, 
självständighet och den fysiska förmågan. Därmed är det sjuksköterskans uppgift att 
lyssna och vara intresserad av upplevd erfarenhet i det vardagliga livet. Slutligen, när 
det är lämpligt,  är det betydelsefullt att sjuksköterskan bekräftar och ger personer råd 
för att förstå sjukdomens oförutsägbarhet. 
 
Resultatet visar tydligt att skamkänslor är förekommande hos personer med 
Parkinsons sjukdom. Känslorna är framförallt vanliga när symtom yttrar sig på 
allmänna platser. De oroar sig för att människor i omgivningen upplevde samma 
känsla. Skamkänslor påverkar personer i den mån att de undviker sociala 
sammankomster och blir därmed isolerade. Det framkommer även att de känner sig 
frustrerade över sin beroendeställning och upplevde sig själva som en börda för andra. 
Caap-Ahlgren, Lannerheim och Dehlin (2002) visar i sin studie ett liknande resultat 
där de beskriver att många personer undviker sociala sammanhang på grund av rädsla 
för negativt bemötande från omgivningen. Undvikandet beror på att personer upplever 
att allmänheten iakttar och grimaserar åt dem. Konsekvensen blir att personer känner 
sig obekväma och generande i sociala sammanhang. Vidare menar även Dauwerse, 
Hendrikx, Schipper, Stuiksma och Abma (2014) att personers erfarenhet av 
allmänhetens bemötande resulterar i att de inte känner sig accepterade i sociala 
sammanhang. Följden blir att personer upplever försämring av livskvalitén, nedsatt 
initiativförmåga och nedstämdhet.!
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För att personer ska kunna hantera sina skamkänslor krävs det stöd av familj, vänner 
eller personal inom hälso- och sjukvården. Personers sätt att hantera skamkänslor går 
att koppla till Antonovskys (2005) enhet hanterbarhet. Besitter personer en hög grad 
av hanterbarhet betyder det att personer har tillräckligt med stöd för att hantera svåra 
situationer i vardagen. Personer som har en låg grad av hanterbarhet har inte 
tillräckligt med stöd till förfogande för att hantera känslan av skam. Hög grad av 
hanterbarhet bidrar även till att hög grad av KASAM uppnås, det kan bidra till att 
personers erfarenheter av det vardagliga livet blir lättare att hantera (Antonovsky, 
2005).!
 
Trots begränsningar i det vardagliga livet framkommer det i resultatet att personer har 
erfarenhet av välbefinnande. Genom en positiv attityd, kontroll över sin situation och 
att i vardagen finna rutiner att leva efter uppnås meningsfullhet. Dessa erfors främst i 
situationer som påminde om livet innan sjukdom. Därmed underhölls intressen och 
glädjande saker i vardagen för att kunna leva ett liv i nuet. Hedman, Pöder, Mamhdir, 
Nilsson, Kritofferzon och Häggström (2015) visar också i sitt resultat att det finns 
möjligheter för skapande av strategier, justeringar och anpassningar efter personers 
förutsättningar, vilket ger utrymme att utföra samma eller liknande aktiviteter som 
tidigare. En annan aspekt som utgör en central del i personers liv är att vara oberoende 
av andra människor och leva ett självständigt liv. Eget beslutstagande och att utföra 
saker på sitt eget vis ger upphov till att skapa nya mål och idéer inför framtiden. För 
att bibehålla personers känsla av självbestämmande, självkänsla och självförtroende är 
det av stor vikt att som sjuksköterska arbeta utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt. Detta menar Hedman, Mamhdir, Nilsson, Kristofferzon & Häggström 
(2015) kommer bidra till ökad autonomi, självständighet och känsla av att vara delaktig 
i sin vård. !
!!
Meningsfullhet är en av Antonovskys (2005) tre enheter och innebär att utmaningar 
som uppstår i livet är värda att investera energi i. Ju högre grad av meningsfullhet som 
personer upplever i vardagen desto bättre hälsa infinner sig. En känsla av att livet är 
meningsfullt kommer bidra till att personer finner strategier för att försöka ta  sig 
igenom påfrestande situationer. Meningsfullhet skiljer sig mellan personer och därför 
är det viktigt att identifiera vad som skapar mening för den enskilde personen. Att 
känna mening i en situation kan fungera som en drivkraft för att agera i olika 
situationer. Därmed kan sjuksköterskan bidra med känsla av hopp för att bibehålla 
personers drivkraft genom påfrestande situationer. 
 

Slutsatser#

För de personer som drabbas av Parkinsons sjukdom uppkommer framför allt 
begränsningar i olika vardagliga sammanhang. Orsaken är symtom som yttrar sig på 
olika vis och ger upphov till flertalet känslor. De förändringar som sjukdomen medför 
bidrar till en förändrad livssituation som de behöver anpassa sig till. Andra 
begränsningar som förekommer uppstår i kontakt med andra människor vilket skapar 
en barriär i sociala sammanhang. De känslor och uppfattningar kring Parkinsons 
sjukdom förekommer främst till följd av brist på kunskap och förståelse av att leva med 
en kronisk sjukdom. Trots de begränsningar och hinder som flertalet erfor förekom det 
även känslor av välbefinnande genom olika hanteringsstrategier. !
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Kliniska!implikationer!
!
I kommande yrkesutövning som sjuksköterska är det viktigt med förståelse för att 
personer som drabbats av Parkinsons sjukdom har olika erfarenheter av hur det 
vardagliga livet påverkas. Förståelsen för personers erfarenheter bidrar till att 
sjuksköterskan kan stödja och hjälpa när behovet finns. Genom att bidra med 
strategier för hantering av vardagliga rutiner som blivit svåra kan begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet öka och därmed upplever personer känsla av 
sammanhang trots sin sjukdom. Resultatet förväntas ge en ökad förståelse för 
omvårdnadspersonal och hur de kan bidra till en känsla av sammanhang hos 
vårdtagaren. Men även på vilket sätt som man effektivt kan arbeta för att individen kan 
implementera teorin i sitt vardagsliv där personer kan stöta på eventuella hinder.  
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