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Abstrakt 
Att drabbas av och leva med Parkinsons sjukdom innebär en förändrad 
livssituation för en människa. Syftet med denna litteraturstudie var att 
beskriva människors upplevelse av att leva med Parkinsons sjukdom. Tio 
internationellt publicerade vetenskapliga artiklar analyserades med en 
kvalitativ innehållsanalys som resulterade i fem kategorier: att känna 
lättnad men också en börda att få sin diagnos; att känna sig utmattad av att 
inte kunna kontrollera sin kropp; att vara rädd för att bli beroende av och en 
börda för andra människor att känna sig annorlunda, skämmas och inte tas 
på allvar; att känna sig rädd för sjukdomens utveckling men vilja kämpa 
och leva för stunden. Upplevelsen av att leva med Parkinsons sjukdom var 
att de hade behov av kunskap och information angående sin sjukdom. 
Människor med Parkinsons sjukdom fick kämpa för att orka med dagligt liv 
och de upplevde att det var viktigt att bli bemötta med respekt och 
förståelse från omgivningen. Omvårdnadsinterventioner som kan stödja 
människor med Parkinsons sjukdom är att sjuksköterskan har en god 
kunskap om sjukdomen. Därigenom kan hon ge information och råd som 
förbättrar och uppehåller människors bästa möjliga nivå av kvalitet i livet så 
länge som möjligt.  
 
 
 
 
Nyckelord: litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, Parkinsons sjukdom, 
leva med, dagligt liv, diagnos, beroende, börda, skam, fluktuationer, 
framtid.  
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När en människa får besked om att hon drabbats av en långvarig sjukdom innebär det att 

mycket kan komma att förändras i det dagliga livet. Vanor som sedan länge är etablerade och 

den egna livsstilen påverkas. En långvarig sjukdom har en pågående, oförutsedd utveckling 

som utmanar möjligheten till egna val och kontroll över det dagliga livet och framtiden. Det 

är inte bara funktionsnedsättningen som skapar osäkerhet hos den sjuke utan sjukdomen leder 

även till sorg och oro. Den blir ett avbrott i det pågående livet och dess konsekvenser beror på 

vilken sjukdom det är och när  i livet människan drabbas (Erixon, Jerlock & Dahlberg, 1997). 

 

Vid långvarig sjukdom uppstår ett hot mot självbilden och människans identitet. Existentiella 

frågor uppstår. Människan känner sig osäker, sårbar, isolerad och obekväm i sin situation och 

upplever dåligt självförtroende i förhållande till omgivningen. Sjukdomen gör att mål i livet 

får omdefinieras och den egna rollen förändras. Strävan att normalisera livet är viktig för alla 

med långvarig sjukdom och den drabbade utvecklar olika tillvägagångssätt för att, trots 

sjukdom, försöka leva så vanligt som möjligt. Skapandet av en ny kroppsuppfattning och en 

ny självbild är nödvändig för människor med långvarig sjukdom (Erixon et al., 1997; 

Halldórsdóttir & Hamrin, 1996).  

 

Den friska människan tar vardagens aktiviteter för givna. Livets motgångar är påfrestningar 

som är självklara att lösa då kroppens funktioner är intakta. Vid sjukdom måste människan 

lära känna sina kroppsliga funktioner på nytt för att få insikt i de begränsningar som 

sjukdomen medför. Den ökade kroppskännedomen leder till trygghet och välbefinnande för 

den sjuke.  Det är via kroppen som människan interagerar med omgivningen. Kroppens 

oförmåga vid långvarig sjukdom gör att samspelet blir förändrat (Erixon et al.,1997). Den 

kroppsliga förändringen som långvarig sjukdom medför, gör att människan känner att 

omgivningen inte längre upplever henne som normal. Människan känner behov av att bli sedd 

som den hon var innan hon drabbades av sjukdomen. Förståelse och respekt från omgivningen 

är viktig för människan som är sjuk men visas inte alltid (Halldórsdóttir & Hamrin, 1996). 

 

Enligt Lindsey (1996) bör en människa som vill uppleva hälsa i sjukdom lära känna sin 

sjukdom, istället för att se den som en fiende. Om hon gör det kan det leda till fler positiva 

känslor och att nya dimensioner i livet möjliggörs. Människan kan känna sig mer levande, 

erhålla större självkännedom och möjlighet att reflektera över vad som är meningsfullt. För att 

människan ska kunna uppnå det krävs stöd från omgivningen. Genom reflektion, ökad 

självkännedom och livskraft får människan en stärkt förmåga att utveckla nyfikenhet, 
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kunnande och tillhörighet med andra, trots långvarig sjukdom. För människan leder det till en 

känsla av harmoni, helhet, själslig frid och ökad medvetenhet.  

 

Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom som drabbar begränsade områden i 

hjärnan - de basala ganglierna. Detta område har stor betydelse för reglering av kroppens 

rörelser. Sjukdomen är uppkallad efter den engelske läkaren James Parkinson som 1817 

beskrev de typiska symtomen i sin bok ”An essay on the shaking palsy”. Under tidigt 1900-tal 

observerades patologiska fynd i hjärnan och forskare lärde sig mekanismerna bakom 

sjukdomen, men först 1975 registrerades i Sverige ett läkemedel som hade god effekt på 

symtomen (Aquilonius, 2000, s.257-265).  

 

Parkinsons sjukdom är den tredje vanligaste neurologiska sjukdomen bland äldre efter stroke 

och Alzheimers sjukdom. Antalet insjuknande i världen är cirka 15 per 10 000 invånare och är 

vanligare vid högre ålder. Sjukdomen debuterar oftast mellan 55 till 60 år och hela 1 % av 

befolkningen över 65 år drabbas av Parkinsons sjukdom. Sjukdomen är inte ärftlig och det 

finns inget botemedel. Sjukdomen har ett fortskridande förlopp som med tiden gör den som är 

sjuk allt mer handikappad i en nedåt gående spiral, trots medicinering (Wallhagen & Brod, 

1997). 

 

Symtomen vid Parkinsons sjukdom uppstår på grund av att nervcellerna i basala ganglierna 

dör. Då uppstår dopaminbrist som leder till de huvudsymtom som är kännetecknande för 

människor med Parkinsons sjukdom; skakningar, muskelstelhet och rörelsefattigdom. I det 

tidiga skedet i sjukdomen känner människor ofta diffusa symtom med nedsatt skrivförmåga, 

utslätad mimik och svag röst. Vid sjukdomsdebuten upplever människor oftast ensidiga 

skakningar i en arm och efter ett halvår kan de ha skakningar i både armar och ben. Längre 

fram i sjukdomen kommer ett skede – komplikationsfasen - då människor får mer uttalade 

problem med att gå och att använda armarna. Detta påverkar balansen och människor riskerar 

att falla. I detta skede uppstår perioder då rörelseförmågan helt upphör. Detta kallas för ”on - 

off – perioder”, som likt en strömbrytare slår av och på rörelseförmågan (Lindvall & 

Björklund, 1995, s. 376-380).   
 

Det finns ett flertal läkemedel, för behandling av symtom, som människor med Parkinsons 

sjukdom behandlas med. Läkemedlen syftar till att öka dopaminhalten i hjärnan. L-dopa, är 

det mest använda och effektiva läkemedlet för behandling och förbättring av symtom som 
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skakningar, muskelstelhet och rörelsefattigdom. Under de första åren av sjukdomen är 

behandlingen med L-dopa framgångsrik och människor med Parkinsons sjukdom kan leva ett 

förhållandevis besvärsfritt liv. Behandlingen kan dock redan efter fem år ge minskad effekt 

hos flertalet människor med Parkinsons sjukdom (Lindvall & Björklund, 1995, s. 376-383; 

Aquilonius, 2000, s. 257-265). Andra behandlingsmetoder är transplantation av dopaminceller 

från aborterade foster till hjärnans mitt. Denna behandling har lindrat symtomen och förlängt 

effekten av L-dopa - behandlingen och människor har upplevt minskad stelhet. Kontinuerlig 

tillförsel med apomorfin via infusion och nervstimulering med elektriska impulser i thalamus, 

är andra behandlingsmöjligheter för människor med svår Parkinsons sjukdom (Aquilonius, 

2000, s. 257-265; Caap-Ahlgren, 2003, s. 10-11; Lindvall & Björklund, 1995, s. 376-383). 

 

Att ha kontroll över symtom vid långvarig sjukdom ger tillfredställelse i livet och har stor 

betydelse för hur den som är sjuk upplever sin sjukdom. Långvarig sjukdom ger komplexa 

problem som påverkar människans samspel mellan den sociala världen och sig själv. 

Människor med långvarig sjukdom har behov av att känna kontroll över sjukdomen och dess 

utveckling. Att omdefiniera sin roll blir därför viktigt för att känna sig tillfreds med sig själv 

(Halldórsdóttir & Hamrin, 1996).  

 

Varje människa som lever med en långvarig sjukdom har sin egen upplevelse av sjukdomen. 

Att få en ökad förståelse, för människors subjektiva upplevelser av långvarig sjukdom, är 

viktigt för att kunna ge god omvårdnad och förbättra deras dagliga liv (Söderberg, Lundman 

& Norberg, 1997). Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelse av 

att leva med Parkinsons sjukdom.  

  
 

Metod 
 

Litteratursökning 

Sökningen av internationella vetenskapliga artiklar har skett via de bibliografiska 

referensdatabaserna CINAHL, Medline och PsycINFO. Artikelsökningen har även gjorts 

genom utvalda artiklars referenser där artiklar som svarade mot syftet valdes ut. De sökord 

som användes var Parkinson, experience, quality of life, narratives, living with och coping. 

Tidsperioden för artikelsökningen begränsades till åren 1990-2002.  
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Analys 

Den metod som användes vid analysen av de vetenskapliga artiklarna var kvalitativ 

innehållsanalys. Innehållsanalys enligt Downe-Wamboldt (1992) är en forskningsmetod där 

forskaren beskriver särskilda fenomen på ett systematiskt och så objektivt sätt som möjligt för 

att kunna dra säkra slutsatser av berättad, sedd eller skriven data. Målet är att kvaliteten på 

slutsatserna i resultatet ska öka, genom att de kategorier som man formulerar relateras till den 

miljö eller det sammanhang där data producerats. Denna analysteknik, som kan vara manifest, 

det vill säga att det klart och tydligt framgår i berättelsen, eller latent, vilket innebär att 

forskaren kan utläsa en underförstådd mening i berättelsens budskap, gör att forskaren lättare 

kan beskriva innehållet i kommunikationen.  

 

Downe-Wamboldt (1992) och Sveinsdóttir, Lundman & Norberg (1999) menar att ett av de 

viktigaste besluten för forskaren är att välja ut textenheter från berättelsen som svarar på 

frågan som forskaren ställt för analys. Syftet är att beskriva fenomenen för att ge en vidare 

förståelse för sammanhanget i studierna. Sedan gör forskare ett kategorischema för att öka 

förståelsen för de specifika fenomenen som framkommer. Kategorierna baseras på forskares 

fråga, de utvalda textenheterna i analysen, de relevanta teorierna och tidigare forskning, 

litteratur och data (Downe-Wamboldt, 1992; Sveinsdóttir, Lundman & Norberg 1999). 

 

I denna litteraturstudie har kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats med utgångspunkt 

från Burnard (1991) använts. Analysarbetet började med genomläsning av utvalda artiklar 

som svarade mot syftet, för att få en känsla för helheten i texterna. De 200 textenheter som 

svarade mot syftet identifierades och togs ut från texten. För att finna kärnan i textenheterna 

kondenserades dessa och gjordes om till att-satser. Engelsk text översattes till svenska så 

textnära som möjligt. Därefter kategoriserades och jämfördes att-satserna med varandra och 

de med liknande innehåll sammanfördes i 18 kategorigrupper. Nästa steg i analysarbetet var 

att reducera antalet kategorier genom att läsa igenom materialet igen. Detta för att 

sammanföra de textenheter som liknade varandra och få en slutlig kategorilista. Detta 

upprepades till det inte längre gick att föra samman fler kategorier. Processen resulterade i 

fem slutliga kategorier (Tabell 2). 
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Tabell 1 Översikt över analyserade artiklar ingående resultat (n =10) 
 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
 
Abudi et al. 
(1997) 

 
Kvantitativ
  

 
39 deltagare 
 

 
Intervjustudie 
 

 
Kategorier över olika symtom 
och förändringar i livet som 
Parkinsons sjukdom medför. 
Det som besvärade deltagarna 
mest var de psykiska och 
psykosociala förändringar. 
 

Brod et al. (1998) Kvantitativ 101 deltagare   
 

Intervjustudie  Att Parkinsons sjukdom är 
multidimensionell och att 
läkare och medicinsk 
forskning fokuserar på de 
medicinska symtomen men 
psykosociala och kognitiva 
problem förekommer ofta och 
behöver stor uppmärksamhet 

 
Caap-Ahlgren et 
al. (2002) 

 
Kvalitativ  

 
8 deltagare 

 
Intervjustudie 

 
Fyra teman framkom,  önskan 
om bibehållen kroppsbild; att 
bibehålla kvinnlig 
kompetens; att bli accepterad 
för den person hon är; 
undvika stigmatisering. 

 
Frazier (2000) 

 
Kvantitativ 

 
145 deltagare 

 
Enkätstudie 
 

 
Tre kategorier av symtom 
framkom som patienten 
upplevde som svårast, 
skakningar; minskad mental 
energi och att bli en börda för 
andra. De fanns olika coping 
strategier för varje kategori. 

 
Habermann 
(1996) 

 
Kvalitativ 

 
16 deltagare  
 

 
Intervjustudie 

 
Sju teman framkom över 
olika krav Parkinsons 
sjukdom bidrog till. Erkänna 
symtom och söka medicinsk 
hjälp; Ta itu med 
känslomässiga reaktioner på 
sjukdomen; Hantera en 
förändrad kropp; Få formell 
och praktisk kunskap; 
Hantera tvetydighet och 
oförutsägbarhet 

 
Habermann 
(1999) 

 
Kvalitativ 

 
16 deltagare 

 
Intervjustudie 

 
Deltagarna uppehöll en intakt 
identitet genom att uppehålla 
en känsla av vilken de var 
innan sjukdomen; de klarade 
av sjukdomens 
framåtskridande genom att 
hålla öppet för olika 
möjligheter för framtiden 
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Tabell 1 Översikt över analyserade artiklar ingående resultat (n =10) 
 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 

Marr (1991) 
 
 

Kvalitativ 6 deltagare Intervjustudie 
Fenomenologisk 
analysmetod 
 
 

 
Fyra teman framkom i 
studien, sjukdomens inverkan 
i dagligt liv; att komma 
överens med sjukdomen; att 
vara fortsatt oberoende och 
normal; att ha ork med sin 
sjukdom. Det viktigaste för 
deltagarna var oberoende och 
normalitet 

 
Shifren (1996) 

 
Kvantitativ 

 
12 deltagare 

 
Enkätstudie 

 
Studien visade att människor 
med Parkinsons sjukdom 
hade en labil känsla av 
optimism över kort tid  och 
känslan av optimism 
påverkade sjukdomens 
svårighetsgrad från dag till 
dag för en fjärde del av 
deltagarna 
 

Sunvisson & 
Ekman (2001) 

Kvalitativ 9 deltagare Intervjustudie 
Fenomenologisk 
analysmetod 
 

Studien visade att psyke, 
kropp och miljö påverkar 
varandra vid sjukdom. Är den 
sociala miljön och de fysiska 
aktiviteterna anpassade 
individuellt till varje individ 
skapades bättre 
förutsättningar för att hantera 
sjukdomen. 

 
Widefors & 
Birgersson (2000) 

 
Kvalitativ 

 
9 deltagare 

 
Intervjustudie 
Grounded Theory 
kvalitativ 
analysmetod 
  

 
Studien visade att psyke, 
kropp och miljö påverkar 
varandra vid sjukdom. Är den 
sociala miljön och de fysiska 
aktiviteterna anpassade 
individuellt till varje individ 
skapades bättre 
förutsättningar för att hantera 
sjukdomen  

  
     
 

Resultat 
Analysen resulterade i 5 kategorier som presenteras i Tabell 2. Kategorierna beskrivs i 

brödtexten nedan med citat från artiklarna. Innehållet till samtliga brödtexter har hämtats ur 

de analyserade artiklarna. 
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Tabell 2 Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

 

Att känna lättnad men också en börda att få sin diagnos 

Att känna sig utmattad av att inte kunna kontrollera sin kropp 

Att vara rädd för att bli beroende av och en börda för andra människor 

Att känna sig annorlunda, skämmas och inte tas på allvar 

Att känna sig rädd för sjukdomens utveckling men vilja kämpa och leva för stunden 

 
 

 

Att känna lättnad men också en börda att få sin diagnos 

 

Människor med Parkinsons sjukdom berättade (Widefors & Birgersson, 2000) att de hade 

bortförklarat sina tidiga symtom på sjukdomen då de inte hade insett att de led av en sjukdom. 

De hade dock känt att vardagssituationen hade blivit förändrad. Den hade blivit besvärlig och 

påfrestande. Vissa människor hade haft besvär med skakningar och svårigheter att gå och 

andra människor hade haft smärta. Människor, som länge haft en stark känsla av att något var 

fel med dem, reagerade med lättnad då de fick besked om att de hade diagnosen Parkinsons 

sjukdom. En äldre man kände sig lugn och lättad då han fick veta att han hade Parkinsons 

sjukdom. Han tyckte inte att beskedet var någon katastrof i och med att han uppnått hög ålder.  

 
… det var inget man blev glad över men inte upplevde jag det som en 
katastrof som somliga gör - jag hade kommit upp i åldern och vet vilket håll 
det skall gå förr eller senare… (Widefors & Birgersson, 2000, s. 4).  

 

I studier av Habermann (1996) och Marr (1991) beskrev människor också att de länge känt att 

något var fel med kroppen. De hade genomgått många läkarundersökningar som ofta slutade 

med att de fick återgå till sitt arbete utan diagnos, med beskedet att de var friska. 

I en studie av Marr (1991) berättar en kvinna att de regelbundna läkarbesöken som hon gjorde 

fick det att kännas som att hon gång på gång for genom en kvarn. Denna kvinna kände stor 

lättnad över att få sin diagnos, Parkinsons sjukdom, då hon fick veta vad som var orsaken till 

hennes symtom.  

 
…You've got Parkinson's. I could have kissed him. He put a name to what 
was wrong with me… (Marr, 1991, s. 326).  
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I en studie av Habermann (1996) berättade människor att de först reagerade med en känsla av 

lättnad när de fått sin diagnos, men den känslan uteslöt inte känslor av ilska, förnekelse och 

överväldigade efter beskedet. Flera yngre människor kände ilska då de drabbats av en 

sjukdom, som de visste, vanligtvis drabbade äldre människor. När människor fått sin diagnos 

var det flera som beskrev att detta resulterade i depression, som kunde pågå i flera år, då 

bördan blev för stor att handskas med  

 
…I knew about Parkinson’s, but I thought it was an old folks’ disease and 
associated it as being that of aged. The thought of my having it didn’t make 
an awful lot of sense… I think I went into a real long denial process… 
(Habermann, 1996, s. 402) 
 
…so I could fly everything but I couldn’t make any of the landings, [he was 
a pilot] and then I thought I better get on the sick list … I think I was 
probably depressed from then on until 2 or 3 months ago (about 4 
years)…(Habermann, 1996, s. 407).  
 
 

 
Att känna sig utmattad av att inte kunna kontrollera sin kropp  
 

Människor med Parkinsons sjukdom upplevde stora problem då kroppen inte gick att 

kontrollera. De kände frustration, stress och kände sig mycket utmattade över att inte kunna 

gå ordentligt. Människor var rädda för att skada sig om de ramlade vid on-off perioder då 

kroppen inte samarbetade. Människor kände att stressen och rädslan medförde att rörligheten 

försvårades ytterligare. En kvinna berättade att hon kände sig irriterad och utmattad då viktiga 

aktiviteter som att sköta sin hygien och att köra bil inte gick att göra mer då kroppen vägrade 

att samarbeta. En annan kvinna berättade att ett stort problem för henne var när kroppen blev 

orörlig från ena stunden till den andra. Hon kände frustration när hon inte kunde gå 

obehindrat och hon kände att allt bara blev värre när hon blev nervös (Caap-Ahlgren, 

Lannerheim & Dehlin, 2002). 

 
…A big problem is the hypokinesia. The most frustrating is, not always 
being able to walk. Suddenly it is stop the legs won't move'…Becoming 
nervous makes it even worse, my foot seems to stick to the floor…I could go 
a moment ago… (Caap-Ahlgren et al., 2002, s. 90). 

 

I en studie av Sunvisson & Ekman (2001) berättade människor att de kände utmattning när de 

var tvungna att koncentrera sig på sådant som tidigare gick automatiskt. En kvinna berättade 

att matlagningen krävde så mycket mer än tidigare då hon hela tiden tvingades tänka på hur 
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hon skulle gå tillväga för att få kroppen att samarbeta. All denna koncentration ledde till 

utmattning och ibland till total psykisk tomhet. En man berättade att det kändes som att hans 

tankar plötsligt försvunnit, som om det flugit iväg, och han liknade det vid att den elektriska 

belysningen blev släckt, allt blev svart för en stund.  

 
…Then suddenly, it was as if my thoughts had disappeared, as if they flown 
away. I only said I'll be back, you have to wait for a moment' because it was 
that kind of loss. It was as if the electric light had been disconnected. It went 
black. But then I came round again and I could go on. But it was a while, 
rather a long one, before I was able to continue but…then the light came 
back on again… (Sunvisson & Ekman, 2000, s. 45)  

 

I en studie av Habermann (1996) beskrev också människor att de tappade andra förmågor, då 

de var tvungna att instruera sin hjärna. De fick påminna sig själv hur kroppsrörelser skulle 

utföras för att kunna göra vanliga saker som till exempel att ta en promenad. En kvinna 

berättade att det var en underlig känsla att inte kunna vinka automatiskt. Hon var tvungen att 

koncentrera sig djupt för att få handen att röra sig. Detsamma gällde när hon skulle vispa ägg, 

då var hon också tvungen att med tankens kraft förmå sin kropp att utföra vispandet.  

Människor beskrev i studier av Habermann (1996) och Sunvisson & Ekman (2001) att enkla 

aktiviteter blev svåra och synliga. Människor kände att deras kropp inte var samarbetsvillig.  

I en studie av Marr (1991) berättade en kvinna att hon hade stora svårigheter med att sköta sin 

hygien, klä på sig, handla och bereda sin mat. Vid påklädning, då hon skulle stänga knappar 

eller knäppa sin bysthållare, kunde hon inte det alls ibland. Det var viktigt för denna kvinna 

att få tillräckligt med sömn för att hon överhuvudtaget skulle orka med de dagliga 

aktiviteterna. 

 
…I would put my hand up to wave goodbye and I’d put it up and it wouldn’t 
wave. And that was a peculiar feeling. I could lift it and it wouldn’t be 
automatic- and I’d think wave. Oh yeah, I had to consciously do it. 
Scrambling eggs for reason,”How do you do this?” And then I could think it 
through and do it… (Habermann, 1996, s. 403).  
 
…But if I do not get that sleep I can hardly cope with daily things. I do not 
have as much energy… (Marr, 1991, s. 326). 
 
 

Människor med Parkinsons sjukdom berättade också i studier av Habermann (1996) och Marr 

(1991) att de kände att deras läkemedelsbehandling ofta styrde den aktuella 

funktionsförmågan och hur de kunde utföra dagliga aktiviteter. De kände att mediciner var 

nödvändiga och hjälpande och att de gav dem ökad kontroll över sin kropp och de kände ett 
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krav att kunna dosera sina mediciner för att må bättre och lindra sin oro inför aktiviteter. I en 

studie av Habermann (1996) berättade en man om sin känsla av läkemedlens verkan som en 

våg genom kroppen som plötsligt tog bort all stelhet och han kunde röra sig igen.  

 

 

Att vara rädd för att bli beroende av och en börda för andra människor 

 

I studier av Frazier (2000) och Habermann (1996) beskrev människor med Parkinsons 

sjukdom att de hade en stor rädsla att bli beroende och känna sig som en börda för andra. En 

man berättade i en studie av Habermann (1996) att han var rädd för att bli beroende av andra 

och isolerad då han en dag inte längre skulle kunna köra bil. Människor berättade också att de 

kände att deras roller och relationer till andra hade förändrats och att ansvarsfördelningen i 

familjen blev annorlunda då de inte kunde utföra det som de tidigare gjort. Människor beskrev 

att Parkinsons sjukdom orsakade slitningar i äktenskapet och förändrade nära relationer. En 

kvinna berättade hur hennes relation till sina tonårsdöttrar hade förändrats då hon måste be 

döttrarna om hjälp. Hon beskrev att hon måste påminna sina tonårsbarn, att de var hon som 

var mamma och bestämde, då de försökte tala om för henne hur och när saker skulle bli 

gjorda. I en studie av Brod, Mendelsohn och Roberts (1998) uppgav också människor att de 

kände sig som en börda i relationer och blev isolerad från andra. De beskrev att 

relationsproblemen blev värre ju svårare sjukdomen blev. Kvinnor berättade i en studie av 

Caap-Ahlgren et al. (2002) att de kände att de förlorat sitt oberoende och sin självkänsla då de 

inte kunde utföra de traditionellt kvinnliga hushållssysslorna som de tidigare gjort. Kvinnorna 

upplevde det som en stor stress. 

 

…all of a sudden your driving is a little bit screwy. You start thinking, am I 
going to bee trapped in my house or can’t get out because I can’t rely on 
family or friends to come and get me. So I get kind of scared. Maybe 
someday I won’t be able to drive. I’ll be here all alone or whatever… 
(Habermann, 1996, s. 408).  
 
…Doing household duties is troublesome. Most embarrassing is being 
unable to clean up. Can’t give my potted plants water. Don’t know what to 
shop for and what to cook. Feel anxious not being able to achieve activity of 
daily living… (Caap- Ahlgren et al., 2002, s.90).  
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I en studie av Habermann (1996) beskrev människor med Parkinsons sjukdom att de var 

tvungna att anpassa sig efter kravet att lära sig att be om hjälp och också lära sig att ta emot 

hjälpen som de fick. Människor berättade att de lättare kunde ta emot hjälp om den som gav 

hjälpen tillät dem att själv göra så mycket som de kunde och inte gav hjälp på ett förnedrande 

sätt. I en studie av Marr (1991) uttryckte människor att de ville vara oberoende och göra saker 

själv så långt det var möjligt. I en studie av Widefors & Birgersson (2000) berättade 

människor också att de kände gott stöd från andra. Människor med Parkinsons sjukdom kände 

att de blev hjälpta av stöd från familjemedlemmar, från andra med Parkinsons sjukdom och 

stöd från vårdpersonal. Tre människor i en studie av Marr (1991) beskrev att stöd från andra 

människor med Parkinson sjukdom som viktigt då de kunde identifiera sig med varandra.  

 
…And I had to figure out how I'm going to get there because I can't move 
the wheelchair with my right hand. So I looked around pleadingly to 
another fellow traveller and this woman picked up my sign and she said: 
"Do you need help?" And I said, "Yes ma'am, I do… (Habermann, 1996, s. 
410). 
 
…You don't want someone to go ahead and do everything for you…You 
need to do it for your self… (Marr, 1991, s. 328). 

 

 

Att känna sig annorlunda, skämmas och inte tas på allvar 

 

Människor berättade att de kände sig annorlunda och ville undvika sociala situationer då de 

inte kände förståelse från andra (Marr, 1991). Människor kände stel ansiktsmimik, försämrad 

röststyrka och försämrad förmåga att tala korrekt och det störde och försvårade sociala 

kontakter. Människor berättade att de var rädda för att bli negativt betraktade och 

kommenterade. En kvinna berättade att hon kände att folk i kvarteret där hon bodde, stirrade 

på henne när hon gick ut och promenerade. Hon kände att de undrade vad som var fel med 

henne. I vissa fall kände människor med Parkinsons sjukdom att de ville flytta från sitt hem 

för att slippa känna sig uttittade av sina grannar (Caap-Ahlgren et al., 2002). Människor 

beskrev i en studie av Abudi, Bar-Tal, Ziv & Fish (1997) att de kände att andra behandlade 

dem som om de var mentalt efterblivna. Människor kände skam för sina symtom och 

upplevde sig ensamma då de hade problem med att uttala ord. I Widefors & Birgerssons 

(2000) studie berättade människor att de var rädda för att uppfattas annorlunda. Det medförde 

att de ville dölja sina symtom och undvek att berätta om sin sjukdom för andra för att 

bibehålla känslan av att vara som andra. I en studie av Frazier (2000) berättade människor 
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med Parkinsons sjukdom att de valde att dra sig undan andra människor då de upplevde att 

skakningarna och stelheten var stressande. 

 
…Feel especially watched. People glance and wonder what is wrong. Can’t 
explain why, perhaps my PD and the movements in my whole body. People 
around me think I am incompetent, think I am an idiot. I am not ill, I have a 
handicap. Sold the house. Would be good to leave this area… (Caap-
Ahlgren et al., 2002, s. 90).  
 
… vill ej visa mina skakningar för vissa…kunde känna mig uttittad…väldigt 
ångestfullt med sådana här okontrollerbara rörelser…En önskan om att 
känna sig normal…(Widefors & Birgersson, 2000, s. 5). 

 

I en studie av Habermann (1996) berättade också människor med Parkinsons sjukdom att de 

skämdes för sin sjukdom och att de kände sig behandlade som idioter och inkompetenta. En 

man beskrev relationen till sin fru, som var lärare för elever med mentalt handikapp, som 

mycket ansträngd då han upplevde att hon behandlade honom som barnen hon undervisade i 

skolan. Han berättade att hon tog över saker han gjorde och slutförde dem. Människor med 

Parkinsons sjukdom beskrev att de hade slutat att göra saker i hemmet för att minska stressen 

i familjen. I en studie av Marr (1991) berättade människor med Parkinsons sjukdom att de inte 

kunde njuta av att vara bland andra människor. De vill inte utsätta sig själv eller andra för 

skamkänslor då de inte behärskade saker som de tidigare kunnat. En man i en studie av 

Habermann (1999) undvek sociala kontakter och situationer där hans sjukdom skulle synas, 

för att slippa skämmas över till exempel sina skakningar.  

 
…she [wife] used to teach school [for mentally retarded] and so sometimes 
she treats me like a kid in one of her classrooms, and I resent that 
…Sometimes she talks to me like she’s talking to one of these kids, and I 
resent it deeply…(Habermann, 1996, s. 409).  
 
…I certainly can’t enjoy…I can’t stay with a group for a long time…you’re 
less capable than you were before…You wouldn’t expose yourself to that 
because it would involve other people…(Marr, 1991 s. 327). 
 

 

I en studie av Habermann (1996) berättade en man att han inte togs på allvar och kände sig 

som ett objekt, under samtalet med sin läkare.  Det enda som var viktigt för läkaren var 

behandlingen och vad som var känt om sjukdomen. Hur människan som hade Parkinsons 

sjukdom skulle klara sitt vardagliga liv ignorerades. I Widefors & Birgerssons (2000) studie 

berättade en kvinna att hon saknade stöd från vården och beskrev bemötandet som kallt och 
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obehagligt. Människor uttryckte vidare att vårdgivare ibland förstärkte deras rädslor inför 

sjukdomen då stödet inte var individanpassat. En kvinna berättade att hon känt att vården hade 

stor makt vilket gav obehag och rädsla. En kvinna i en studie av Sunvisson & Ekman (2001) 

uttryckte ilska då hennes anhöriga inte förstod henne och allvaret i hennes sjukdom då hennes 

sjukdomssymtom fluktuerade och hon skämdes också för sina symtom.   

 

…I get angry with my relatives; they don’t understand. When I see them, 
they think I’m like before, so it can’t be that bad. They don’t know how…In 
some ways, I feel so left out because of my sickness. I am not like the 
others… (Sunvisson & Ekman, 2001, s. 45)  
 

 

 

Att känna sig rädd för sjukdomens utveckling men vilja kämpa och leva för stunden 

 

Människor med Parkinsons sjukdom upplevde rädsla och stor osäkerhet över dagliga 

planerade aktiviteter då de inte visste hur sjukdomen skulle utvecklas i framtiden. Människor 

berättar att deras liv bestod av frågor om vad sjukdomen skulle tillåta dem att göra (Sunvisson 

& Ekman, 2001). Människor berättade att de inte var hoppfulla inför sin framtida hälsa. De 

kände också krav att måsta förhålla sig till sjukdomens oförutsägbarhet och fluktuationer dag 

för dag. Människor kände att de ville planera så lite som möjligt och fokuserade istället på 

nuet (Habermann, 1996; Shifren, 1996).  

 

I en studie av Widefors & Birgersson (2000) berättade människor att sjukdomsbilden och dess 

fluktuationer påverkade deras självbild negativt. Vidare sa människor att de var tvungna att 

acceptera sjukdomen då det inte längre gick att dölja symtomen. Alla betonade vikten av att ta 

tillvara på dagen och de möjligheter som fanns. En man uttryckte en önskan att få en 

halvtimme utan skakningar. Många människor uttryckte en önskan om att hinna med i 

kapplöpningen om bättre hjälp av nya mediciner och operationsmetoder. En kvinna, i en 

studie av Habermann (1999) berättade att hon fick byta ut aktiviteter hon tidigare ägnats sig åt 

och omvärdera sin möjlighet att delta, vart efter sjukdomen försämrades. Hon berättade att 

hon inte drog sig undan utan hon ville fortsätta vara engagerad för att bekräfta sig själv. I 

vissa fall uttryckte människor att de inte vågade tänka på framtiden och hur pass dåliga de 

skulle hinna bli. Trots allt kände de att de inte ville måla framtiden för mörk genom att ta ut 

svårigheter i förskott. En man berättade att han kände att det inte fanns några garantier för vad 
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som skulle ske med honom men att han valde att inte oroa sig och istället fortsätta leva. Han 

uttryckte trots allt glädje då han hade fått andra värden i livet som han kunde njuta av här och 

nu. 

 
…There aren't any guarantees what's going to happen with me and I my as 
well go ahead, not worry about it, and just go ahead and live. I feel that I've 
learned about life, that you got to savour it right now while its here and 
while you are able to enjoy it… (Habermann, 1999, s.204). 
 

 

I en studie av Marr (1991) berättade människor att de ville kämpa mot sjukdomen genom att 

bjuda den på motstånd genom medveten fysisk träning. Det kände att det var viktigt att 

fortsätta som vanligt och inte fastna vid problem som metod för att orka vidare. En kvinna 

berättade att hon inte oroade sig för framtiden, hon valde att ta en dag i taget utan att oroa sig 

för sjukdomens utveckling. En människa berättade att positivt tänkande var en bra metod för 

att klara av sin sjukdom och menade att depressivt tänkande snabbt slog ner en. Människor 

berättade också att de tänkte på andra som hade det sämre som ett sätt att klara av sin egen 

sjukdom. I studier av Frazier (2000) och Shifren (1996) uppgav människor att deras 

svårigheter i sjukdom varierade från dag till dag och påverkades av hur optimistiska de var 

inför framtiden.  

 
…Well I try not to worry about the future. I try to live one day at a time. I 
just cope with it that way… (Marr, 1991, s. 327).  
 
…some people wind up in suicide. But you have to change your way of 
thinking. You have to think positively or if you think in a depressed manner, 
you beat… (Marr, 1991, s. 327).  
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Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelse av att leva med 

Parkinsons sjukdom. Studien resulterade i fem kategorier; att känna lättnad men också en 

börda att få sin diagnos; att känna sig utmattad av att inte kunna kontrollera sin kropp; att vara 

rädd för att bli beroende av och en börda för andra människor; att känna sig annorlunda, 

skämmas och inte tas på allvar; att känna sig rädd för sjukdomens utveckling men vilja kämpa 

och leva för stunden.  

 

Människor med Parkinsons sjukdom berättade att de kände lättnad då de fick sin diagnos då 

de länge känt att något var fel på dem. De fanns dock människor som berättade att de kände 

ilska, förnekelse och överväldigade efter diagnosbeskedet. De kände att de var för unga för att 

ha Parkinsons sjukdom. Betydelsen av att få en diagnos beskrivs också i en studie av 

Söderberg, Lundman & Norberg (1999) där människor med fibromyalgi kände att diagnosen 

var något gott och gav lättnad då den bidrog till att deras sjukdom existerade och fick ett 

namn. Diagnosen gav också lättnad då människorna fick veta att sjukdomen inte var allvarlig 

med dödlig utgång. Människor fick tillbaka sin självaktning då de fick sina symtom 

förklarade och diagnostiserade I en studie av Charmaz (1995) berättade människor vidare att 

diagnosbeskedet var en lättnad. Det ingav lättnad att få ett namn på sjukdomen, då människor 

länge känt att något var fel med dem. Vidare berättade människor att den första känslan, 

lättnad, förbyttes till en upplevelse av att anpassa sig till det medicinska namnet på 

sjukdomen. Människor var tvungna att ta reda på vad som följde med sjukdomen och vad den 

skulle innebära för dem i dagligt liv och det kunde upplevas som en börda. 

 

I denna litteraturstudie framkom att människor med Parkinsons sjukdom kände att de blev 

utmattade av att leva med en kropp som var svår att kontrollera och inte ville samarbeta. 

Människor kände frustration och stress, vid on-off perioder som gjorde att det tog allt längre 

tid att till exempel ta en promenad eller sköta sin hygien. Mediciner blev ett instrument för att 

kunna reglera förmågan så gott det gick. I studier av Söderberg et al. (1999) och Paulson, 

Danielson, & Söderberg (2002) berättade människor med fibromyalgi att de, likt människor 

med Parkinsons sjukdom, upplevde smärta, stelhet, skakningar och darrningar. Människor 

med fibromyalgi berättade att de ständigt kände sig utmattade och skröpliga utan tillräcklig 

kapacitet att ta itu med vardagliga uppgifter detta bidrog till att de kände ilska och irritation. 

Allt som tidigare hade gjorts tog mycket längre tid och människorna berättade att anhöriga 
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och vänner tyckte att de var tråkiga. I en studie av Melanson & Downe-Wamboldt (2003) 

berättade även människor med reumatisk sjukdom att de kände utmattning då kroppen inte 

gick att kontrollera. Människor berättade att de kände ensamhet, värdelöshet och frustration 

då kroppen inte fungerade när de ville.  

 

Människor med Parkinsons sjukdom berättade i denna litteraturstudie att de var tvungna att 

med hjälp av tankens kraft förmå kroppen att utföra sådant som tidigare gått automatiskt. 

Detta ledde till utmattning. Människor med olika slag av långvarig sjukdom berättade även i 

en studie av Charmaz (1995) att de kände utmattning och ilska när det tappade kontrollen över 

sina kroppar, som de tidigare hade förutsatt att de kunde kontrollera. Människor berättade 

vidare att ilskan blev större när de upplevde att sjukdomen kontrollerade dem. I en studie av 

Paulson, Danielson & Söderberg (2002) berättade människor med långvarig sjukdom att de på 

samma sätt som människor med Parkinsons sjukdom var tvungna att kontinuerligt inta 

läkemedel för att slippa smärta och för att kunna kontrollera sin kropp bättre. Den förbättrade 

kontrollen av kroppsfunktionen och smärtlindringen bidrog till att människor kände mindre 

frustration, stress och utmattning. Deras självkänsla ökade då de orkade ta itu med vardagliga 

saker. 

 

Människor med Parkinsons sjukdom kände stor rädsla att bli beroende av andra och för att de 

skulle känna sig som en börda. Deras roller och relationer till andra hade förändrats. 

Människor kände sig isolerade från andra och relationsproblemen blev värre ju svårare 

sjukdomen blev. Människor kände att de hade förlorat sitt oberoende och sin självkänsla då de 

inte kunde utföra det som de tidigare utfört och det blev en stor stress. I en studie av 

Kristjanson & Ashcroft (1994) berättade människor med cancersjukdom också att sjukdomen 

gav svårigheter i relationen till äkta hälft och barn då de inte orkade med hushållsarbetet. 

Detta ledde till också till att ansvarsfördelningen i deras familjer blev annorlunda. I en studie 

av Melanson & Downe-Wamboldt (2003) berättade även människor med reumatisk sjukdom 

att det mest stressande var att tappa kontrollen över sitt liv och bli beroende av andra. Det 

smärtade människorna oerhört att vara tvungna att be sina anhöriga om hjälp. Människorna 

med reumatisk sjukdom berättade att de visste att de kunde få god hjälp men ville så långt det 

var möjligt klara sig själv.  

 

I denna litteraturstudie berättade människor med Parkinsons sjukdom att de kände sig 

annorlunda och skämdes för sin sjukdom. De saknade förståelse från andra människor och 
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undvek därför sociala situationer, då sjukdomens symtom fluktuerade, för att slippa bli 

negativt kommenterade. Människorna berättade att de valde att inte berätta om sin sjukdom 

för andra, istället försökte de dölja sina symtom. På ett liknande sätt berättade människor med 

kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, i en studie av Jonisdottir, Jonisdottir, Steingrimsdottir, 

Tryggvadottir (2001), att de undvek sociala kontakter då andnöden och beteendet kring detta 

gjorde att de kände sig uttittade och skämdes för sin sjukdom. Människor med KOL upplevde 

också att andra inte förstod deras problem, inte ens deras närmaste. Människor valde därför att 

inte tala om sina problem, vilket ledde till ensamhetskänslor och isolering då de på grund av 

detta valde att dra sig undan andra människor. 

 

Människorna med Parkinsons sjukdom berättade också att de saknade stöd från vården och 

uttryckte att vårdgivare ibland förstärkte deras rädslor inför sjukdomen då stödet inte var 

individanpassat. I en studie av Söderberg et al. (1999) berättar även människor med 

fibromyalgi att sjukvårdspersonal, släkt och vänner visade brist på förståelse. Människorna 

berättade på samma sätt som människor med Parkinsons sjukdom att de känt sig misstrodda 

och inte blivit tagna på allvar då sjukdomens symtom inte alltid var synliga. Människor med 

fibromyalgi berättade vidare om läkarbesök som slutade med att deras problem nonchalerades 

och istället fick de råd om att gå hem för att träna. De saknade förståelse då sjukdomens 

symtom inte var synliga och att de därför inte förväntades vara sjuka. Människor med 

fibromyalgi ansåg att den bristande förståelsen berodde på att informationen angående 

sjukdomen var för dålig. De ansåg att det var viktigt att sprida kunskap om fibromyalgi, för 

kunskap gjorde att de fick möjlighet att definiera sig själva och den tog bort förutfattade 

meningar om sjukdomen. 

 

Människor med Parkinsons sjukdom berättade också att det var bra med socialt stöd, speciellt 

från dem med liknande problem. Detta medförde att de inte behövde känna sig så ensamma. I 

en studie av Gordon, Feldman & Crose (1998) berättade även människor med långvarig 

sjukdom att det var viktigt att kunna identifiera sig med andra i liknande situation då dessa 

människor verkligen förstod hur det kändes att ha långvarig sjukdom. Människor upplevde 

också att det sociala kontaktnätet var viktigt för att de skulle orka med sin sjukdom, men de 

ville inte tala med dem om sin sjukdom då de var rädda att andra skulle uppfatta dem som 

gnälliga.  
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I denna litteraturstudie visade resultatet att människor med Parkinsons sjukdom kände sig 

rädda för sjukdomens utveckling men de ville också kämpa och leva för stunden. Människor 

kände osäkerhet, på grund av sjukdomens oförutsägbarhet inför framtiden och kände att deras 

humör varierade från dag till dag. Detta gjorde att människor inte ville planera för framtiden 

utan fokuserade istället på att leva i nuet. I en studie av Gordon, Feldman & Crose (1998) 

berättade människor med sjukdomen Multipel Skleros också att det inte gick att planera för 

framtiden då sjukdomens utveckling gjorde att de inte visste hur de skulle må från dag till 

dag. Även i studier av Asbring (2000) och Paulson et al., (2002) berättade människor med 

fibromyalgi, på ett liknande sätt som människor med Parkinsons sjukdom, att deras humör 

varierande från dag till dag och detta gjorde det svårt att planera för framtiden. Människor 

berättade i studier av Asbring (2000) och Paulsen et al., (2002) att de var rädda för 

sjukdomens utveckling men de hade accepterat sjukdomen och kände tacksamhet för vad den 

lärt dem. Bland annat hade sjukdomen gett dem en fördjupad självkännedom. Sjukdomen 

fibromyalgi hade också fått människor att se på dagliga aktiviteter med nya ögon, det vill 

säga, att lära sig prioritera det som var viktigast för dem själv och göra det de orkade dag för 

dag. 

 

I en studie av Gantt (2002) berättar människor med långvarig hjärtsjukdom, på samma sätt 

som människor med Parkinsons sjukdom och människor fibromyalgi berättade, att de 

hoppfullt levde i nuet men att de gång på gång blev påminda av sin sjukdom som grusade 

deras hopp. I en studie av Melanson & Downe-Wamboldt (2003) hade också människor med 

reumatisk sjukdom utvecklat en rad olika copingstrategier för att klara av att leva med sin 

sjukdom på ett bra sätt och kämpa vidare. Vissa människor försökte att bara tänka på trevliga 

saker här och nu utan att grubbla över vad sjukdomen hade att erbjuda längre fram. 

Människor med RA berättade att de också tänkte optimistiskt genom att tänka på dem som 

hade det värre och kanske satt i en rullstol. I en studie av Morse (2000) berättade människor 

med långvarig sjukdom att de uppnådde högre livskvalitet genom att acceptera sin sjukdom 

och de hinder som den medförde och kunde gå vidare i sitt framtida liv vilket också denna 

litteraturstudies resultat visar på. 

 

Människor med Parkinsons sjukdom kände lättnad vid diagnosbesked men det fanns 

människor som kände stor börda vid diagnos och var arg för att sjukdomen drabbat dem när 

de var så unga. Omvårdnadsinterventioner som stärker människors hanterbarhet och 

begriplighet vid långvarigsjukdom kan ske genom att människor får god information och 
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möjlighet att själv delta aktivt i omvårdnaden. Då stärks människans självkänsla och 

omvårdnaden blir meningsfull. Upplevelsen av hälsa i sjukdom kan uttrycka sig på liknande 

sätt oberoende av vilken sjukdom en människa kan ha ådragit sig. Det som kan skilja en 

människas upplevelse av hälsa i sjukdom är hur stark KASAM nivån, känslan av 

sammanhang, var innan sjukdomen. Det är människans samlade livserfarenheter, miljö och 

kultur som ger henne helhetssynen på livet och möjlighet att anpassa sig till livsvillkoren. 

KASAM nivån är statisk men kan variera under speciella situationer i livet till exempel vid 

allvarlig sjukdom (Antonovsky, 1999, s. 41). I en studie av Clarke & Zobkiw (1995) uttryckte 

människor med Parkinsons sjukdom att kontakten och förståelsen från en sjuksköterska 

förbättrade kvaliteten i dagligt liv, då de fick någon som de kunde kontakta vid svårigheter, 

som gav råd angående sjukdomen och som lyssnade på dem och stärkte dem i sin situation. 

I en studie av Takemura & Kanda (2003) beskrevs hur sjuksköterskor såg det som nödvändigt 

att få en fullständig beskrivning av hur människorna upplevde och kände inför sin egen 

sjukdom. Utifrån den kunskapen kunde en individanpassad omvårdnad användas. För att 

sjuksköterskan skulle få kunskap om människans subjektiva upplevelser, så uppmuntrades 

människorna att tala om sig själv, deras känslor och förhoppningar. För att detta skulle 

åstadkommas krävdes ett tillitsfullt och förtroendefullt förhållande. Antonovsky (1999, s. 25) 

menar att vårdpersonal som är blind för en människas sjukdomsupplevelse, livshistoria och 

nuvarande livssituation ger inhuman vård. Därför bör vårdpersonalen ha ett salutogenetiskt 

tänkande, där de ser hela människan, tillsammans med det patogenetiska tänkandet, där 

sjukdomen är det viktiga. Tillsammans leder det till en djupare förståelse av en människas 

problem och ökar möjligheten för denna människa att uppleva hälsa i långvarig sjukdom. 

 

Människor med Parkinsons sjukdom kände att de blev utmattade av att leva med en kropp 

som var svår att kontrollera och över att de inte kunde utföra aktiviteter som tidigare. En 

viktig omvårdnadsintervention bör vara att ge människor med Parkinsons sjukdom kunskap 

om hur viktigt det är för dem att fortsätta leva ett aktivt liv, träna och göra det mesta möjliga 

själv. Det är viktigt att människor med Parkinsons sjukdom ges mer tid till att utföra sina 

dagliga aktiviteter och att stress förebyggs då stress försämrar deras funktionella förmåga. 

Målet för sjuksköterskans omvårdnad för människor med Parkinsons sjukdom bör vara att 

förbättra och uppehålla bästa möjliga nivå av kvalitet i livet så länge som möjligt och då 

behöver sjuksköterskan så goda kunskaper som möjligt om sjukdomen (Almås & Johansen, 

2001, s. 813). Människor med Parkinsons sjukdom behöver också stöd och kunskap, som är 

individanpassad, för att kunna förändra sina dagliga aktiviteter efter hur sjukdomen fluktuerar. 
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Det är också viktigt för dem att lära sig att anpassa sina läkemedelsintag så att de kan styra sin 

behandling för att öka sin livskvalitet. Genom att lyfta fram det som människor med 

Parkinsons sjukdom själva kan utföra stärks människors självkänsla och en känsla av 

välbefinnande ökar. Sjuksköterskan bör stimulera och förespråka ett aktivt liv, där människor 

med Parkinsons sjukdom kan bibehålla gamla aktiviteter och hitta nya intressen som är 

anpassade efter de begränsningar som sjukdomen ger. Sjuksköterskan bör också hjälpa 

människor med Parkinsons sjukdom att sätta upp mål i dagligt liv som är uppnåeliga för dem 

(Caap-Ahlgren, 2003, s. 40).  

 

Människor med Parkinsons sjukdom upplevde att de behandlades som inkompetenta och 

kände sig annorlunda. För att människor med Parkinsons sjukdom inte ska behöva utsättas för 

denna kränkande upplevelse har sjuksköterskan en viktig roll att bidra med kunskap och 

information till allmänheten om Parkinsons sjukdom för att ge en mer positiv attityd mot 

människor och minska stereotypa uppfattningar om sjukdomen i samhället (Caap- Ahlgren, 

2003). I en studie av Kelly (1999) berättade människor med sjukdomen Tuberkulos att de 

kände sig stigmatiserade och att andra människor var rädd för dem då de trodde att sjukdomen 

smittade trots medicinering. I Kelly's (1999) studie var sjuksköterskans intervention att 

anordna stödgrupper för att människor skulle få socialt stöd av andra och minska deras känsla 

av isolering och utanförskap. Där fick också anhöriga möjlighet att delta. Sjuksköterskan gav 

möjlighet till människor att reflektera över sina upplevelser genom att ställa öppna frågor. 

Målet var att få människorna att bearbeta sina känslor och kunna tänka mer positivt om 

framtiden. Det borde vara en viktig intervention för människor med Parkinsons sjukdom 

också då det ger möjlighet för människor att reflektera och träffa andra med liknande 

erfarenheter.  

 

Holloway och Wheeler (1996, s. 2-4) menar att den kvalitativa metoden sätter personen i 

centrum och ger studien ett holistiskt perspektiv. Metoden ger förståelse för människans 

upplevelse ur ett inifrånperspektiv och ansatsen ger rik insikt i hur andra kan uppleva det i sin 

kulturella kontext. Denna litteraturstudies fördelar är att den samlar olika perspektiv på hur 

människor upplever att leva med Parkinsons sjukdom och hur deras vardagliga liv har 

påverkats. Många av de kvalitativa artiklarna belyser enbart kvinnors upplevelser vilket kan 

vara en begränsning. Det kan skilja sig mellan kvinnors och mäns upplevelser av Parkinsons 

sjukdom därför behövs fler studier som belyser både mäns och kvinnors perspektiv. 

Överförbarheten till yngre människor, under 60 år, begränsas då människor i de använda 
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studierna främst är äldre människor mellan 65-80 år. Det innebär att fynden som görs inte kan 

överföras från undersökningsgruppen till hela gruppen som den representerar, människor med 

Parkinsons sjukdom (Holloway & Wheeler, 1996 s.162-169).  
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