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Introduktion: Parkinsons sjukdom är en kronisk nervcellsdegenererande sjukdom som 

progredierar över åren. Den som drabbas kommer att få leva med sjukdomen och dess 

symtom livet ut, något som kan påverka livskvaliteten. För att sjuksköterskan skall kunna 

ge en god omvårdnad krävs ökad förståelse och kunskap kring sjukdomen och hur 

livskvaliteten kan påverkas. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva faktorer 

som påverkar livskvaliteten för personer med Parkinsons sjukdom. Metod: En 

litteraturstudie enligt Polit och Becks (2017) nio-stegsmodell. Litteratursökningar 

genomfördes i CINAHL och PubMed där 11 vetenskapliga artiklar valdes ut. Samtliga 

artiklar kvalitetsgranskades enligt Polit och Becks (2017) granskningsmallar. Resultat: 

Fyra olika kategorier identifierades; ”Hantering av vardagen”, ”Känslor kring 

sjukdomen”, ”Fysiska förändringar” och ”Inställning till sjukdomen”. Slutsats: Det finns 

olika faktorer som spelar in på hur personer med Parkinsons sjukdom upplever deras 

livskvalitet och det gäller att som sjuksköterska ha förståelse och kunskap om dessa för 

att kunna ge en god omvårdnad. 
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Introduktion 

Parkinsons sjukdom 
Prevalensen för Parkinsons sjukdom världen över är cirka 25 av 100,000 personer enligt World 

Health Organization [WHO] (2006) och i Sverige har cirka 1-2 av 1000 personer sjukdomen 

(Ericson & Ericson 2012). Det är nästan lika många kvinnor och män som drabbas, något fler 

män, och den vanligaste åldern för insjuknandet är efter 50 års ålder (Ericson & Ericson 2012). 

 

Parkinsons sjukdom är en kronisk, progredierande, nervcellsdegenererande sjukdom som 

successivt ger ökade motoriska funktionsnedsättningar. Sjukdomen orsakar bortfall av 

dopaminerga neuron i hjärnans rörelsecentrum (Ericson & Ericson 2012). Det är främst de 

basala ganglierna som drabbas, men även talamus där nervimpulser återkopplas från de basala 

ganglierna till cortex (Ericson & Ericson 2012; Josephson 2007). Celldegenerationen som sker 

ger en brist på transmittorsubstansen dopamin. Dopaminbristen ökar gradvis och till slut upphör 

både produktionen och lagringen av dopamin, vilket gör personen helt beroende av dopamin i 

läkemedelsform livet ut (Ericson & Ericson 2012; Lindvall & Björklund 2007).  

 

Orsaken till Parkinsons sjukdom är ännu okänd, men det finns teorier om att det sker en 

interaktion mellan genetiska anlag och miljöfaktorer som inducerar en oxidativ stress, vilket 

leder till celldöd och större risk att drabbas av Parkinsons sjukdom (Bartels & Leenders 2009). 

En annan teori är att yttre faktorer kan ha en påverkan, som till exempel en intoxikation i hjärnan 

eller någon form av virusinfektion. En ärftlig faktor har också noterats, men då främst vid en 

tidig sjukdomsdebut (<50 års ålder) (Ericson & Ericson 2012). Då det inte finns någon tydlig 

etiologi till varför sjukdomen uppstått, benämns den som idiopatisk Parkinsons sjukdom 

(Aquilonius 2006). 

 

När cirka 80% av dopaminet har blivit reducerat uppträder motoriska symtom (Ögård 2002). 

Dessa symtom är kardinalsymtom för sjukdomen och här ingår tremor, hypokinesi och rigiditet 

(Aquilonius 2006). Tremor innebär omedvetna skakningar i extremiteter och debuterar 

vanligtvis i händer och armar. Majoriteten av personerna med Parkinsons sjukdom har någon 

form av tremor som debutsymtom. Den mest karaktäristiska tremor är vilotremor, en långsam 

tremor som oftast yttrar sig i hand och arm. Genom att viljemässigt göra något dämpas 

skakningen (Fagius & Aquilonius 2006). 

 

Hypokinesi är rörelsehämningar som leder till minskade och långsamma rörelser. Vanligen 

påverkas finmotoriken först och personen får svårigheter att exempelvis knäppa knappar och 

borsta tänderna. Stel mimik och svårigheter att tugga uppstår då musklerna i ansiktet drabbas. 

En stirrig blick, svag och entonig röst samt sväljsvårigheter är andra symtom som uppstår på 

grund av hypokinesi (Ericson & Ericson 2012; Lindvall & Björklund 2007).  

 

Ett tydligt symtom för diagnosen är rigiditet som innebär ofrivilliga ryckiga rörelser och ett 

ökat motstånd i musklerna (Lindvall & Björklund 2007). Rörelserna kan bli ”hackiga” när 

personen till exempel skall börja gå, något som kallas för ”kugghjulsfenomenet”. Till följd av 

en ”hackig” gång kröks kroppen stegvis framåt, vilket gör att kroppshållningen blir allt mer 

försämrad (Ericson & Ericson 2012; Lindvall & Björklund 2007). 

 

De motoriska symtomen förkommer vanligtvis till en början på ena kroppshalvan men i takt 

med sjukdomens utveckling drabbas även andra kroppshalvan (Ericson & Ericson 2012). De 

jämnviktskorrigerande reflexerna blir nedsatta vilket leder till balansstörning av olika 
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svårighetsgrader (Aquilonius 2006; Lindvall & Björklund 2007). Andra motoriska symtom är 

minskad armrörelse vid gång, oförmåga att sitta stilla (Carranza 2013) samt dyskinesier som 

innebär motorikstörningar i form av onormala och ofrivilliga rörelser, ofta i övre och nedre 

extremiteter (Fagius & Aquilonius 2006). 

 

Det är inte ovanligt att icke-motoriska symtom uppkommer flera år före de motoriska 

symtomen (Ericson & Ericson 2012). Depression, trötthet och sömnproblem är vanliga icke-

motoriska symtom hos personer med Parkinsons sjukdom. Även obstipation, miktionsbesvär 

och ökad talgsekrektion, speciellt i ansiktet, förekommer. På grund av nedsatt 

sväljningsförmåga i kombination med hypersalivation kan det leda till att saliven rinner ur 

munnen vilket i sin tur kan bidra till kraftiga hostattacker (Aquilonius 2006; Ericson & Ericson 

2012).  

 

Livskvalitet 
Att leva med Parkinsons sjukdom är något personen kommer få göra hela sitt liv. Insikten om 

att behöva leva med sjukdomen och dess symtom kan vara svårt att acceptera och det kan 

påverka livskvaliteten (Ögård 2002). Nordenfelt (2004) skriver att när en person upplever sin 

livssituation som denne önskar att situationen skall vara, upplever hen en god livskvalitet. 

Människans hälsa är något som påverkar livskvaliteten, men det går inte att hävda att enbart 

hälsan förutsätter en god livskvalitet. En person kan vara vid god hälsa men ändå uppleva en 

svag livskvalitet. Vissa delar i livet har hög prioritet för personer när det kommer till livskvalitet 

såsom en stabil ekonomi, ett socialt nätverk, en bra bostadssituation och goda 

karaktärsegenskaper. Dock kan inte heller dessa faktorer garantera att en person upplever god 

livskvalitet (Nordenfelt 2004). WHO (1997) definierar livskvalitet som:  

 
Individual´s perception of their position in life in the context of the culture and value 
systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and 

concerns. It is a broad ranging concept affected in a complex way by the person ́s 

physical health, psychological state, level of independence, social relationships, personal 

beliefs and their relationships to salient features of their environment.  

 

Livskvalitet används ofta som ett begrepp för att beskriva symtom, funktion, hälsotillstånd, 

livsstil, lycka, livsförhållanden och uppfattningar, alltså psykosociala och fysiska delar. Därför 

kan begreppet livskvalitet kallas för ett ”paraplybegrepp”, då det täcker många olika perspektiv 

(Moons et al. 2006). Brülde (2003) skriver att hög livskvalitet är när personen har ett bra liv, 

och en låg livskvalitet om livet inte är bra. Ett bra liv beskrivs som ett liv personen tycker är 

värt att leva, medan ett sämre liv är när något saknas. Att öka eller bevara en god livskvalitet är 

en viktig del inom omvårdnaden, i synnerhet när det kommer till kroniska sjukdomstillstånd 

(Brülde 2003). 

 

Livskvalitet har olika mening för olika personer. Den teoretiska definitionen innefattar de 

relaterade begreppen lycka, ett gott liv och välmående, men kan ibland också jämföras med 

förväntningar och jämförande med andra. Det är vanligt förekommande att personer jämför sig 

med andra personer och ser vad de har, istället för att se vad de själva faktiskt har (Bowling & 

Windsor 2001). I Rosenbergs (1992) artikel framkommer det att personen själv är ansvarig för 

sina handlingar och hur de uppfattar och tolkar livssituationen, vilket resulterar i graden av 

livskvalitet de upplever.  

 

Det finns varken konsensus kring begreppet livskvalitet eller någon enighet om huruvida 

begreppet kan eller bör mätas (Moons et al. 2006). Att mäta livskvalitet är diffust, då det alltid 
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kommer vara individuellt för just den personen mätningen utförs på (Brülde 2003). Enligt 

Brülde (2003) går det därför inte att mäta livskvalitet exakt likadant på olika personer eftersom 

tolkningen är individuell, men det är dock av stor vikt att försöka i den mån det går för att få en 

så god förståelse för personen som möjligt.  

 

Hälsorelaterad livskvalitet 
WHO (1948) definierar hälsa som ett fullständigt tillstånd av mentalt, fysiskt och socialt 

välbefinnande och inte endast frånvaro av svagheter eller sjukdom. För att definitionen av en 

god hälsa skall uppfyllas måste hela personen tas hänsyn till och inte bara dennes symtom 

(Rustöen 1992; WHO 1948). Tillsammans bildar begreppen livskvalitet och hälsa 

”hälsorelaterad livskvalitet” (Asadi-Lari et al. 2004). Hälsorelaterad livskvalitet definieras ofta 

som en persons uppfattning om hur bra hen klarar av att hantera vardagliga aktiviteter och sin 

roll i vardagen med sin sjukdom. Från ett hälsoperspektiv sägs livskvalitet innefatta känslor, 

socialt liv, fysiskt välmående och även hur sjukdomen påverkar personens funktion (Bowling 

& Windsor 2001). Att använda begreppet hälsorelaterad livskvalitet istället för ”livskvalitet” är 

inom omvårdnad relevant då vården inte bara har som uppgift att främja livskvalitet, utan också 

bevara och främja hälsa (Brülde 2003). 

 

Omvårdnad vid Parkinsons sjukdom 
Målet för omvårdnad är att förebygga ohälsa, lindra lidande samt främja hälsa och 

välbefinnande. Omvårdnaden skall ske på personnivå och det är viktigt att sjuksköterskan har 

en humanistisk syn. Att skapa en god omvårdnadsrelation till personen och dess anhöriga skapar 

tillit och hopp. Känslan av att bli respekterad och känna sig delaktig är av stor betydelse och 

det skapar en trygghet hos personen (SSF 2016). För att kunna ge en god vård till personer med 

Parkinsons sjukdom är det av stor vikt att det sker en kontinuerlig uppföljning av hälso- och 

sjukvårdspersonal och rekommendationen är att uppföljningsbesök sker minst två gånger per 

år. Detta för att nya symtom skall kunna uppmärksammas och behandlas i god tid 

(Socialstyrelsen 2016a). För att personer med Parkinsons sjukdom skall få en fungerande 

vardag är det viktigt att sjuksköterskan informerar och erbjuder anpassade hjälpmedel, för att 

personen skall kunna vara så självständig och aktiv som möjligt (Socialstyrelsen 2016b). Enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är målet att alla personer skall ha rätt till god hälsa 

samt att vård skall ges på lika villkor. Värdighet och integritet skall bevaras och vården skall 

utföras på ett säkert sätt (SFS 2017:30). 

 

Problemformulering 
Att leva med Parkinsons sjukdom innebär att ständigt påverkas av olika faktorer, både fysiska 

och psykiska. Dessa faktorer har en påverkan på det vardagliga livet, men också den upplevda 

livskvaliteten. Som sjuksköterska är det sannolikt att man kommer att möta personer med 

sjukdomen i olika miljöer och det är då betydelsefullt att veta vilka faktorer som kan påverka 

livskvaliteten – både positiva och negativa. För att kunna främja hälsa och en god livskvalitet 

krävs det att sjuksköterskan besitter kunskap och kompetens kring vilka dessa faktorer är. 

Därför är det av stor vikt att belysa vilka faktorer som påverkar livskvaliteten hos personer med 

Parkinsons sjukdom.  

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva faktorer som påverkar livskvaliteten för personer 

med Parkinsons sjukdom. 
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Metod 
För att göra en litteraturstudie behövs till en början en frågeställning och en plan för att hämta 

och implementera information. Denna informationen skall sedan kritiskt granskas, analyseras 

och tolkas för att slutligen sammanfattas skriftligt (Polit & Beck 2017). Den här litteraturstudien 

utgår ifrån Polit och Becks (2017) nio-stegsmodell, se Figur 1. 

 

 

Figur 1. Polit och Becks nio-stegsmodell fritt översatt och modifierad (Polit & Beck 2017) 

 

Litteratursökning 
Litteratursökningen inleddes enligt steg 1 i Polit och Becks nio-stegsmodell (2017) genom att 

formulera syfte och frågeställning. Därefter, i steg 2 i Polit och Becks nio-stegsmodell (2017), 

valdes inklusions- och exklusionskriterier, databaser och sökord. Inklusionskriterierna 

innefattade artiklar där deltagarna var över 18 år, de artiklar som var ”peer reviewed” 

(vetenskapligt granskade), skrivna på engelska, svenska, norska eller danska, godkända av en 

etisk kommitté samt publicerade från 2008-01-01 till 2017-09-12. De artiklar som exkluderades 

var de som bara hade med ett utav könen i studien, tidigare litteraturstudier (reviews), de artiklar 

där de anhörigas åsikter och tankar togs med samt de artiklar som innehöll fler sjukdomar än 

Parkinsons sjukdom. Databaserna som valdes var CINAHL (Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature) och PubMed. Enligt Polit och Beck (2017) räknas CINAHL och 

PubMed som två av de största och mest användbara databaserna för att hitta relevant forskning 

relaterade till omvårdnad och sjuksköterskeyrket. Sökorden som användes i CINAHL och 

PubMed var ”Parkinson disease”, ”quality of life”, ”activities of daily living” och 

”experience*”. Dessa ord valdes då de ansågs vara relaterade till litteraturstudiens syfte. I 

CINAHL söktes orden ”Parkinson disease” och ”quality of Life” som Headings med Major 
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Concept och i PubMed söktes dessa ord som MeSH-termer. ”Activities of daily living” och 

”experience*” söktes i fritext då de inte fanns som Headings eller MeSH-termer.  

 

I steg 3 enligt Polit och Becks (2017) nio-stegsmodell kombinerades de valda sökorden i olika 

konstellationer i databaserna och alla sökningar dokumenterades i tabeller och i text. 

Trunkeringstecken i form av en stjärna (*) användes i sökningen ”experience*” för att inkludera 

alla ändelser av ordet vilket breddade sökningen (Polit & Beck 2017). För att få ett bredare och 

mer specifikt resultat användes den booleska operatören ”AND” (Polit & Beck 2017).  

 

När sökningarna genomfördes i de två databaserna uppkom dubbletter, både interna och 

externa. Interna dubbletter syftar på dubbletter som uppkom inom samma databas, medan 

externa dubbletter syftar på de dubbletter som uppkom efter att ha genomfört sökningar i båda 

databaserna. Interna dubbletter uppstod därför i båda tabellerna, medan de externa endast visade 

sig i en av tabellerna. Både de interna och de externa dubbletterna togs hänsyn till och antalet 

redovisas i tabellerna (se tabell 1 & 2).  

  



 9 

Databassökning 
 

Tabell 1. Databassökning i CINAHL 

CINAHL Sökord Antal 

träffar 

Urval 1  Urval 2 Urval 3 

S1 (Heading) ”Parkinson 

disease” + 

Major Conept 

3,554    

S2 (Heading) ”Quality of 

life” + Major 

Concept 

13,872    

S3 (Fritext) ”Acitivities of 

daily living” 

12,105    

S4 (Fritext) ”Experience*” 114,871    

S5 S1 AND S2 119 19 6 4 

S6 S1 AND S3 172 13 (6) 2 1 

S7 S1 AND S4 200 5 (4) 1 0 

Totalt antal 

träffar: 

  27 9 5 

( ) Interna dubbletter 
 
 

Tabell 2. Databassökning i PubMed 

PubMed  Sökord  Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 (MeSH) ”Parkinson 

disease” 

24,406    

S2 (MeSH) ”Quality of life” 87,244    

S3 (Fritext) ”Experience*” 431,618    

S4 (Fritext) ”Activities of 

daily living” 

35,317    

S5 S1 AND S2 979    

S6 S1, S2 AND S3 119 12 [4] 5 4 

S7 S1, S2 AND S4 216 23 [2] (3) 4 2 

Totalt antal 

träffar: 

  26 9 6 

( ) Interna dubbletter 

[ ] Externa dubbletter 
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Urval 

Urval 1 
I urval 1 följdes steg 4 i Polit och Becks (2017) nio-stegsmodell, vilket innebar att läsa 

artiklarnas titlar och abstrakt och sortera ut de artiklar som inte var relevanta till syftet. 

Författarna till denna litteraturstudie läste artiklarnas titlar och abstrakt vilket resulterade i 53 

artiklar. I CINAHL fanns totalt 10 interna dubbletter och i PubMed 6 externa dubbletter och 3 

interna dubbletter. Det totala antalet artiklar från CINAHL var 27 artiklar och från PubMed 26 

artiklar. De artiklar som exkluderades svarade inte på litteraturstudiens syfte. 

Urval 2 
I urval 2 följdes steg 5 i Polit och Becks (2017) nio-stegsmodell. Samtliga 53 artiklars metod- 

och resultatdelar lästes enskilt igenom och jämfördes med litteraturstudiens syfte. Diskussion 

kring artiklarna genomfördes tillsammans för att kunna sammanfatta och sortera artiklarna 

utifrån innehållet enligt steg 6 i Polit och Becks (2017) nio-stegsmodell. Av de 53 artiklar som 

lästes valdes 18 artiklar ut i urval 2, nio artiklar från CINAHL och nio artiklar från PubMed. 

Artiklar som exkluderades var de där anhörigas åsikter och tankar togs med i studien samt de 

artiklar som inkluderade deltagare med fler sjukdomar än endast Parkinsons sjukdom.  

Urval 3 
I urval 3 granskades samtliga 18 artiklar kritiskt enligt steg 7 i Polit och Becks (2017) nio-

stegsmodell. Detta för att säkerställa att de höll en god kvalitet. Polit och Becks (2017) 

granskningsmallar ”Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report” och 

”Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report” följdes vid den kritiska 

granskningen. Totalt exkluderades sju artiklar, fyra utav dessa hade ingen tydlig 

forskningsprocess och tre artiklar var inte godkända av någon etisk kommitté. Elva artiklar 

valdes efter sista urvalet till grund för studiens resultat - fyra med kvantitativ metod, två med 

kvalitativ metod och fem med mixad metod (både kvantitativ och kvalitativ metod). 

 

Databearbetning 
Samtliga 11 artiklar analyserades och kategorier bearbetades enligt steg 8 i Polit och Becks 

(2017) nio-stegsmodell. Författarna till litteraturstudien läste artiklarnas resultat enskilt för att 

sedan diskutera tillsammans. För att tolkningen av data skall bli korrekt är det enligt Polit och 

Beck (2017) relevant att två eller fler personer tolkar, använder lexikon vid otydligheter och 

läser datan enskilt för att sedan sammanställa informationen tillsammans. Detta för att 

objektiviteten skall bli stärkt. De 11 artiklarna numrerades (1-11) för att underlätta processen 

och undvika förväxlingar. Markeringar med hjälp av överstrykningspennor gjordes i artiklarna 

för att understryka bärande begrepp. När markeringarna gjorts sammanfattades informationen 

på lappar i olika färger beroende på vilka begrepp informationen innehöll. Det slutliga antalet 

olikfärgade lappar blev fyra stycken, då det fanns fyra kategorier med olika bärande begrepp. 

Efter sorteringen av informationen i olika färger, sammanfattades resultatet kritiskt enligt steg 

9 i Polit och Becks (2017) nio-stegsmodell. De fyra kategorierna användes som bärande 

begrepp i resultatet av litteraturstudien. 

 

Forskningsetiska överväganden 
I litteraturstudien har artiklar som inkluderats varit godkända av en etisk kommitté, vilket Polit 

och Beck (2017) förklarar som att deltagarna i studierna har blivit behandlade på ett etiskt 

korrekt sätt. Att behandlas etiskt korrekt innebär att deltagarna var informerade om studiens 
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innebörd, det var frivilligt att delta samt att de kunde avbryta sin medverkan när de ville utan 

specifik orsak (Polit & Beck 2017). Att få rätt information och rätten till självbestämmande är 

enligt Polit och Beck (2017) viktigt för att behålla den mänskliga värdigheten, vilket även 

International Council of Nurses [ICN] (2014) påpekar. ICN (2014) är en internationell 

organisation för sjuksköterskor som har gett ut en etisk riktlinje som berör forskningen inom 

omvårdnad. Författarna till litteraturstudien läste till att börja med artiklarna var för sig och 

sedan gemensamt, detta för att undvika risken för förvrängning av data. Samtliga artiklar var 

skrivna på engelska och vid tveksamheter i översättningen användes engelskt-svenskt lexikon. 

Författarna eftersträvade att egna åsikter och förkunskaper lades åt sidan. Citat redovisades på 

originalspråket för att minimera risken för feltolkning av data och en noggrann hantering av 

referenser användes för att undvika plagiering. 

Resultat 
Resultatet grundar sig på 11 vetenskapliga artiklar varav fyra med kvantitativ metod, två med 

kvalitativ metod och fem med mixad metod (både kvantitativ och kvalitativ metod). Syftet med 

litteraturstudien var att beskriva faktorer som påverkade livskvaliteten hos personer med 

Parkinsons sjukdom. Fyra kategorier identifierades under databearbetningen; ”Hantering av 

vardagen”, ”Känslor kring sjukdomen”, ”Fysiska förändringar” och ”Inställning till 

sjukdomen”. I Figur 2 sammanställs de fyra kategorierna som presenteras i resultatet.  

 

 

 
 

Figur 2. Faktorer som påverkar livskvaliteten hos personer med Parkinsons sjukdom 
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Förhållandet mellan flera symtom tillsammans kallas för symtomkluster. Dessa symtomkluster 

är oerhört viktiga att ta hänsyn till, då effekten av flera symtom blir starkare än enskilda symtom 

eftersom symtomen påverkar varandra (Reul Kim et al. 2014). Ju fler symtom - desto sämre 

upplevd hälsorelaterad livskvalitet (Kadastik-Eerme et al. 2015; Reul Kim et al. 2014). 

Majoriteten av alla med Parkinsons sjukdom lider av både fysiska och psykiska symtom som 

uppkommer i samband med sjukdomen. Symtomkluster är något att ha i åtanke när 

livskvaliteten hos en person med Parkinsons sjukdom skall utvärderas (Reul Kim et al. 2014). 

 

Hantering av vardagen  
Parkinsons sjukdom hade en negativ inverkan på personers hantering av vardagen både 

känslomässigt, fysiskt, beteendemässigt och socialt (Rizza et al. 2017). Känslan att inte klara 

av att hantera vardagen kunde leda till irritation, depression och besvikelse och därmed en lägre 

upplevd livskvalitet (Kang & Ellis-Hill 2015; Lawrence et al. 2014; Visser et al. 2008). I studien 

av van Hooren et al. (2016) framkom det att ju mer sjukdomen progredierade och ju fler symtom 

som uppkom, desto större risk för en sämre livskvalitet och därmed en sämre hantering av 

vardagen.  

 

Efter sjukdomsdebuten förändrades hanteringen av vardagen, då symtom uppkom som 

påverkade personers förmågor och inställningar till att klara av livet som de gjorde innan (Kang 

& Ellis-Hill 2015; Lawrence et al. 2014). Många av de med sjukdomen kunde inte arbeta som 

vanligt utan fick antingen arbeta deltid eller sluta arbeta helt, vilket kunde leda till ekonomiska 

problem, nedstämdhet och besvikelse av att inte kunna prestera som de ville (Jones et al. 2009). 

Att kunna hantera och utföra vardagliga aktiviteter i den mån det gick, gjorde att personerna i 

studien kände sig behövda och uppskattade i hemmet och i sin omgivning (Kang & Ellis-Hill 

2015). De personer som uppgav svårigheter att själva klara av dagliga aktiviteter, hobbys och 

sysslor i hemmet uppgav också en sämre hälsorelaterad livskvalitet (Jones et al. 2009; Lawrence 

et al. 2014). Enkla vardagsuppgifter såsom att använda bestick, ta en promenad eller ta på sig 

kläder kunde upplevas som stora svårigheter och påverkade livskvaliteten negativt (Lawrence 

et al. 2014). Svårigheter som dessa bidrog till att personer kände sig beroende av andra för att 

hantera vardagslivet, vilket även det påverkade livskvaliteten negativt (Rizza et al. 2017). 

 

Känslor kring sjukdomen 
Att leva med Parkinsons sjukdom kan innebära en känsla av förlust av kontroll över livet, 

stigmatisering och skam (Jones et al. 2009; Kadastik-Eerme et al. 2015). Kognitiva problem 

och depression visade sig vara två av de mest besvärande symtomen för personer med 

sjukdomen (Kadastik-Eerme et al. 2015; Lee et al. 2015). I studien av Kadastik-Eerme et al. 

(2015) beskrevs det hur personer med en kognitiv försämring var mer negativt påverkade inom 

kommunikation och hanteringen av vardagliga aktiviteter. Dessa personer hade också en lägre 

upplevd hälsorelaterad livskvalitet, då de tyckte att det kändes jobbigt att inte klara av sin 

vardag (Kadastik-Eerme et al. 2015). Depression var i studierna av Lawrence et al. (2014) och 

Lee et al. (2015) det symtom som påverkade den hälsorelaterade livskvaliteten mest och även 

det symtom som oftast drabbade personer med Parkinsons sjukdom. I studien av Rizza et al. 

(2017) visade det sig att personer inte trodde att de själva kunde påverka att drabbas av 

depression, utan att det var faktorer i deras liv som de inte var kapabla att styra över som hade 

en påverkan. Den hälsorelaterade livskvaliteten visade sig vara lägre hos personer med 

Parkinsons sjukdom och depression än de som inte var deprimerade (Jones et al. 2009; 

Kadastik-Eerme et al. 2015). Symtom som depression kunde bidra till en känsla av att vara 

annorlunda, vilket kan avskräcka personer att ta tag i och delta i sociala aktiviteter (Kadastik-

Eerme et al. 2015; Kang & Ellis-Hill 2015).  
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I studien av Kadastik-Eerme et al. (2015) beskrevs det hur personer med sjukdomen som levde 

ensamma mådde sämre och upplevde en lägre livskvalitet än de som bodde med sin 

partner/familj. Dessa personer kände ensamhet och uppgivenhet då de inte hade någon att prata 

med (Kadastik-Eerme et al. 2015). Personerna i studien av Kang och Ellis-Hill (2015) upptäckte 

att de mådde bättre av att få dela med sig av deras situation till närstående och andra personer 

för att ge förståelse om sjukdomen samt att få stöd tillbaka.  

 

I studien av Jones et al. (2009) visade det sig att förlägenhet hade en negativ inverkan på hur 

delaktiga personerna vågade vara. De vågade inte tro på sig själva och skämdes för att inte 

kunna prestera på samma sätt som tidigare eller lika mycket som andra kunde. För dessa 

personer var stöd från familj och vänner oerhört viktigt för att kunna våga (Jones et al. 2009). 

Det gemensamma målet för personer med Parkinsons sjukdom borde enligt personerna i studien 

av Kang och Ellis-Hill (2015) vara att förbättra självständighet, säkerhet och självförtroende 

för att lära sig att tycka om sig själv och inse sina egna styrkor.  

 

Fysiska förändringar  
Många utav personerna med Parkinsons sjukdom hade någon form av fysisk 

funktionsnedsättning (Kang & Ellis-Hill 2015; van Hooren et al. 2016) och dessa förvärrades 

ofta i takt med sjukdomens utveckling (Santos-García & de la Fuente-Fernández 2013; van 

Hooren et al. 2016). Enligt Lee et al. (2015) var fysiska funktionsnedsättningar och 

svårighetsgraden av dessa starka bidragande faktorer till en upplevd lägre hälsorelaterad 

livskvalitet.  

 

Många med sjukdomen besvärades av motoriska eller icke-motoriska symtom som de upplevde 

påverkade den hälsorelaterade livskvaliteten negativt (Kadastik-Eerme et al. 2015; Kang & 

Ellis-Hill 2015; Lee et al. 2015; Reul Kim et al. 2014; Santos-García & de la Fuente-Fernández 

2013; van Hooren et al. 2016; Visser et al. 2008) såsom tremor, rigiditet, hypokinesier (Visser 

et al 2008), smärta (Kadastik-Eerme et al. 2015; Lee et al. 2015; Visser et al 2008), urologiska 

besvär (Kadastik-Eerme et al. 2015; Lee et al. 2015; Reul Kim et al. 2014; Santos-García & de 

la Fuente-Fernández 2013) och röst- och sväljsvårigheter (Lee et al. 2015, van Hooren et al. 

2016). 

 

I studien av Lee et al. (2015) led de flesta av personerna inte av sina fysiska symtom, vilket 

gjorde att de kunde hantera vardagen självständigt och behålla en god hälsorelaterad 

livskvalitet. Däremot beskrevs det i studien av van Hooren et al. (2016) att röst- och 

sväljsvårigheter hade en stor påverkan på livskvaliteten då personer som hade dessa svårigheter 

upplevde en stor börda. De fysiska funktionsnedsättningarna hade ingen direkt påverkan på 

livskvalitet utan endast indirekta effekter (Kadastik-Eerme et al. 2015; Visser et al. 2008). De 

indirekta effekterna berodde på att personerna till exempel såg andra friska personer utföra 

fysiska aktiviteter utan problem, vilket kunde leda till frustration och besvikelse och därmed en 

lägre livskvalitet (Visser et al. 2008).  

 

Personerna som led av postural instabilitet och gångsvårigheter löpte större risk att inte lämna 

hemmet då de upplevde att det blev en för stor ansträngning att klara av själva, vilket ledde till 

att de ofta blev kvar i hemmet (Kadastik-Eerme et al. 2015). Att begränsas av sina fysiska 

funktionsnedsättningar kan vara tungt och den psykosociala aspekten och socialt stöd var då 

viktiga faktorer för att få en god hälsorelaterad livskvalitet (Visser et al. 2008). Det var av 

oerhörd vikt att påminna personerna om de fysiska styrkorna de hade för att de skulle få 
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motivation till att försöka prestera (Kang & Ellis-Hill 2015).  

 

Inställning till sjukdomen  
En positiv inställning visade sig i studien av Kang och Ellis-Hill (2015) vara den mest effektiva 

psykologiska justeringen för att hantera sjukdomssituationen. Att tänka positivt hjälpte för att 

behålla en god relation med andra, det var nödvändigt för psykiskt välmående och för att behålla 

en god upplevd hälsorelaterad livskvalitet (Kang & Ellis-Hill 2015). Äldre personer med 

sjukdomen ansåg sig ha en god hälsorelaterad livskvalitet trots att de upplevde vissa 

funktionsnedsättningar, vilket till stor del berodde på den positiva inställningen de hade 

(Ghorbani et al. 2014). I studien av Ghorbani et al. (2014) framkom det att personer generellt 

jämförde sig med jämnåriga utan kronisk sjukdom, istället för personer med Parkinsons 

sjukdom då de inte tänkte på sig själva som ”sjuka”.  

 

Att leva framgångsrikt beskrevs som att; ”being able to live my life as normal as possible…” 

(Kang & Ellis Hill 2015, s. 2317) och det var något de flesta av personerna strävade efter i 

studien av Kang och Ellis-Hill (2015). Personerna i studien jämförde den hälsorelaterade 

livskvaliteten innan och efter sjukdomsdebuten och kände sig lyckade när symtomen de hade 

inte förvärrades (Kang & Ellis-Hill 2015). Att leva med sjukdomen beskrevs i studien av Jones 

et al. (2009) som en psykisk rollförändring, då det krävs anpassningar till det nya livet. 

Personerna i studien av Kang och Ellis-Hill (2015) uppgav att de kände sig bekväma med 

förändringen och anpassningen till det nya livet med sjukdomen. Beroende på hur länge 

sjukdomen hade pågått fanns en större risk för en förändrad livskvalitet - ju längre sjukdomen 

infunnit sig, desto större risk att uppleva en lägre livskvalitet (Kadastik-Eerme et al. 2015). 

Mängden symtom bestämde dock inte hur god den upplevda hälsorelaterade livskvaliteten var 

utan det var ”huvudet” som måste vilja må bra. Det var av stor vikt att personerna med 

sjukdomen försökte tänka att de var tacksamma över livet och att försöka älska sig själva och 

andra (Kang & Ellis-Hill 2015).  

 

En adekvat kommunikation, stödsamtal och rätt utbildning till personer med Parkinsons 

sjukdom och deras närstående visade sig kunna vara ett bra tillvägagångssätt för att ge en positiv 

uppfattning om sjukdomen (Ghorbani et al. 2014). Det viktigaste för personerna med 

sjukdomen var att bli påminda om deras egna värde för att de skulle känna sig uppskattade och 

ha ett meningsfullt liv (Kang & Ellis-Hill 2015). Enligt deltagarna i Kang och Ellis-Hills (2015) 

studie försökte de som haft Parkinsons sjukdom under en längre tid (>10 år) fokusera på att 

genomföra alla dagliga aktiviteter så självständigt som möjligt för att inte förlora den förmåga 

de fortfarande hade kvar. De personer som fortsatte göra allt självständigt i den mån det gick 

upplevde att deras vanliga rutiner inte hade förändrats något större efter att de fått diagnosen 

och att de fortfarande ”kan själva” (Kang & Ellis-Hill 2015). Att inte kunna klara sig 

självständigt beskrevs i Jones et al. (2009) studie som att ha förlorat kontrollen över livet, och 

det är då enligt studien av Ghorbani et al. (2014) oerhört viktigt att ge rätt stöd i god tid. 

Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva faktorer som påverkar personers livskvalitet vid 

Parkinsons sjukdom. Från resultatet formades fyra kategorier som belyste olika faktorer som 

påverkar livskvaliteten; ”Hantering av vardagen”, ”Känslor kring sjukdomen”, ”Fysiska 

förändringar” och ”Inställning till sjukdomen”. 
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Resultatdiskussion 
Hantering av vardagen  

Enligt resultatet var det viktigt för personer att fortsätta försöka leva livet på samma sätt som 

innan sjukdomens start, både när det gällde att hantera vardagslivet och att kunna vara 

självständig. Fysiska svårigheter som orsakats av sjukdomen bidrog till att hanteringen av 

vardagen försvårades. Känslan av att inte kunna hantera vardagen kunde leda till nedstämdhet 

och depression. Att klara av sysslor och aktiviteter på samma sätt som tidigare fick personerna 

att känna sig lyckade och behövda, både av sig själva och av andra. I studien av Nazzal och 

Khalil (2017) kände sig personerna ibland tvungna att dela ut vardagliga sysslor till närstående 

då de inte klarade av vardagen själva. Detta fick personerna att känna sig otillräckliga, men 

samtidigt uppskattade de stödet de fick av andra (Nazzal & Khalil 2017). Även personerna i 

studien av Thordardottir et al. (2014) blev tacksamma när de fick hjälp i vardagen. Personerna 

i studien av Murdock et al. (2015) kände sig nöjda när de kunde utföra aktiviteter på liknande 

sätt som innan sjukdomen. Författarna till litteraturstudien anser att det är viktigt att personer 

med Parkinsons sjukdom försöker klara av vardagen i den mån det går och att det kan vara av 

stor betydelse att närstående finns nära till hands. De närstående behöver inte göra allt när det 

kommer till sysslor, utan kan finnas där som ett extra stöd. 

 

 

Känslor kring sjukdomen 

I litteraturstudiens resultat framkom det att depression var den faktor som hade störst negativ 

påverkan på livskvaliteten och även det symtom som drabbade flest personer med Parkinsons 

sjukdom. En bidragande faktor till en positivt upplevd livskvalitet var att leva tillsammans med 

familj/partner, då möjligheten att ventilera tankar och känslor kring sjukdomen fanns. Det var 

också av stor vikt att få stöd från familj och vänner för att våga tro på sig själv och kunna 

prestera så bra som möjligt. Att leva ensam innebar en tomhet och en känsla av hopplöshet, 

vilket bidrog till en lägre livskvalitet. Studier visade att depression var associerat med en sämre 

livskvalitet (Carod-Artal et al. 2008; Leroi et al. 2011; Scalzo et al. 2009) och Scalzo et al. 

(2009) påpekade också att de som var deprimerade var mer påverkade inom områdena; 

vardagliga aktiviteter, rörlighet, känslomässigt välbefinnande, kognition samt kroppsligt 

obehag, vilket i sin tur påverkade livskvaliteten negativt. För att klara av vardagliga aktiviteter 

beskrev Murdock et al. (2015) att all form av stöd var viktigt. Sabari et al. (2015) menade att 

personer med Parkinsons sjukdom som levde ensamma kunde må bättre genom att delta i 

stödgrupper. Tack vare dessa stödgrupper upplevde personerna en känsla av samhörighet 

(Sabari et al. 2015). Vad gäller depression så anser författarna till litteraturstudien att det är 

viktigt att tidigt uppmärksamma, då symtomet är en stark bidragande faktor till lägre upplevd 

livskvalitet. Att använda stödgrupper som ett forum för ensamma personer anses vara ett 

betydelsefullt verktyg, som möjligtvis skulle kunna användas för de med depression. 

Författarna anser också att det är av stor vikt att prata om sjukdomen med andra, både med de 

i samma situation och med utomstående för att ventilera känslor och skapa förståelse. 

 

I studiens resultat beskrevs stigmatisering, skam och en känsla av att ha förlorat kontrollen över 

livet som känslomässiga faktorer som påverkade livskvaliteten negativt. Känslan av att inte 

kunna prestera som förr eller på samma sätt som andra kunde prestera gav en känsla av att vara 

annorlunda. I studien av Chapuis et al. (2005) visade det sig att en person som inte hade några 

fysiska symtom lätt kunde ”dölja” sjukdomen, men när de fysiska symtomen framträdde blev 

det ej längre möjligt vilket kunde leda till skamkänslor. Tomic et al. (2017) skriver att 

personerna i deras studie som hade motoriska symtom, upplevde mer stigmatisering än de som 

endast hade icke-motoriska. Känslomässiga symtom hade hög prevalens hos personer med 

Parkinsons sjukdom (Tomic et al. 2017), och cirka hälften av personerna i studien av Carod-
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Artal et al. (2008) påverkades av känslomässiga symtom, vilket gav en lägre livskvalitet.  

 

 

Fysiska förändringar  

I litteraturstudiens resultat kunde det utläsas att fysiska symtom var vanligt förekommande vid 

Parkinsons sjukdom och de flesta funktionsnedsättningarna förvärrades i takt med sjukdomens 

progression. Exempel på symtom som beskrevs var tremor, rigiditet, hypokinesier, urologiska 

besvär samt röst- och sväljsvårigheter. Hur livskvalitet upplevdes påverkades av de fysiska 

funktionsnedsättningarna och dess svårighetsgrad. Studierna av Chapuis et al. (2005) och Leroi 

et al. (2011) visade att ju fler fysiska funktionsnedsättningar och större funktionshinder en 

person upplevde, desto sämre var den hälsorelaterade livskvaliteten. Urologiska besvär kunde 

påverka livskvaliteten på olika sätt, till exempel genom kroppsligt obehag (Tomic et al. 2017). 

Vid besvär med nedsatt sväljningsförmåga visade det sig att risken för att drabbas av depression 

ökade, och därmed ökade också risken för en försämrad livskvalitet (Plowman-Prine et al. 

2009). Mängden icke-motoriska och motoriska symtom ökade i takt med 

sjukdomsprogressionen och de borde alltid observeras och försöka lindras i tid enligt studien 

av Breen och Drutyte (2013). Ju längre sjukdomen progredierat och ju fler fysiska 

funktionsnedsättningar som påverkade personen, desto sämre visade sig livskvaliteten vara 

(Behari et al. 2005; Suzukamo et al. 2006). Författarna till litteraturstudien anser att de fysiska 

förändringarna som uppträder bör uppmärksammas i god tid för att undvika att andra symtom 

uppstår. Det vore önskvärt om personer får möjlighet att gå på regelbundna kontroller för att 

förebygga försämring av den fysiska funktionen, något som också kan förebygga risken för att 

drabbas av psykiska symtom såsom depression. 

 

 

Inställning till sjukdomen  

Studiens resultat visade att en positiv inställning var viktigt för att få eller bevara en hög upplevd 

hälsorelaterad livskvalitet. Äldre personer jämförde ofta sin hälsa med andra personer i deras 

ålder som inte led av någon kronisk sjukdom, då de inte upplevde sig som sjuka. Studien av 

Suzukamo et al. (2006) visade att en persons inställning och anpassning till sjukdomen hade 

mycket större påverkan på livskvaliteten än vad sjukdomens svårighetsgrad hade. Det viktigaste 

var att acceptera och förstå sjukdomen och dess progression, hantera depressiva symtom och 

försöka bibehålla ett gott självförtroende. Den psykologiska aspekten hade stor betydelse för 

livskvaliteten (Suzukamo et al. 2006).  Behari et al. (2005) beskrev att äldre personer hade 

lättare att acceptera sjukdomen och problemen som medföljde och studien av Murdock et al. 

(2015) menade att det ibland kunde vara till hjälp för personer att jämföra sig med andra som 

har Parkinsons sjukdom för att inse sina egna styrkor. Eftersom de äldre personerna inte 

upplevde sig som sjuka diskuterade litteraturstudiens författare om det berodde på att de hade 

lättare att acceptera sjukdomen. Diskussion fördes även kring om de äldres jämförande med 

andra äldre personer, kunde bero på att de äldre utan sjukdomen också hade 

funktionsnedsättningar på grund av åldern. Det vill säga, skillnaderna mellan de äldre med 

sjukdomen och de äldre utan sjukdomen kanske inte upplevs som så stora jämfört med om 

yngre skulle jämföra sig med varandra. Detta diskuterades av författarna som en orsak till varför 

de äldre inte såg sig som sjuka.  

 

Metoddiskussion 
För att litteraturstudien skulle kunna genomföras på ett tillförlitligt och systematiskt sätt 

användes Polit och Becks (2017) nio-stegsmodell. Databaserna som användes var CINAHL och 

PubMed, vilka enligt Polit och Beck (2017) anses vara mest relevanta för forskning inom 
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omvårdnad. Att endast använda två databaser kan ses som en svaghet, dock ansåg 

litteraturstudiens författare att det räckte då utbudet av artiklar var stort och de valda artiklarna 

uppnådde studiens syfte. Sökorden som användes ansågs vara relevanta till litteraturstudiens 

syfte och ytterligare sökord behövdes inte enligt författarna. Sökorden som användes i de två 

databaserna var identiska. I CINAHL användes Headings och Major Concept på sökorden 

”Parkinson disease” och ”quality of life”. Headings används enligt Polit och Beck (2017) för 

att finna olika aspekter av sökordet och relevanta artiklar inom området och Major Concept för 

att lägga fokus på dessa områden. I PubMed söktes ”Parkinson disease” och ”quality of life” 

som MeSH-termer. MeSH används för att på ett konsekvent sätt hämta information som kan 

använda olika termer för samma begrepp (Polit & Beck 2017). ”Activities of daily living” och 

”experience*” söktes i fritext då de inte fanns som varken Headings- eller MeSH-termer. 

Sökningar i fritext kan enligt Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering (2017) 

vara av värde för att få en tillräckligt specifik sökning. Den Booleska operatören ”AND” 

användes i både CINAHL och PubMed. Trunkeringstecken (*) adderades till ordet 

”experience” för att inkludera alla ändelser av ordet, vilket breddar sökningen (Polit & Beck 

2017). 

 

Sökorden kombinerades i olika konstellationer för att få fram så relevanta artiklar som möjligt. 

Av de 11 artiklar som kvarstod i urval 3 var fyra kvantitativa, två kvalitativa och fem hade 

mixad metod. Att använda artiklar med olika metoder ansågs av litteraturstudiens författare 

vara en styrka, då resultatet i de olika artiklarna var liknande trots att olika metoder använts. 

För att nå den senaste forskningen valde litteraturstudiens författare att utesluta artiklar som var 

äldre än 10 år. Artiklarnas ursprung var från länder världen över, vilket författarna såg som en 

styrka då det gav ett brett perspektiv. En svaghet var att endast industriländer var med i resultatet 

av litteraturstudien. Ingen manuell sökning gjordes i litteratursökningen vilket författarna till 

litteraturstudien ansåg vara en svaghet, då manuell sökning senare genomfördes till 

resultatdiskussionen och många relevanta artiklar hittades. Dock var resultatet i dessa artiklar 

likvärdiga med resultatet i artiklarna som hittades i databaserna, vilket tyder på att resultatet i 

litteraturstudien inte hade förändrats nämnvärt om manuell sökning gjorts i litteratursökningen. 

 

De valda artiklarna lästes enskilt ett flertal gånger av litteraturstudiens båda författare för att 

minimera risken för feltolkning. Dock kan fel och misstolkningar uppstått på grund av den 

mänskliga faktorn. Samtliga artiklar var skrivna på engelska och översättning gjordes med hjälp 

av egna språkkunskaper och engelskt-svenskt lexikon. Diskussion kring artiklarna författarna 

sinsemellan ledde till en gemensam sammanfattning av artiklarnas innehåll. Egna värderingar 

och åsikter försöktes läggas åt sidan för att inte resultatet skulle snedvridas. Att genom 

diskussion tillsammans framställa material ansågs som en styrka då arbetet fick en röd tråd, 

både innehållsmässigt och grammatiskt. Kritiska granskningar genomfördes enligt Polit och 

Becks (2017) granskningsmallar. Sju artiklar gick inte igenom granskningen, fyra stycken hade 

ingen tydlig forskningsprocess och tre stycken var inte godkända av någon etisk kommitté. De 

artiklar som ansågs ha en otydlig forskningsprocess menar författarna till litteraturstudien bero 

på att resultatet och diskussionen i dessa artiklar var under samma rubrik. För att undvika 

misstag och tolkningsfel exkluderades dessa artiklar helt, vilket kan ha påverkat studiens 

resultat. 

 

Klinisk betydelse 
Litteraturstudien ger kunskap om vilka faktorer som påverkar personers livskvalitet vid 

Parkinsons sjukdom, något som är viktigt att tänka på i omvårdnaden kring de som har 

sjukdomen. Resultatet kan förhoppningsvis bidra till att sjuksköterskor tar mer hänsyn till 
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symtomen som en person med Parkinsons sjukdom uppger, och att de då försöker skapa en 

förståelse om hur dessa symtom kan påverka den hälsorelaterade livskvaliteten. En ökad 

kunskap kring faktorers påverkan på livskvaliteten kan bidra till att personers upplevda 

livskvalitet vid Parkinsons sjukdom blir högre.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
För att få bättre förståelse för hur personer med Parkinsons sjukdom upplever sin livskvalitet 

krävs det mer forskning kring ämnet. Förslagsvis borde forskningen inrikta sig på hur den 

upplevda livskvaliteten påverkar sjukdomen och vad som kan göras för att främja eller behålla 

en god livskvalitet. I litteraturstudien var ingen artikel från Sverige, vilket tyder på att forskning 

kring ämnet förslagsvis borde tas upp i Sverige också för att aktualisera ämnet.  

 

Slutsats 
Litteraturstudiens resultat tyder på att det finns olika faktorer som påverkar livskvaliteten hos 

personer med Parkinsons sjukdom. Det visade sig att ju fler symtom en person hade, desto 

svårare blev hanteringen av vardagen och livskvaliteten upplevdes som sämre. Känslor som 

stigmatisering och skam över sjukdomen hade en negativ påverkan och depression visade sig 

vara det symtom som påverkar livskvaliteten mest. Fysiska förändringar visade sig ha negativa 

effekter på livskvaliteten, då funktionsnedsättningar försvårade det vardagliga livet för den 

drabbade. En positiv inställning till sjukdomen var den starkaste bidragande faktorn till en god 

upplevd livskvalitet. För att förstå hur personer med Parkinsons sjukdom upplever sin 

livskvalitet behöver hänsyn tas till alla bidragande faktorer för att kunna ge en så bra omvårdnad 

som möjligt. 
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hälsorelaterade 

livskvaliteten hos 

personer med 

Parkinsons 
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En tvärsnittsstudie med mixad metod. 
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”Health-related 

quality of life in 

Parkinson’s disease: 

a cross-sectional 

study focusing on 

non-motor 

symptoms” 

 

2015 

Estland 

Att undersöka 

faktorer som 

påverkar 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

Estniska personer 

med Parkinsons 

sjukdom, med 

fokus på icke-

motoriska symtom. 

En prospektiv tvärsnittsstudie med mixad 

metod. Strategiskt urval. 
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Bortfall: 0 personer. 
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framgångsrikt med 
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del i att känna sig 

lyckad, är känslan av 

att ”ha kontroll”. 



 

 

Lawrence, B. J., 

Gasson, N., Kane, R., 

Bucks, R. S. & Loftus, 

A. M. 

”Activities of daily 

living, depression, 

and quality of life in 

Parkinson’s disease” 
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har ett samband 

mellan depression 

och hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

personer med 

Parkinsons 

sjukdom. 

En kvantitativ korrelaterad tvärsnittsstudie. 

Konsekutivt urval. 

 

174 personer (119 män, 55 kvinnor) med 

Parkinsons sjukdom i åldrarna 41-85 år blev 

inbjudna att delta och svara på frågeformulär 

(GDS-15, PDQ-3 och UPDRS).  

 

Bortfall: 0 personer. 

Personer med 

Parkinsons sjukdom 

som lider av depression 

hade svårare att hantera 

dagliga aktiviteter, 

vilket påverkade deras 

livskvalitet negativt. 

Lee, J., Choi, M., 

Jung, D., Sohn, Y. H. 
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En deskriptiv kvalitativ tvärsnittsstudie. 

Strategiskt urval. 

 

217 personer (104 män, 113 kvinnor) med 

Parkinsons sjukdom blev rekryterade av 
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Personerna deltog i intervjuer som var 

baserade på strukturerade frågeformulär 
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som led av dålig 
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hade många depressiva 

symtom rapporterade 
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Depression var 

starkaste orsaken till 

lägre livskvalitet. 



 

 

Reul Kim, S., Young 

So, H., Choi, E., Hee 

Kang, J., Young Kim, 

H. & Ju Chung, S. 

”Influencing effect 

of non-motor 

symptom clusters on 

quality of life in 

Parkinson’s disease” 

 

2014 

Korea 

Att undersöka hur 

symtomkluster av 

icke-motoriska 

symtom påverkar 

livskvaliteten hos 

personer med 

Parkinsons 

sjukdom. 

En deskriptiv tvärsnittsstudie med mixad 

metod. Strategiskt urval.  

 

180 personer (74 män, 106 kvinnor) med 

Parkinsons sjukdom i åldrarna 28-81 år blev 

rekryterade från ett sjukhus i Seuol, Korea. 

Personerna fick deltaga i enskilda intervjuer 

samt svara på frågeformulär (NMSS, PDQ-

39). 

 

Bortfall: 0 personer. 

Flera icke-motoriska 

symtom tillsammans 

förvärrade hade en 

negativ påverkan på 

den upplevda 

livskvaliteten och bör 

tas hänsyn till.  

Rizza, F., Gison, A., 

Bonassi, S., 

Dall’Armi, V., Tonto, 

F. & Giaquinto, S. 

”’Locus of control’, 

health-related 

quality of life, 

emotional distress 

and disability in 

Parkinson’s disease” 

 

2017 

Italien 

Att utvärdera hur 

personer med 

Parkinsons 

sjukdom upplever 

att de har kontroll 

över sina liv med 

sjukdomen och hur 

detta påverkar 

livskvaliteten. 

En tvärsnittsstudie med mixad metod. 

Strategiskt urval. 

 

50 personer (31 män, 19 kvinnor) med 

Parkinsons sjukdom och 50 friska volontärer 

(28 män, 22 kvinnor) deltog. Medelvärdet på 

sjukdomsvaraktigheten hos de personer med 

Parkinsons sjukdom var 6,5 år. Volontärerna 

(kontrollgruppen) fick inbjudan via brev och 

personerna med Parkinsons sjukdom valdes ut 

av läkare. Personerna med Parkinsons 

sjukdom fick fylla i enkäter (MMSE, UPDRS, 

WHO-5, HADS, Barthel Index och CIRS) 

samt deltaga i enskilda intervjuer, medan 

kontrollgruppen endast fyllde i enkäter. 

 

Bortfall: 10 personer. 

 

De flesta kände att de 

saknade kontroll över 

sitt egna liv med 

sjukdomen.  

Att känna sig beroende 

av någon annan och att 

inte ha någon kontroll 

över sitt liv kan bidra 

till både depressiva 

tankar och till lägre 

livskvalitet. 



 

 

Santos-García, D. & 

de la Fuente-

Fernández, R. 

”Impact of non-

motor symptoms on 

health-related and 

perceived quality of 

life in Parkinson’s 

disease” 

 

2013 

Spanien 

Att undersöka 

inverkan av icke-

motoriska symtom 

på den 

hälsorelaterade 

livskvaliteten hos 

personer med 

Parkinsons 

sjukdom. 

En kvantitativ utvärderande tvärsnittsstudie. 

Strategiskt urval. 

 

150 personer (86 män, 64 kvinnor) med 

Parkinsons sjukdom rekryterades från ett 

sjukhus i Spanien. Medelåldern på personerna 

var 70,9 år och medelvärdet på 

sjukdomsvaraktigheten var 6,7 år. Personerna 

fick svara på frågeformulär (NMSS, PDQ-39, 

PQ-10, BDI, SE-ADL, H&Y och UPDRS). 

 

Bortfall: 6 personer. 

 

Icke-motoriska symtom 

hade en negativ 

inverkan på livskvalitet. 

Antalet icke-motoriska 

symtom och bördan av 

dessa ökar generellt 

över åren. 

van Hooren, M.R.A., 

Baijens, L.W.J., Vos, 

R., Pilz, W., Kuijpers, 

L.M.F., Kremer, B. & 

Michou, E. 

”Voice- and 

swallow-related 

quality of life in 

idiopathic 

Parkinson's disease” 

 

2016 

Nederländerna 

Att undersöka om 

förändringar i röst- 

och sväljförmåga 

hos personer med 

Parkinsons 

sjukdom bidrar till 

förändrad 

livskvalitet. 

En kvantitativ prospektiv undersökning. 

Strategiskt urval. 

 

100 personer (73 män, 27 kvinnor) med 

Parkinsons sjukdom och röst- och 

sväljförändringar rekryterades från sjukhus i 

Nederländerna. Medianåldern var 67 år. 

Personerna fick svara på frågeformulär (VHI, 

MDADI, VAS och DSS) 

 

Bortfall: 0 personer. 

Förändringar i röst- och 

sväljförmåga hade en 

negativ inverkan på 

livskvalitet. 

Förändringarna blev 

oftast värre med tiden, 

och därmed förändrades 

även livskvaliteten. 



 

 

Visser, M., van 

Rooden, S., Verbaan, 

D., Marinus, J., 

Stiggelbout, A. M. & 

van Hilten, J. 

”A comprehensive 

model of health-

related quality of life 

in Parkinson’s 

disease” 

 

2008 

Nederländerna 

Att undersöka hur 

försämringar och 

funktionshinder 

relaterade till 

Parkinsons 

sjukdom påverkar 

livskvaliteten. 

En kvantitativ longitudinell prospektiv 

undersökning. Strategiskt urval. 

 

378 personer (250 män, 128 kvinnor) med 

Parkinsons sjukdom deltog. Medelåldern var 

60 år och medelvärdet på 

sjukdomsvaraktigheten var 10,2 år. 

Personerna fick svara på formulär (H&Y, 

MMSE, SCOPA, PPRS, BDI och VAS) 

 

Bortfall: 42 personer. 

 

Depression, det 

psykosociala 

välmåendet och 

autonoma 

dysfunktioner bidrog 

till en nedsatt 

livskvalitet. 
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