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Introduktion: Individer som lever med Parkinsons sjukdom konfronteras med motoriska 
och icke-motoriska symtom där behandling består av symtomlindring. Individer hanterar 
symtom på olika sätt. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva individers hantering 
av symtom vid Parkinsons sjukdom utifrån Lazarus och Folkmans teori om copingstrategier.  
Metod: Polit och Becks (2017) nio-stegsmodell användes för litteraturstudien. 
Artikelsökning genomfördes i CINAHL, PsycINFO samt PubMed. Databearbetning var av 
deduktiv ansats och resultatet baseras på elva artiklar. Resultat: Utifrån Lazarus och 
Folkmans (1984) samt Folkmans (1997) teori om copingstrategier framkom 
huvudkategorier; problemfokuserad, emotionsfokuserad och meningsbaserad coping samt 
dess nio underkategorier; söka information; planera, fatta beslut och lösa problem; söka 
emotionellt stöd; acceptans; undvikande och distansering; humor; religiösa och existentiella 
värderingar; omprioritera och omvärdera livsmål samt positiv jämförelse. Slutsats: Individer 
med Parkinsons sjukdom hanterade symtom på flera olika sätt. Copingstrategierna som 
användes var problemfokuserade, emotionsfokuserade och meningsbaserade. 
Sjuksköterskan har en viktig roll att stötta individer till att hantera symtom och tro på sin 
copingförmåga.  
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Introduktion	
Parkinsons sjukdom är en obotlig kronisk sjukdom där individens symtombild är komplex och 
mångdimensionell (De Boer et al. 1996). När antalet upplevda symtom ökar så minskar 
samtidigt livskvaliteten hos individen med Parkinsons sjukdom (Martinez-Martin et al. 2011). 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) ska sjuksköterskan ha ett arbetssätt 
som präglas av att förebygga ohälsa. Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver att individen som 
är i behov av vård ska göras delaktig genom att få individanpassad information om metoder 
som ska bygga på individuella önskemål och förutsättningar för att förebygga sjukdom.  

Parkinsons	sjukdom	
James Parkinson utgav ”An essay on the shaking Palsy” år 1817 och blev den första personen 
att definiera sjukdomstillståndet i ett medicinskt sammanhang och sjukdomen bär därför hans 
namn. Originalskriften från 1800-talet återutgavs 2002 (Parkinson 2002).  
 
Parkinsons sjukdom uppstår till följd av att dopaminproduktionen kraftigt sänks då 
dopaminproducerande nervceller i ett område i mellanhjärnan, substantia nigra förtvinar och 
drabbar främst striatum, som är en del av de basala ganglierna i hjärnan (Braak & Braak 2000).   
 
Enligt Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2016) finns det 18 000–20 000 individer med 
Parkinsons sjukdom i Sverige och det är fler män än kvinnor som insjuknar. Debutåldern för 
insjuknande är vanligtvis individer i 60-årsåldern.  

Motoriska	symtom	
Parkinsons sjukdom kan karakteriseras genom att fyra kardinalsymtom identifieras; 
bradykinesi, vilotremor, rigiditet, postural instabilitet och de inkluderas i begreppet 
parkinsonism (Marsden 1994; Massano & Bhatia 2012). Bradykinesi innebär att den som 
insjuknar får mer långsamma rörelser och svårighet att starta och avsluta motoriska rörelser 
(Moustafa et al. 2016). Vilotremor är en ofrivillig rörelse/skakning som uppkommer när 
kroppsdelen är avslappnad och försvinner vid aktivitet. Rigiditet innebär en upplevelse av ökad 
stelhet/muskeltonus i muskelgrupper och postural instabilitet är ett symtom som visar sig 
genom böjd kroppshållning, balanssvårigheter och ostadighet vid gång (Massano & Bhatia 
2012; Moustafa et al. 2016). 

Icke-motoriska	symtom 
Icke-motoriska symtom manifesteras genom bland annat försämrat luktsinne, depression, 
fatigue och autonoma dysfunktioner som förstoppning eller urininkontinens (Kalia & Lang 
2015). Dysfagi är ett vanligt förekommande symtom som innebär sväljsvårigheter (Wintzen et. 
al 1994). Nocturi (behov av att tömma blåsan nattetid), ökad salivutsöndring/dregling, smärta, 
mental förlångsamning, hallucinationer, ortostatiskt hypotension (sjunkande blodtryck) och 
sexuell dysfunktion är andra förekommande icke-motoriska symtom som kan uppkomma vid 
Parkinsons sjukdom (LaRocco 2015). McGill et al. (2014) beskriver att individen med 
Parkinsons sjukdom kan få ett förändrat ansiktsuttryck med försämrad mimik samt att rösten 
kan komma att bli tystare. Dessa förändrade attribut hos individen med Parkinsons sjukdom 
kan orsaka social isolering och frustration (McGill et al. 2014).  

Diagnos	och	behandling	
Diagnosticering vid Parkinsons sjukdom görs genom anamnes, identifiering av symtombild och 
sjukdomshistoria samt kartläggning av eventuella genetiska neurologiska sjukdomar (Massano 
& Bhatia 2012; LaRocco 2015). 
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För att lindra symtom vid Parkinsons sjukdom är farmakologisk behandling med en 
dopaminliknande substans, Levodopa ett förstahandsval som är en pro-drug som omvandlas till 
dopamin i hjärnan (Lindvall & Björklund 2007; Brichta et al. 2013). Ett fenomen som kan 
uppstå för dessa individer efter en tids behandling är det så kallade on-off som innebär en 
växling mellan symtomen bradykinesi och överrörlighet vilket beror på att koncentrationen i 
blodet av Levodopa är för låg eller hög. Senare i sjukdomsförloppet kan deep brain stimulation 
bli aktuell, där en elektrod opereras in i hjärnan (Lindvall & Björklund 2007). Hutchinson och 
Wick (2016) beskriver att denna kirurgiska behandling är symtomlindrande och används när 
symtomen för individen blir svåra att kontrollera.  

Omvårdnad	vid	Parkinsons	sjukdom		
Omvårdnad är sjuksköterskans huvudområde och enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) 
ska detta vetenskapliga kunskapsområde vila på en humanistisk människosyn som för 
sjuksköterskan innebär en ökad kunskap om individens hälsa, ohälsa och lidande. 
Socialstyrelsen (2016) beskriver att det är av stor vikt att hälso- och sjukvårdspersonal 
kontinuerligt följer upp individer med Parkinsons sjukdom med mål att identifiera nya symtom 
så att rätt interventioner kan sättas in så tidigt som möjligt och därmed bevara individens 
funktionsförmåga. Enligt HSL (SFS 1982:763) är det även sjuksköterskans ansvar att samordna 
insatser och samverka med den enskilde individen.  
 
Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder kan minska symtombördan för individer med Parkinsons 
sjukdom och exempel på åtgärder är att stötta individen till en upprätt sittställning vid måltid 
för att förbättra dysfagi, förebygga ortostatisk hypotension genom ökat vätskeintag, informera 
individen om att sätta sig upp långsamt (Calne & Kumar 2003) samt att använda 
kompressionsstrumpor (Wu & Hohler 2014). Sjuksköterskan som möter individer med 
Parkinsons sjukdom bör undervisa dem om läkemedel och dess biverkningar, följa upp 
individens symtomhantering samt ställa frågor om vad som upplevs som mest besvärande och 
vanligast förekommande symtom (Watson et al. 2007). Andra omvårdnadsåtgärder som är 
riktade mot individer med Parkinsons sjukdom är att behandla sömnstörningar där kartläggning 
av sömnmönster sker för att försöka utesluta eventuella bakomliggande orsaker till 
sömnstörning som depression, urindysfunktion eller mardrömmar. Sjuksköterskan bör även 
förmedla goda sömnrutiner till individen (Calne & Kumar 2003; Watson et al. 2007). 
Sjuksköterskan ska även hjälpa individen att hantera symtom och sjukdom genom att informera 
om träningsprogram och stödgrupper riktade mot Parkinsons sjukdom samt ge kunskap om 
vilka behandlingar olika professioner som fysioterapeut, logoped och psykoterapeut kan 
erbjuda (Calne & Kumar 2003).  

Symtom	och	coping	
Ett symtom definieras enligt Dodd et al. (2001) som en subjektiv upplevelse och återspeglar en 
individs upplevda förändringar av biologisk funktion, förnimmelser och kognition. 
 
Enligt Lenz et al. (1997) symtomteori ”The Middle-Range Theory of Unpleasant Symptoms: 
An Update” kan symtom upplevas enskilt eller genom att flera symtom uppträder samtidigt. 
Symtomupplevelsen påverkas av fysiologiska, psykologiska och situationsbundna faktorer, 
vilket innebär att symtomupplevelsen kan förstärkas och genom denna kunskap om vad som 
kan påverka symtomupplevelsen kan individers symtomhantering underlättas (Lenz et al. 
1997).  
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Coping definieras enligt Lazarus och Folkman (1984) som: […] att konstant förändra kognitiva 
och beteendemässiga prestationer för att kunna hantera specifika yttre och inre krav som 
bedöms vara påfrestande eller överträffa individens resurser (Lazarus & Folkman 1984, s.141, 
fritt översatt).  
 
I denna litteraturstudie har begreppen symtom och problem använts synonymt samt begreppen 
coping och hantering synonymt. 

Copingstrategier		
Lazarus och Folkman (1984) beskriver att copingstrategier används för att hantera stressfulla 
situationer som Folkman et al. (1986) hävdar att somatisk sjukdom kan innebära. 
Problemfokuserad coping handlar om att hantera och ta i tu med upplevda problem och göra 
det genom att använda sig av strategier som att; söka information (Lazarus & Folkman 1984), 
få konkreta råd kring vad som kan lösa problemet (Folkman et al. 1986) samt planera, fatta 
beslut och lösa problem (Lazarus & Folkman 1984). De problemfokuserade copingstrategierna 
handlar även om att sträva efter att hitta alternativa lösningar och väga in för- och nackdelar 
mellan dessa alternativ för att slutligen agera (Lazarus & Folkman 1984). Problemfokuserade 
strategier kan även uttrycka sig genom: ”Made a plan of action and followed it” (Lazarus & 
Folkman 1984, s. 157.) och ”changed something so things would turn allright” (Folkman et al. 
1986, s. 996).  
 
Emotionsfokuserad coping är en copingstrategi där individer använder sig av strategier för att 
hantera och reducera negativa känslor som att; söka emotionellt stöd, acceptera sin situation, 
undvikande, distansering och använda humor (Lazarus & Folkman 1984). Det emotionella 
stödet kan fås genom att acceptera sympati och få förståelse från någon (Lazarus &Folkman 
1984). Undvikande är en strategi som används när individen kan uppleva att det är omöjligt att 
förändra hotfulla och utmanande förändringar i miljön (Lazarus & Folkman 1984) och strategin 
kan uttrycka sig genom att undvika att tänka på sin diagnos (Folkman 2010) eller att generellt 
undvika personer i sin omgivning (Folkman et al. 1986). Distansering kan utryckas genom att 
individen fortsätter som om ingenting har hänt (Folkman et al. 1986). Emotionsfokuserade 
copingstrategier kan bidra till att individen upplever hopp och optimism samt att inte se det 
värsta tänkbara i situationer (Lazarus och Folkman 1984).  
 
Meningsbaserad coping är den senast tillkomna copingstrategin som grundas i att reglera 
positiva känslor (Folkman 1997). Det är möjligt att uppleva positiva känslor parallellt med 
negativa känslor (Folkman 2010) och copingstrategier som ingår i den meningsbaserade 
copingen är; att tillgå religiösa eller existentiella värderingar, omprioritera, omvärdera livsmål, 
samt finna styrka från tidigare livserfarenheter (Folkman 1997; Folkman 2010). Positiv 
jämförelse är ytterligare en strategi som innebär att jämföra sig med andra som har det värre 
och denna strategi exemplifieras genom:  ”I considered to think about how worse things could 
be” (Lazarus & Folkman 1984, s.150).  
 
Samtliga copingstrategier används ofta tillsammans vilket i praktiken kan innebära att hantering 
av ångest (emotionsfokuserad coping) tillåter individen att koncentrera sig på att fatta ett beslut 
(problemfokuserad coping), vilket i sin tur grundar sig i individens underliggande värderingar 
och mål (meningsbaserad coping) (Folkman 2010). Individens val av copingstrategi kan 
påverkas av aktuellt hälsotillstånd, problemlösningsförmåga som innefattar att kunna söka efter 
information analysera sin situation och kognitiv förmåga att kunna använda sin kunskap att lösa 
problem. Individens kommunikationsförmåga påverkar även möjligheten att samarbeta, 
tillgång till socialt stöd samt materiella resurser som kan styra vilken copingstrategi eller 
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behandling individen slutligen väljer (Lazarus & Folkman 1984). Folkman och Lazarus (1988) 
har framtagit ett mätinstrument, Ways of coping [WAYS] som används som ett verktyg för att 
mäta coping. Mätinstrumentet är utformat med 66 frågor där individen skattar vilka 
copingstrategier hen använder vid stressfulla situationer (Folkman & Lazarus 1988).  

Problemformulering	
Parkinsons sjukdom innebär att konfronteras med motoriska och icke-motoriska symtom som 
tillsammans skapar en komplex symtombild och kan ha en negativ inverkan på individens 
livskvalitet. Inget botemedel har ännu framtagits vilket innebär att symtomlindring är 
betydelsefullt för individerna. Forskning har visat att omvårdnadsåtgärder kan reducera 
symtombördan. Sjuksköterskans arbetssätt ska präglas av att förebygga ohälsa och genom att 
ta reda på hur individer med Parkinsons sjukdom hanterar symtom kan sjuksköterskan bättre 
stödja individer med Parkinsons sjukdom vid symtomhantering. 

Syfte	
Syftet med litteraturstudien var att beskriva individers hantering av symtom vid Parkinsons 
sjukdom utifrån Lazarus och Folkmans teori om copingstrategier. 
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Metod	
En litteraturstudie innebär att kritiskt granska ett ämne av intresse, där en problemformulering 
preciseras och aktuell forskning sammanställs (Polit & Beck 2017). Syftet med en 
litteraturstudie är att vidga forskarens förståelse om ett fenomen vilket kan struktureras upp 
genom att systematiskt följa nio-stegsmodellen (se figur 1) (Polit & Beck 2017).   
 

 
Figur 1: Nio-stegsmodellen från Polit och Beck 2017, s.89. Fritt översatt.  

Litteratursökning	
Inledningsvis formulerades ett syfte enligt steg 1 i Polit och Becks (2017) nio-stegsmodell. Steg 
2 innefattades av att utforma kriterier och val av lämpliga sökord för litteraturstudien. Databaser 
som användes var CINAHL, PsycINFO och PubMed. CINAHL bedömdes vara relevant då det 
är en omvårdnadsfokuserad databas och PubMed inriktas även mot medicin (Forsberg & 
Wengström 2016). PsycINFO är en databas inriktad mot psykologi (Polit & Beck 2017).   

Inklusions-	och	exklusionskriterier	
Artikelsökningen begränsades från 2012-01-01 till 2016-12-31. Vetenskapliga artiklar, som är 
peer-reviewed inkluderades och publiceringsspråket valdes till engelska och svenska. Individer 
med demenssjukdom samt review-artiklar exkluderades.  

Sökord	
I databasen CINAHL användes sökorden Parkinsons Disease, Patient Care samt Coping som 
Major-Headings. Disease Management ingår som en subheading till Patient Care i CINAHL 
(tabell 1). I databasen PsycINFO användes Thesaurus-sökningar för databassökning och där 
valdes Parkinsons Disease, Self Management och Coping Behavior och som sökord (tabell 2).  
PubMed var den tredje databasen som användes och där valdes Parkinsons Disease, Disease 
Management samt Adaption, psychological som MeSH-termer (tabell 3). Begreppet coping 
ingår som en subheading till sökordet Adaption, psychological i PubMed. Enligt steg 3 söks 
material genom databassökning. Begreppen söktes först enskilt och sedan i kombination med 
varandra. Totalt genererade kombinationssökningarna i urval ett, två och tre sammanlagt 296 
artiklar (tabell 1, 2 och 3).  
 
 
 
 

1. Formulera syfte 
och frågeställning

2. Tydliggöra 
kriterier och 
metoder för 
sökstrategi

3. Sök material 
genom 

databassökning

4. Bedömning av 
källors relevans 
och lämplighet

5. Genomgång av 
inhämtat material

6. Sammanfatta 
och koda 

information
7. Materialet 

granskas kritiskt

8. Analysera 
information och 

söka efter 
kategorier

9. 
Sammanställning 

av resultat



9  

Tabell 1: Databassökning CINAHL 
Databas Sökning Sökord Antal 

träffar 
Urval 1 Urval 2 Urval 3 

CINAHL S1 Parkinsons Disease 1750    

 S2 Patient Care 93 163    

 S3 Coping 4975    

 S1 AND S2    117 18 6 6 

 S1 AND S3  11 (2) 0 0 

Totalt    18 6 6 

() – Interna dubbletter som förekommit i samma sökkombination 
 
Tabell 2: Databassökning PsycINFO 
Databas Sökning Sökord Antal 

träffar 
Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PsycINFO S1 Parkinsons Disease 6260    

 S2 Self Management 12 630    

 S3 Coping Behavior 4562     

 S1 AND S2   23 2 [1] 2 2 

 S1 AND S3  14 4 3 3 

Totalt    6 5 5 

 [ ] – Externa dubbletter i separata databaser 
 
Tabell 3: Databassökning PubMed 
Databas Sökning Sökord Antal 

träffar 
Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 3 

PubMed S1 Parkinsons Disease  12,182    
 S2 Disease Management 16,230    
 S3 Adaption, psychological 18,885    
 S1 AND S2  60 15 (2) 0 0 

 S1 AND S3  71 1 [8] 0 0 

Totalt    16 0 0 

() – Interna dubbletter som förekommit i samma sökkombination 
[ ] – Externa dubbletter i separata databaser 
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Urval	1		
Utifrån steg 4 i Polit och Becks (2017) nio-stegsmodell bedömdes källors relevans och 
lämplighet. Urvalsprocessen startade med att artiklarnas titel och abstrakt granskades. Fyrtio 
artiklar bedömdes utifrån litteraturstudiens syfte vara relevanta för urval ett.  

Urval	2	
Enligt steg 5 och 6 ska genomgång av inhämtat material sammanfattas och kodas. De 40 
artiklarna från urval ett bearbetades genom läsning för att säkerställa ett samband mellan 
artiklarnas innehåll och studiens syfte. Artiklarna lästes först i sin helhet enskilt för att sedan 
läsas och diskuteras tillsammans. Review-artiklar, artiklar som var inriktade mot 
specialistområden, artiklar med inriktning mot närstående samt artiklar där individens 
symtomhantering inte kunde urskiljas exkluderades. Antalet artiklar som svarade på studiens 
syfte blev totalt elva stycken.  

Urval	3	
I steg 7 kvalitetsgranskades samtliga artiklar enligt Polit och Becks (2017) granskningsmallar 
för kvantitativa och kvalitativa studier ”Guide to an Overall Critique of a Quantitative 
Research Report” och ”Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report”. 
Slutligen återstod elva artiklar i urval tre och redovisades i en matris (bilaga 1).  

Databearbetning	
I steg 8 enligt Polit och Becks (2017) nio-stegsmodell analyserades artiklarnas resultat 
deduktivt vilket innebar att studien utgick från Lazarus och Folkmans (1984) samt Folkmans 
(1997) teori om copingstrategier; problemfokuserad, emotionsfokuserad och meningsbaserad 
coping.  Databearbetningen organiserades genom att varje artikel numrerades och identifierad 
symtomhantering/copingstrategi placerades in i lämplig underkategori som ingår i Lazarus och 
Folkmans (1984) samt Folkmans (1997) teori om copingstrategier. För att säkerställa att 
materialet placerats i rätt kategori bearbetades innehållet ett flertal gånger. I enlighet med steg 
9 gjordes en sammanställning av resultatet.  

Forskningsetiska	ställningstaganden	
Det är av stor betydelse att etiska ställningstaganden ska ha diskuterats i en litteraturstudie 
(Forsberg & Wengström 2016; Polit & Beck 2017). För en korrekt granskning av etik samt av 
vetenskaplighet användes Polit och Becks (2017) granskningsmallar för kvantitativa och 
kvalitativa studier. I denna litteraturstudie har artiklar som valts ut kontrollerats att de 
genomgått granskning av en etisk kommitté eller att de ansetts vara etiskt försvarbara. Polit och 
Beck (2017) beskriver även att det är av stor betydelse att litteraturstudiens utvalda artiklar inte 
har plagierats, manipulerats eller förfalskat vilket i denna litteraturstudie säkerställdes genom 
att artiklarna först lästes enskilt för att sedan diskutera artiklarnas trovärdighet tillsammans. För 
att undvika feltolkning av inhämtat material har engelsk-svenskt lexikon använts samt egna 
språkkunskaper.  
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Resultat	
Litteraturstudien utgjordes av elva vetenskapliga artiklar där strategier för hur individer med 
Parkinsons sjukdom hanterar symtom identifierats. Sju artiklar utgick från kvalitativ metod, tre 
från kvantitativ metod och i en av artiklarna hade författarna använt sig av mixed method. 
Resultatet delades in enligt Lazarus och Folkmans (1984) samt Folkmans (1997) teori om 
copingstrategier. Problemfokuserad coping som huvudkategori och söka information, planera, 
fatta beslut och lösa problem som underkategorier. Emotionsfokuserad coping som en andra 
huvudkategori och söka emotionellt stöd, acceptans, undvikande, distansering samt humor som 
underkategorier. Meningsbaserad coping som en tredje huvudkategori med religiösa och 
existentiella värderingar, omprioritera och omvärdera livsmål samt positiv jämförelse som 
underkategorier (se figur 2).  
 

	
Figur 2: Copingstrategier för att hantera symtom vid Parkinsons sjukdom 

Problemfokuserad	coping	
Denna huvudkategori utgörs av problemfokuserade copingstrategier där individen försöker 
hantera symtom genom att; söka information, planera, fatta beslut och lösa problem. 
Huvudkategorin är uppbyggd av sju artiklar med kvalitativ metod, tre med kvantitativ metod 
samt en artikel med mixed method.  

Söka	information		
Individer med Parkinsons sjukdom sökte information för att hantera symtom av sjukdom 
(Dauwerse et al. 2014; Hellqvist & Berterö 2014; Kang & Ellis-Hill 2015). Information samt 
diskutera med ett multidisciplinärt team (Dauwerse et al. 2014), information och konkreta råd 
från en sjuksköterska (Hellqvist & Berterö 2014) samt information och råd från en 
arbetsterapeut beskrev individer med Parkinsons sjukdom som strategier för att hantera symtom 
(Kang & Ellis-Hill 2015).  
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Planera,	fatta	beslut	och	lösa	problem	
Individer med Parkinsons sjukdom planerade för att hantera symtom av sjukdom (Murdock et 
al. 2014; Sjödahl-Hammarlund et al. 2014). Gångsvårigheter hanterades genom att planera kort 
och långsiktigt. En individ uttryckte: ”I tell myself that now I’ll walk left-right, left-right, left-
right... just repeating it to myself […]” (Sjödahl-Hammarlund et al. 2014, s. 659). Planering av 
aktiviteter i relation till medicinering (Sjödahl-Hammarlund et al. 2014). Planera och organisera 
dagsaktiviteter för att hantera kognitiv nedsättning (Murdock et al. 2014). 
 
Individer med Parkinsons sjukdom fattade beslut för att hantera symtom av sjukdom (Barnes 
et al. 2013; Fogg-Rogers et al. 2015; Kang & Ellis-Hill 2015). Individer som fattade beslutet 
att vara envisa och inte ge upp kunde lättare fullfölja aktiviteter och hantera bradykinesi (Kang 
& Ellis-Hill 2015).  Individer som beslutade sig för att delta i körsång hanterade och förbättrade 
symtom som dysartri, dysfagi, röstsvårigheter, nedstämdhet och rigiditet (Fogg-Rogers et al. 
2015). Individer beslutade sig för att tända lampan eller klia sig i ögonen för att hantera 
hallucinationer (Barnes et al. 2013).  
 
Individer med Parkinsons sjukdom hanterade symtom av sjukdom genom att lösa problem 
(Canning et al. 2012; Heijnen et al. 2012; Dauwerse et al. 2014; Murdock et al. 2014; Sjödahl-
Hammarlund et al. 2014; Uebelacker et al. 2014; Nunes & Fitzpatrick 2015). 
Förflyttningshjälpmedel användes av individer för att hantera problem med rörelsesvårigheter 
(Sjödahl-Hammarlund et al. 2014; Uebelacker et al. 2014). Ett sätt att lösa problem med 
bradykinesi var att nynna och sjunga. Svårigheter med att vända sig i sängen hanterades genom 
att använda sig av satinpyjamas (Murdock et al. 2014). Individer beskrev att tremor påverkade 
sömnen negativt och individer hanterade sömnsvårigheterna genom att gå upp och göra annan 
aktivitet (Murdock et al. 2014).  
 
Individer som besvärades av trötthet anpassade aktivitet utifrån energinivå (Dauwerse et al. 
2014; Nunes & Fitzpatrick 2015) och kontinuerlig anpassning beskrev individer som en 
copingstrategi (Dauwerse et al. 2014). Individer med Parkinsons hanterade symtom av sjukdom 
genom fysisk aktivitet (Canning et al. 2012; Murdock et al. 2014; Uebelacker et al. 2014). 
Fysisk aktivitet var sätt för individer att hantera symtom som tremor, gångsvårigheter, ångest 
och depression (Uebelacker et al. 2014). Träning på löpband reducerade fatigue (Canning et al. 
2012). Promenad och simning beskrevs likaså vara strategier för att hantera stelhet (Murdock 
et al. 2014). Distraherande aktivitet ofta i samband med rörelse var sätt att hantera oro och stress 
(Nunes & Fitzpatrick 2015).  
 
Individer hanterade symtom som gångsvårigheter, smärta, balanssvårigheter, muskelsvaghet 
och bradykinesi genom kontakt med en fysioterapeut (Uebelacker et al. 2014). Problem med 
dysfagi hanterade individer genom behandling av en logoped eller i kombination med 
neuromuskulär elektrisk stimulation [NMES] (Heijnen et al. 2012). 

Emotionsfokuserad	coping	
Denna huvudkategori utgörs av emotionsfokuserade copingstrategier där individen försöker 
reducera negativa känslor genom att; söka emotionellt stöd, acceptera sin situation; undvikande, 
distansering samt humor. Huvudkategorin är uppbyggd av fem artiklar med kvalitativ metod 
och en artikel med kvantitativ metod.  
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Emotionellt	stöd	
Individer med Parkinsons sjukdom sökte emotionellt stöd för att hantera symtom av sjukdom 
(Barnes et al. 2013; Dauwerse et al. 2014; Murdock et al. 2014; Uebelacker et al. 2014; Fogg-
Rogers et al. 2015; Kang & Ellis-Hill 2015). Emotionellt stöd från stödgrupper beskrev 
individer som ett sätt att hantera symtom (Uebelacker et al. 2014; Fogg-Rogers et al. 2015). En 
individ beskrev upplevelsen av stödgrupp: ”PD meetings help diminish occasional anxiety 
about my future” (Uebelacker et al. 2014, s. 720). Individer ansåg även att emotionellt stöd från 
familjen hjälpte dem att hantera sjukdom då stödet skapade en trygghet samt att de alltid var 
vid deras sida (Kang & Ellis-Hill 2015). Stöd från familj användes även som en strategi för att 
hantera tilltagande tremor (Dauwerse et al. 2014; Uebelacker et al. 2014). Emotionellt stöd 
använde även individer vid hantering av hallucinationer genom att prata och diskutera om 
upplevelsen av dem (Barnes et al. 2013). Stöd från familj och vänner bidrog även till att 
individer kunde försöka hålla sig sysselsatta trots sjukdom (Murdock et al. 2014). En individ 
uttryckte stödet från sin maka: ”[…] she’s still encouraging me to be independent, you know, 
to get up and go out, you know. She’ll not sit and say, “Oh, you poor thing." (Murdock et al. 
2014, s. 1369). Individer beskrev att emotionellt stöd även kunde hämtas från sjuksköterskan 
(Murdock et al. 2014) och i mötet med sjuksköterskan kunde individer även berätta om sina 
svåraste problem (Dauwerse et al. 2014). 

Acceptans		
Individer med Parkinsons sjukdom använde sig av acceptans för att hantera symtom av sjukdom 
(Barnes et al. 2013; Dauwerse et al. 2014; Sjödahl-Hammarlund et al 2014). Acceptans av 
diagnos, sjukdom samt av förändrad självbild beskrev individer med Parkinsons sjukdom som 
betydelsefullt för hantering av sjukdom (Dauwerse et al. 2014). Acceptans beskrevs även som 
en strategi för att hantera hallucinationer (Barnes et al. 2013). I en studie av Sjödahl-
Hammarlund et al. (2014) beskrev likaså individer att acceptans var ett sätt att hantera 
gångsvårigheter.  

Undvikande	och	distansering	
En copingstrategi som individer beskrev var att undvika sociala sammanhang då 
gångsvårigheter framkallade känslor av skam (Sjödahl-Hammarlund et al. 2014). Undvikande 
användes även som en strategi av individer vid tremor genom att dölja dem för andra i sin 
omgivning. Distansering uttrycktes som att somliga individer beskrev att de förnekade att de 
inte fått sjukdomen som en strategi för att hantera symtom och försökte leva livet så normalt 
som möjligt (Kang & Ellis-Hill 2015).  

Humor	
Individer med Parkinsons sjukdom beskrev att humor och skratt var sätt för att hantera sin 
sjukdom (Barnes et al. 2013; Murdock et al. 2014) och genom att skratta och skämta med 
anhöriga hanterade individer hallucinationer (Barnes et al. 2013). 

Meningsbaserad	coping	
Denna huvudkategori utgörs av meningsbaserade copingstrategier där individen försöker 
reglera positiva känslor genom att; tillgå religiösa eller existentiella värderingar, omprioritera 
och omvärdera livsmål samt positiv jämförelse. Huvudkategorin är uppbyggd av fyra artiklar 
med kvalitativ metod, en artikel med kvantitativ metod och en artikel med mixed-method. 

Religiösa	och	existentiella	värderingar	
Individer med Parkinsons sjukdom bad till gud för att hantera sjukdom (Murdock et al. 2014) 
samt för att hantera hallucinationer (Barnes et al. 2013). Meditation beskrevs som en strategi 
för att finna mening och hantera sjukdom (Murdock et al. 2014).  
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Omprioritera	och	omvärdera	livsmål		
Omprioritera vad som är viktigt i livet beskrevs av individer som en copingstrategi de lärt sig 
från att leva med diagnosen Parkinsons sjukdom (Murdock et al. 2014). Individer beskrev att 
ta dagen som den kommer som en strategi för att hantera sjukdomen som upplevdes vara 
oförutsägbar med symtom som kan variera i intensitet (Murdock et al. 2014). Leva dag för dag 
var även en metod för att skapa positiv mening (Nunes & Fitzpatrick 2015).  
 
Individer med Parkinsons sjukdom beskrev att de insåg sina begränsningar för vad sjukdomen 
tillät dem att göra men fann att deltagande i körsång hjälpte dem att hantera symtom som 
kommunikationssvårigheter samt finna glädje och mening i samvaro med andra deltagare i 
kören (Fogg-Rogers et al. 2015).  En kördeltagare uttryckte:  
 

Well, music suits everybody and language, communication, is such a vital part of 
life. And especially when it involves music because that’s very, almost spiritual. 
Very meaningful and very satisfying. (Fogg-Rogers et al. 2015, s. 957).  

Positiv	jämförelse	
Jämföra sig med andra med Parkinsons sjukdom som hanterade sjukdomen sämre beskrev 
individer som en copingstrategi (Murdock et al. 2014; Sjödahl-Hammarlund et al. 2014; Kang 
& Ellis-Hill 2015). En individ med gångsvårigheter beskrev: “I try to say to myself that there 
are those who are worse off than I am…so there’s no point in complaining about it.... That’s 
how you need to think” (Sjödahl-Hammarlund et al. 2014, s. 660).  

 
Tacksamhet beskrevs som en strategi för att uppskatta det individerna har och en individ 
uttryckte tacksamhet som att ha möjligheten till att fortsätta med sitt golfintresse (Murdock et 
al. 2014). Positivt tankesätt beskrevs även av individer som en strategi för att hantera 
nedstämdhet (Kang & Ellis-Hill 2015) samt som en copingstrategi för att hantera sitt dagliga 
liv (Murdock et al. 2014).  
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Diskussion	
Syftet med litteraturstudien var att beskriva individers hantering av symtom vid Parkinsons 
sjukdom utifrån Lazarus och Folkmans (1984) samt Folkmans (1997) teori om copingstrategier. 
Problemfokuserad, emotionsfokuserad och meningsbaserad coping kunde urskiljas och 
utgjorde huvudkategorier samt nio underkategorier identifierades; söka information; planera, 
fatta beslut och lösa problem; söka emotionellt stöd; acceptans, undvikande och distansering; 
humor; religiösa och existentiella värderingar; omprioritera och omvärdera livsmål samt positiv 
jämförelse. 

Resultatdiskussion	
Litteraturstudiens resultat visade att problemfokuserade strategier användes för att hantera flera 
symtom vid Parkinsons sjukdom som exempelvis att planera, deltagande i körsång samt vara 
fysiskt aktiv.  
 
I en studie av Clark et al. (1991) sammanställdes copingstrategier för individer som lever med 
olika kroniska sjukdomar och i resultatet framkom det att kunskap om sjukdom, planera och 
organisera resurser samt att använda sig av problemfokuserade strategier var effektiva sätt för 
individer att bli bättre på att hantera sin sjukdom. Hurt et al. (2012) menar dock att nedsatt 
kognitiv förmåga bidrar till att individer med Parkinsons sjukdom kunde använda sig mindre 
av problemfokuserad coping jämfört med andra copingstrategier. Kognitiv svikt är ett vanligt 
förekommande symtom för individer med Parkinsons sjukdom vilket troligtvis kan innebära att 
copingstrategierna kommer att användas i kombination med varandra. Lazarus och Folkman 
(1980) beskriver att begreppet coping bör innefattas av både problemfokuserade och 
emotionsfokuserade copingstrategier.   
 
Körsång var ytterligare en problemfokuserad strategi som individer använde i denna 
litteraturstudie för att hantera och förbättra symtom. Studier bekräftar att individer med 
Parkinsons sjukdom upplevde att röstsvårigheter förbättrades av sång och deltagande i körsång 
(Elefant et al. 2012; Spina et al. 2016; Stegemöller et al. 2017).  
 
Fysisk aktivitet använde även individer som strategier i denna litteraturstudie för att hantera 
symtom som gångsvårigheter, depression samt fatigue. Interventionsstudier bekräftar att fysisk 
aktivitet var effektiva sätt för individer att hantera symtom och efter att ha deltagit i ett 
träningsprogram sågs förbättring gällande balans, gångförmåga (Allen et al. 2011) 
muskelstyrka och livskvalitet (Goodwin et al. 2008). I en studie bekräftas att individer med 
Parkinsons sjukdom samt individer med Multipel Skleros, som är en annan neurologisk 
sjukdom, hanterade fatigue genom fysisk aktivitet med positiv effekt (Del Sorbo & Albanese 
2012). Olsson et al. (2013) har intervjuat kvinnor med Parkinsons sjukdom som lider av fatigue 
och kvinnorna beskrev istället emotionsfokuserade copingstrategier som acceptans för att 
hantera fatigue.  
 
I litteraturstudiens resultat framgick det att emotionsfokuserade strategier som användes 
exempelvis var att söka emotionellt stöd samt distansera sig från sjukdom för att hantera 
Parkinsons sjukdom och dess symtom. Chenoweth et al. (2008) stödjer att individer med 
Parkinsons sjukdom använder stöd från familj för att hantera sjukdom. Individer med Multipel 
Skleros använder likaså socialt stöd för att hantera sjukdom (Sharpe & Curran 2006). 
Emotionsfokuserade strategier har i denna litteraturstudie visat sig vara effektiva för att hantera 
symtom, men då alla individer inte har tillgång till familj- och socialt stöd bör sjuksköterskan 
stödja och uppmuntra individen till att delta i stödgrupper eller andra sociala nätverk.  
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Distansering som copingstrategi användes av individer med Parkinsons sjukdom och denna 
copingstrategi ökade individernas upplevda stress och minskade emotionellt välmående 
(Frazier 2000; Bucks et al. 2011). Individer med Parkinsons sjukdom använde sig även av olika 
copingstrategier beroende av symtom (Frazier 2000). Det kan tänkas att beroende av hur långt 
sjukdomen prodigerat kan effektiviteten av copingstrategier skilja sig åt, exempelvis kan 
strategin undvika sjukdom troligtvis lämpa sig bättre när symtomen inte är lika tilltagande och 
utifrån detta bör ingen copingstrategi betraktas som bättre än någon annan. 
 
I denna litteraturstudie visade resultatet att meningsbaserade copingstrategier som individer 
med Parkinsons sjukdom använde exempelvis var att ha ett positivt tankesätt. Lenz et al. (1997) 
symtomteori belyser att symtomupplevelsen kan påverkas av fysiologiska, psykologiska och 
situationsbundna faktorer. Positivt tankesätt kan ses som psykologisk faktor och tillgång till 
socialt stöd som en situationsbunden faktor vilket enligt symtomteorin kan minska individens 
symtombörda. Det visar på att symtomupplevelsen är en multidimensionell process och att 
hantering av symtom vid Parkinsons sjukdom kan skilja sig åt för varje enskild individ. 

Metoddiskussion	
Litteraturstudien har genomgått granskning enligt Polit och Becks (2017) nio-stegsmodell 
vilket har bidragit till ett strukturerat arbetssätt. Samtliga artiklar som granskats var 
engelskspråkiga och detta medförde en risk för feltolkning men med goda språkkunskaper samt 
med elektroniskt lexikon kunde artiklarna granskas på ett tillförlitligt sätt. Ett annat 
tillvägagångssätt för att minimera feltolkning var att citat bevarades på originalspråk. 
Litteraturstudien utgick från individens perspektiv vilket valdes för att få fram individernas 
upplevelse av symtomhantering då det är de som konfronteras med kroppsliga förändringar 
samt motoriska och icke-motoriska symtom. 
 
Lazarus och Folkmans (1984) samt Folkmans (1997) teori om copingstrategier valdes för 
deduktiv databearbetning då den ansågs vara relevant för litteraturstudiens syfte. Samtliga 
huvudkategorier och underkategorier i Lazarus och Folkmans teori om copingstrategier kunde 
bibehållas vilket därmed styrker teorins relevans i denna litteraturstudie. Den deduktiva 
databearbetningens fördelar var att kategorier var förutbestämda vilket underlättade 
identifiering av symtomhantering.  
 
Databassökning i PubMed gav 16 artiklar till urval ett, men ingen av dessa var aktuella för urval 
tre. Detta kan anses vara anmärkningsvärt då PubMed är en databas som är inriktad mot både 
medicin och omvårdnad men i databassökningen var de relevanta artiklarna endast dubbletter 
och resterande kunde inte urskilja individen med Parkinsons sjukdom perspektiv för 
symtomhantering. PsycINFO var ytterligare en vald databas med inriktning mot psykologi, 
vilket för denna litteraturstudie lämpade sig väl då relevanta artiklar passade väl in i Lazarus 
och Folkmans teori om copingstrategier som även den har en psykologisk grund.  
 
Litteraturstudiens resultat utgjordes av artiklar från Australien, England, Irland, Nederländerna, 
Nya Zealand, Portugal, Sverige och USA. Från ett kulturellt perspektiv kan det troligtvis finnas 
skillnader i sätt att hantera symtom. Emotionfokuserade strategier kan exempelvis tänkas vara 
mer användbara i länder där familjetillhörighet är starkare än i länder där individualism med en 
inställning att klara sig själv kan ha en större bredd. Artiklarnas olika ursprung anses dock 
tillföra en kulturell dimension till litteraturstudien och då individens val av copingstrategi är 
individuell kan resultatet tillämpas i en internationell kontext.  



17  

Klinisk	betydelse	
Ökad kunskap om hur individen med Parkinsons sjukdom hanterar symtom kan leda till att 
sjuksköterskan bättre kan erbjuda individanpassat stöd samt finna individens resurser för att 
kunna stötta individen till val av copingstrategi. Individer med Parkinsons sjukdom belyser 
även sjuksköterskan som en betydande roll för att samordna insatser och vara en kontaktperson 
som kan erbjuda emotionellt stöd för att hantera symtom. Kunskapen om copingstrategier kan 
även vara överförbar till andra individer med kroniska sjukdomar som även de behöver anpassa 
sig till en förändrad situation.  

Förslag	till	fortsatt	forskning	
Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka om copingstrategier kan skilja sig åt beroende 
av vilket stadie av Parkinsons sjukdom individen befinner sig i och om detta kan hjälpa 
sjuksköterskan att stötta individer i symtomhantering. Ytterligare ett förslag är att genomföra 
en interventionsstudie där sjuksköterskor får utbildning i copingstrategier för att sedan 
utvärdera om den ökade kunskapen kan ge sjuksköterskor bättre möjlighet att stödja individers 
symtomhantering.  

Slutsats	
Resultatet från denna litteraturstudie visade att individer med Parkinsons sjukdom använder sig 
av olika copingstrategier för att hantera symtom. Copingstrategier som identifierades i 
litteraturstudien var bland andra inriktade på att ta itu med problem, reducera negativa känslor 
samt reglera positiva känslor parallellt med negativa känslor.  Individer kan hantera symtom 
genom att sjuksköterskor ger dem information och stöttar dem till att tro på sin copingförmåga.  
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patterns in Parkinson’s 
patients with visual 
hallucinations 

Att undersöka hur och vilka 
copingstrategier som används 
vid hallucinationer för 
individer med PS. 

En kvantitativ enkätstudie  
Rekrytering gjordes från en 
tidigare studie och totalt svarade 
124 individer med PS och 34 
individer som upplevde 
hallucinationer och 31 individer 
som inte upplevde 
hallucinationer utgjorde en 
kontrollgrupp. Bortfall: n=59 

Individerna i studien 
använde mer än en coping-
strategi för att hantera 
hallucinationer. Emotionellt 
stöd, beslutsamhet, 
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E.N., Dean, C-M., Goh, L. 
& Fung, V-SC. 
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Australien 

Home-based treadmill 
training for individuals 
with Parkinson’s disease: 
a randomized controlled 
pilot trial 

Att undersöka möjligheten och 
effektiviteten av 
löpbandsträning i hemmet för 
individer med PS. 

En kvantitativ prospektiv 
randomiserad kontrollerad 
pilotstudie. 20 individer med PS 
deltog i studien. Experimentell- 
gruppen (n=10) fick ett 
träningsprogram att utöva 20–40 
minuter fyra gånger/vecka under 
sex-veckor. Bortfall: n=3 

Individerna i studien som 
tränade på ett löpband i 
hemmiljö reducerade sin 
fatigue.  

Dauwerse, L., Hendrikx, 
A., Schipper, K., 
Struiksma, C. & Abma, T-
A.  
 
2014 
 
Nederländerna 
 
 

Quality of life of patients 
with Parkinson’s disease 

Att beskriva vilka faktorer som 
påverkar livskvaliteten hos 
individer med PS ur ett 
patientperspektiv. 

Kvalitativ hermeneutisk metod 
har använts. Datainsamlingen 
utgjordes av semistrukturerade 
intervjuer (n=27) och även 
genom fyra fokusgrupper 
(n=30). Totalt deltagare: n=57 
Innehållsanalys användes för 
databearbetning. 

Individer i studien 
hanterade symtom genom 
att anpassa aktiviteter 
utifrån energinivå, 
acceptans, stöd från 
anhöriga samt information 
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Neuromuscular electrical 
stimulation versus 
traditional therapy in 
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oropharyngeal 
dysphagia: Effect on 
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Att jämföra effekterna av 
traditionell logopedisk 
behandling med neuromuskulär 
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för individer med PS och 
dysfagisymtom.  

Kvantitativ Randomized 
controlled trial. 88 individer med 
PS delades in i tre 
interventionsgrupper. Två 
livskvalitetsenkäter och en 
dysfagi-VAS-skala användes. 
Resultatet analyserades genom 
deskriptiv statistik. Bortfall: 
n=21 

Individerna i studien 
hanterade dysfagi genom 
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Hellqvist, C. & Berterö, C.  
 
2014 
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Support supplied by 
Parkinson’s disease 
specialist nurses to 
Parkinson’s disease 
patients and their spouses 

Att identifiera PS-
sjuksköterskans roll i mötet 
med individer med PS och 
deras make/maka.  

Kvalitativ metod där sju par 
intervjuades dyadiskt, vilket 
innebär att varje par intervjuades 
samtidigt. Rekryteringen 
utfördes på en neurologi- och en 
geriatrikmottagning av en PS-
sjuksköterska. Datan 
analyserades genom induktiv 
innehållsanalys. Resultat 
hämtades från individen med PS. 

Individer i studien beskrev 
att de hanterade symtom 
med hjälp av information 
från en PS-sjuksköterska. 
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S., Talmage, A., McCann, 
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Tippett, L., McPherson, 
K.M. & Purdy, S.C.  
 
2015 
 
Nya Zealand  
 
 

Choral singing therapy 
following stroke or 
Parkinson’s disease: an 
exploration of 
participants’ experience  
 
 

Att undersöka upplevelserna av 
körsång och vilka faktorer som 
bidrar till medverkan för 
individer med PS och stroke.  

En mixed method med en enkät 
för mätning av livskvalitet samt 
semi-strukturerade intervjuer. 23 
individer rekryterades från en 
körterapigrupp (Åtta PS och 15 
stroke, med särredovisat 
resultat). Innehållsanalys 
användes för bearbetning av den 
kvalitativ data. Bortfall: n=4  

Individerna med PS i 
studien upplevde att 
körsång bidrog till en ökad 
hantering av sjukdomens 
symtom som nedstämdhet, 
dysartri, dysfagi och 
rigiditet.  

Kang, M-Y. & Ellis-Hill, 
C.  
 
2015 
 
England 
 
 
 

How do people live life 
succesfully with 
Parkinson’s disease? 
 

Att belysa hur individer med 
PS lever ett framgångsrikt liv 
och vilka faktorer som 
påverkar upplevelsen av hälsa. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer, 
med åtta individer. Deltagarna 
rekryterades från en frivillig 
stödgrupp i södra England. 
Datan var analyserad tematiskt 
och teman framställdes utifrån 
hämtat material. 

Individerna i studien 
hanterade symtom genom 
positivt tankesätt, 
beslutsamhet, jämföra sig 
med andra som har det 
värre samt stöd från familj.  
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Murdock, C., Cousins, W. 
& Kernohan, G.W.  
 
2014 
 
Irland 
 
 

”Running water won’t 
freeze”: How people 
with advanced 
Parkinson’s disease 
experience occupation 

Att undersöka hur individer 
med avancerad PS upplever 
fenomenet ”sysselsättning” i 
sitt dagliga liv. 

En kvalitativ fenomenologisk 
studie med tio deltagare som 
intervjuades. Materialet 
analyserades genom 
innehållsanalys och 
kategoriserades sedan in i fyra 
huvudteman med underrubriker. 
Individerna rekryterades från en 
patientförening.  

Individerna i studien 
hanterade symtom genom 
praktiska anpassningar, 
humor, att vara aktiv, sång 
och religion, planera och 
organisera, positiv attityd, 
jämförelse med andra som 
har det värre samt 
emotionellt stöd från familj 
och PS-sjuksköterska. 

Nunes, F. & Fitzpatrick, G. 
 
2015 
 
Portugal 
 

Self-care technologies 
and collaboration 

Att belysa tekniker för 
egenvård för individer med PS 
och hur de samarbetar med 
sina anhörigvårdare.  

En kvalitativ grounded theory 
fallstudie med semistrukturerade 
intervjuer samt observationer. 
Deltagarna bestod av nio 
individer med PS och åtta 
anhörigvårdare. Tolv 
observationer med patient och 
anhörigvårdare ägde rum på en 
neurologisk klinik; i väntrummet 
och i ett undersökningsrum. 
Resultatet särredovisades. 

Individerna i studien 
hanterade symtom genom 
distraherande aktivitet, leva 
dag för dag samt 
anpassning av aktivitet 
utifrån energinivå.  
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Sjödahl-Hammarlund, C., 
Andersson, K., Andersson, 
M., Nilsson, M.H. & 
Hagell, P.  
 
2014 
 
Sverige 

The significance of 
walking from the 
perspective of people 
with Parkinson’s disease 

Att undersöka betydelsen av 
hur gångsvårigheter upplevs 
och uppfattas av individer med 
PS. 

Kvalitativ deskriptiv 
tvärsnittsstudie med 
semistrukturerade intervjuer. 
Elva individer med PS 
intervjuades. Datan analyserades 
genom systematisk text-
kondensation och bärande teman 
formulerades. Rekrytering från 
ett sjukhus i Sverige av en PS-
sjuksköterska gjordes.  

Individerna i studien 
hanterade symtom genom 
acceptans, jämförelse med 
andra som har värre, 
undvikande, 
förflyttningshjälpmedel och 
kort-och långsiktig 
planering. 

Uebelacker, L.A., Epstein-
Lubow, G., Lewis, T., 
Broughton, M-K. & 
Friedman, J.H.  
 
2014 
 
USA 

A survey of Parkinson’s 
disease patients: most 
bothersome symptoms 
and coping preferences  

Att identifiera vad individer 
med PS upplever som mest 
besvärande symtom samt 
copingstrategier. 

Kvalitativ studie där 132 
deltagare med PS rekryterades 
från en neurologiavdelning och 
75 individer svarade på en enkät 
med öppna frågor. Materialet 
analyserades genom kvalitativ 
dataanalys. Bortfall: n=57 

Individerna i studien 
använde hanterade symtom 
genom copingstrategier: 
fysisk aktivitet, 
förflyttningshjälpmedel, 
emotionellt stöd, 
fysioterapeut och 
stödgrupp.  

 


