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Ágrip 

Bakgrunnur: Tíðni Parkinsonsveiki (PV) er 5-35 á hverja 100.000 íbúa og fer hækkandi. PV er ekki 

lífshættuleg en skerðir lífsgæði einstaklinga og umbreytir lífi fólks til frambúðar. PV hefur ekki einungis 

áhrif á þann sem greinist heldur einnig á aðstandendur. Tiltölulega lítið hefur verið fjallað um hvernig 

PV hefur áhrif á líf sjúklinga og aðstandendur þeirra. 

Rannsóknarsnið: Fræðileg samantekt á eigindlegum rannsóknum.  

Tilgangur: Að lýsa reynslu einstaklinga með PV og aðstandenda þeirra af lífi með sjúkdómnum. 

Vonast er til að með aukinni innsýn hjúkrunarfræðinga í þær áskoranir sem sjúklingar og 

aðstandendur þeirra standa frammi fyrir öðlist þeir betri færni til að styðja skjólstæðinga sína í gegnum 

sjúkdómsferlið. Enn fremur er tilgangurinn með þessari fræðilegu samantekt að koma auga á göt í 

rannsóknunum til að geta komið með ráðleggingar fyrir framtíðarrannsóknir innan þessa sviðs. 

Aðferð: Leit fór fram í PubMed gagnagrunni til að finna viðeigandi greinar. Grunnþrep sem mælt er 

með af Joanna Briggs stofnuninni var haft til hliðsjónar. PRISMA flæðirit var notað til að lýsa 

heimildaleit. Lagt var mat á gæði framsetningar á aðferð og niðurstöðum með því að nota litakóða; 

Græni liturinn táknar „frábær gæði“, guli liturinn „ásættanleg gæði“ og rauði liturinn „töluverðar 

takmarkanir í aðferð og framsetningu niðurstaðna“. Niðurstöður hverrar rannsóknar fyrir sig voru settar 

fram í tveimur töflum og samþættar með orðum og í myndum. 

Niðurstöður: 11 frumrannsóknir stóðust inntökuskilyrðin. Upplifanir og áskoranir einstaklinga voru 

flokkaðar eftir líkamlegum- félagslegum- og andlegum áskorunum. Helstu áskoranir einstaklinga með 

PV voru erfiðleikar við athafnir daglegs lífs, tal- og kyngingarörðugleikar, ófullnægjandi aðstoð og 

lélegt sjálfsálit. Helstu áskoranir aðstandenda voru aukið álag, líkamleg þreyta, fjárhagsleg byrði, 

félagsleg einangrun og þunglyndi. Fundnir voru margir hvetjandi þættir til þess að stuðla að vellíðan 

þessara skjólstæðinga. Algengar takmarkaknir í rannsóknunum voru meðal annars ófullnægjandi 

upplýsingar um alvarleika sjúkdóms (n=6) og sumar rannsóknanna voru torlesnar (n=4). 

Ályktun: Niðurstöður verkefnis hafa beina skírskotun fyrir hjúkrun vegna þess að hjúkrunarfræðingar 

geta stutt fjölskyldur í að ráða við hin mörgu einkenni sjúkdómsins sem oft valda erfiðleikum og 

áhyggjum. Enn fremur gefa niðurstöður víðtæka sýn á það hvernig áhrif PV getur haft á líf viðkomandi 

einstaklinga og aðstandenda þeirra. Hjúkrunarfræðingar geta notað framsetningu niðurstaðna á 

líkamlegum, félagslegum, andlegum og hvetjandi þáttum sem beinagrind fyrir uppsetningu 

kerfisbundinnar nálgunar á þjónustu til að bæta líðan skjólstæðinga sinna. Til að veita góða þjónustu 

skiptir máli að hjúkrunarfræðingar geti sett sig í spor þessa skjólstæðingahóps. Rannsakendur 

framtíðarrannsókna á þessu sviði þurfa að nota ramma til að tryggja skýra framsetningu og vera 

meðvitaðir um mikilvægi þess að lýsa alvarleika sjúkdóms í niðurstöðum sínum. Slíkt mun auka 

yfirfærslugildi og nothæfni rannsóknar niðurstaðna. 

 

Lykilorð: Parkinson sjúkdómur, lífsgæði, reynsla, hjúkrun, eigindlegar rannsóknir. 
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Abstract 

Background: The frequency of Parkinson's disease (PD) is 5-35 per 100,000 and is increasing. PD is 

not life-threatening but impairs individuals’ quality of life and transforms peoples’ lives permanently. 

PD does not only affect the person who is diagnosed but also their relatives. Comparatively little 

attention has been given to the experience of individuals with PD and their relatives with regards to the 

impact of the disease on their daily life functioning. 

Design: Synthesis of qualitative research. 

Purpose: To explore the experience of individuals with PD of the disease and the experience of their 

families. Hopefully, with the increased insight to the challenges that patients and their relatives are 

confronted with, nurses will be better equipped to support them throughout the trajectory of the 

disease. Furthermore, the purpose of this synthesis is to identify gaps in the presentation of study 

methodology and findings. This will enable recommendations for future studies carried out within this 

field. 

Method: A search was conducted in the “PubMed” database to locate relevant articles. We used basic 

steps for conducting the review as recommended by the Joanna Briggs Institute. A PRISMA flow chart 

was used to describe the selection of articles. The quality of individual studies was facilitated by using 

color codes according to “traffic lights”; green color reflected "good quality", yellow color reflected 

"acceptable quality" and red color "several shortcomings in method and representation of results". The 

results of each study were presented in two tables and integrated narratively and with use of figures. 

Results: 11 studies fulfilled the inclusion criteria. The experiences and difficulties encountered by 

individuals with PD and their relatives were divided into three main categories; physical, social, and 

psychological. The major challenges encountered by patients with PD were problems with performing 

activities of daily living, speech and swallowing problems, inadequate assistance, and poor self-

esteem. The main challenges of relatives were feeling burdened by the overall impact of the disease. 

This encompassed being physically fatigued, having financial worries, social isolation, and feeling 

such as anxiety and depression. Many facilitating elements were identified that could enhance the 

well-being of relatives and patients. Common limitations in the studies included insufficient information 

on the severity of PD (n = 6) and obscure presentation of methodology and results (n = 4). 

Conclusion: The results of this review provides a broad overview of the impact that PD has on the 

lives of patients and their relatives in a way that has direct relevance for nursing. Findings highlight 

several recommendations for clinical practice and provide suggestions on how nurses may 

counterbalance many of the adverse experiences that patients with PD and their relatives encounter. 

Nurses can use the results to promote a more systematic approach to assessment. To provide high 

quality services, it is important that nurses remain empathic and knowledgeable to the physical, social 

and psychological challenges that their clients are confronted with. More qualitative studies are 

needed and future studies need to pay careful attention to “good“ reporting and reporting of disease 

severity to increase the transferability of research findings into clinical settings. 

 

Keywords: Parkinson’s disease, quality of life, experience, nursing, qualitative studies. 
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1 Bakgrunnur   

1.1 Inngangur 

Parkinsonsveiki (PV) er næst algengasti taugahrörnunarsjúkdómurinn á eftir Alzheimer (Lee og 

Gilbert, 2016; Tysnes og Storstein, 2017). Sjúkdómnum var fyrst lýst af enskum lækni að nafni Dr. 

James Parkinson árið 1817 í riti sem hann nefndi „Essay of the shaking palsy“ eða á íslensku „Ritgerð 

um skjálftalömun“ (DeMaagd og Philip, 2015; Tysnes og Storstein, 2017). Um er að ræða langvarandi 

og framsækinn sjúkdóm sem einkennist af hreyfieinkennum (e. motor symptoms) og ekki 

hreyfieinkennum (e. non-motor symptoms) (Jellingar, 2018). Vitað er að hin fjölmörgu einkenni 

sjúkdómsins, sem verða meira áberandi eftir því sem á líður, valda skerðingu á lífsgæðum (Marianne 

E. Klinke, Arna Hlín Ástþórsdóttir, Rakel Gunnlaugsdóttir og Jónína H. Hafliðadóttir, 2018). Þrátt fyrir 

að stöðugt sé verið að birta niðurstöður rannsókna á þessu sviði á ennþá eftir að samþætta 

eigindlegar rannsóknir til þess að fá víðtækari yfirsýn yfir þær áskoranir og hvetjandi þætti sem 

sjúklingar með PV og aðstandendur þeirra upplifa í daglegu lífi. Slík innsýn veitir hjúkrunarfræðingum 

tækifæri til að koma auga á einkenni sem mikilvægt er að fylgjast með og opnar enn fremur leiðir til að 

styðja þá út frá einstaklingsmiðuðum forsendum. Til þess að gefa lesandanum innsýn í 

Parkinsonsveiki verður í eftirfarandi kafla farið yfir: 

• Sögu Parkinsonsveiki og megin meðferðaúrræði 

• Orsakir og lífeðlisfræði Parkinsonsveiki 

• Dánarorsakir 

• Tíðni 

• Einkenni Parkinsonsveiki 

o Hreyfieinkenni 

o Ekki hreyfieinkenni  

• Daglegt líf með Parkinsonsveiki 

1.2  Saga Parkinsonsveiki og megin meðferðaúrræði 

Einkenni PV hafa verið þekkt síðastliðin 200 ár og eins lengi hefur verið reynt að finna aðferðir til að 

draga úr einkennum sjúkdómsins en án árangurs fyrstu 150 árin. Meðal frumstæðra meðferða sem 

reyndar voru í upphafi má nefna að reynt var að tappa blóði af sjúklingum og setja sog á húðina til að 

búa til blöðrur og bólgu þannig að sjúkdómurinn myndi „hleypast út” (Goetz, 2011). Hinn frægi 

taugalæknir Charcot (1825-1893) gerði þá mikilvægu uppgötvun að einkenni PV minnkuðu töluvert við 

að sjúklingur færi á hestbak. Í framhaldi af því þróaði hann stól sem sjúklingur sat í og var látinn 

hristast eins og þegar maður er á hestbaki til að minnka einkenni sjúkdómsins. Því miður fengu 

einstaklingarnir þó ekki bót af þessari meðferð (Goetz, 2011). Í dag vitum við að ytri aðstæður og 

vísbendingar frá umhverfinu hafa töluverð áhrif á hreyfigetu einstaklinga með PV og er sú þekking 

notuð sem veigamikill hluti af ráðleggingum í hjúkrun (Lirani-Silva, Lord, Moat, Rochester og Morris, 

2019).  
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Árið 1961 var fyrsta sjúklingnum með PV gefið levódópalyf og bar það strax áberandi góðan árangur. 

Enn þann dag í dag, og jafnvel með tilkomu nýrra lyfja, eru levódópalyf álitin hin gullna meðferð við PV 

(Ovallth og Sulthana, 2017). Ásamt lyfjameðferð er mikil áhersla lögð á hreyfingu, sérhæft eftirlit, 

stuðning og fræðslu (NICE, 2006). Hjá sumum sjúklingum kemur einnig til greina að gera 

rafskautsaðgerð (e. deep brain stimulation) en þessi aðgerð er eingöngu framkvæmd ef erfitt er að 

ráða á fullnægjandi hátt við einkenni sjúkdómsins með lyfjameðferð (McLaughlin o.fl., 2010; Poewe, 

2017). Á upphafsstigum PV gerir lyfjameðferð einstaklingnum kleift að halda í sjálfstæði sitt. Eftir því 

sem lengra líður á sjúkdóminn dregur þó úr árangri lyfjameðferðarinnar og krefst það aukinnar 

aðstoðar og umönnunar viðkomandi einstaklings (Tan, Williams og Morris, 2012). Með framgengni 

sjúkdómsins upplifir fólk með PV sífellt meiri líkamlega skerðingu ásamt skerðingu á virkni (e. 

functional limitations). 

1.3 Orsakir og lífeðlisfræði Parkinsonsveiki  

Í PV fer dópamínmyndandi taugafrumum fækkandi í hinu svokallaða svarta efni í heilanum (e. 

substantia nigra) (Chaudhuri, Healy og Schapira, 2006). Þessi hrörnun á dópamínmyndandi 

taugafrumum hefst löngu áður en nokkur sjáanleg einkenni sjúkdómsins líta dagsins ljós. Þegar 

sýnileg einkenni sjúkdómsins koma fram leiðir það til sjúkdómsgreiningar (Chaudhuri og Schapira, 

2009). Gert er ráð fyrir að allt að 80% dópamínmyndandi fruma séu eyðilagðar áður en hreyfieinkenni 

sjúkdómsins verða sýnileg (Sigurlaug Sveinbjörnsdóttir, 2016). Áður en PV greinist hafa um það bil 

90% sjúklinga fundið fyrir ýmsum truflandi ekki hreyfieinkennum eins og hægðatregðu, svefntruflunum, 

skertu lyktarskyni, verkjum og depurð (Chaudhuri o.fl., 2006). Orsakir PV eru ekki þekktar til fulls en 

hugsanlega má rekja þær til erfðaþátta, skerts ónæmiskerfis og/eða umhverfisáhrifa (Delamarre og 

Meissner, 2017). Til dæmis sýndi íslensk rannsókn fram á að erfðafræðileg tengsl gætu haft áhrif og 

einnig sameiginlegir umhverfisþættir á unga aldri einstaklinga, eins og einnig hefur komið fram hjá 

Alzheimer sjúklingum (Sveinbjörnsdóttir o.fl., 2000).  

1.4 Dánarorsakir 

PV er ekki lífsógnandi sjúkdómur í sjálfu sér. Lífslíkur einstaklinga með PV hafa verið mikið 

rannsakaðar og eru vísbendingar um að þær séu aðeins lægri heldur en hjá heilbrigðum einstaklingum 

á sama aldri (Elbaz, Carcaillon, Kab og Moisan, 2016; Macleod, Taylor, og Counsell, 2014). 

Lyfjameðferðin virðist ekki draga úr dánartíðni (Rizek, Kumar og Jog, 2016). Helstu dánarorsakir 

einstaklinga með PV eru fylgikvillar sjúkdómsins, svo sem hjartasjúkdómar, lungnabólga og heilaslag 

(Pennington, Snell, Lee og Walker, 2010). Dánartíðni er ekki marktækt frábrugðin því sem sést hjá 

heilbrigðum einstaklingum fyrstu árin eftir greiningu en eykst eftir því sem lengra líður á sjúkdóminn 

(Parkinsonssamtökin, 2019; Tysnes og Storstein, 2017).  

1.5 Tíðni 

Áætluð tíðni PV á heimsvísu er á bilinu 5-35 á hverja 100.000 íbúa og talið er að fólki með sjúkdóminn 

muni stöðugt fjölga í heiminum vegna hækkandi lífaldurs fólks (Poewe, 2017). Sjaldgæft er að 

einstaklingar greinist fyrir fimmtugt en þó greinist einn af hverjum 10 með PV fyrir þann aldur. 

Algengast er að greinast með sjúkdóminn á aldursbilinu 55-65 ára (Elbaz o.fl., 2016). PV er ívið 
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algengari hjá körlum heldur en konum. Tíðni sjúkdómsins eykst með hækkandi aldri, það er að segja 

að nýtíðni er 1% hjá einstaklingum yfir 65 ára og 3% hjá þeim sem eru eldri en 80 ára (Homayoun, 

2018; Rizek o.fl., 2016). Áætlað er að fjöldi einstaklinga með PV á Íslandi séu um það bil 700 

(Parkinsonsamtökin, 2019). 

1.6 Einkenni sjúkdóms 

Skipta má einkennum PV í tvo flokka, annars vegar hreyfieinkenni (e. motor symptoms) og hins vegar 

ekki hreyfieinkenni (e. non-motor symptoms) (DeMaagd og Philip, 2015). Fyrir yfirlit yfir hin fjölbreyttu 

einkenni sem sjást í PV má sjá mynd 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Einkenni Parkinsonsveiki 

  

Einkenni Parkinsonsveiki 

Hreyfieinkenni  
(e. motor symptoms) 

Ekki hreyfieinkenni 
(e. non-motor symptoms) 

• Hægar hreyfingar 

• Stirðleiki 

• Skjálfti 

• Óstöðugleiki/svimi 

• Sjálfráða taugakerfið 
o Tíð þvaglát 

o Næturþvaglát 

o Mikill sviti 

o Réttstöðu blóðþrýstingsfall 

o Kynlífserfiðleikar 

• Taugasálfræðileg einkenni 
o Þunglyndi 

o Kvíði 

o Áráttuhegðun 

o Ofskynjanir 

o Vitsmuna breytingar 

• Einkenni frá skynfærum 
o Minnkað lyktarskyn 

o Sjónbreytingar 

o Tvísýni 

o Dofatilfinning 

o Vöðvakrampar 

• Svefntruflanir 
o Svefnleysi 

o Martraðir 

o Fótaeirð 

o Ljóslifandi draumar 

• Einkenni frá meltingarfærum 
o Kyngingarerfiðleikar 

o Bakflæði 

o Uppköst/ógleði 

o Hægðatregða 

o Munnvatnsleki 

• Önnur einkenni 
o Þreyta 

o Þyngdartap 

•  

 

 

•  
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1.6.1 Hreyfieinkenni 

Hreyfieinkenni einkennast af hægum hreyfingum (e. bradykinesia), stirðleika (e. rigidity) og skjálfta (e. 

tremor). Þessi einkenni eru með fyrstu klínísku einkennum sjúkdómsins. Hægar hreyfingar þurfa að 

vera til staðar til þess að greina sjúkdóminn ásamt að lágmarki einu öðru af ofannefndum einkennum 

(Habermann og Shin, 2017). Dæmi um hreyfieinkenni eru göngulagstruflanir, breyting á skrift, 

gripstyrkur verður minni og talörðugleikar (Moustafa o.fl., 2016). Óstöðugleiki (e. postural instability) er 

annað hreyfieinkenni sem kemur fram í um 50% tilvika innan fimm ára frá sjúkdómsgreiningu 

einstaklingsins (DeMaagd og Philip, 2015).  

Hægar hreyfingar lýsa sér sem veruleg hæging á öllum hreyfingum. Einnig er algengt að 

einstaklingur upplifi almenna þreytu og þyngsli í líkamanum við hvers kyns hreyfingu eða það að vera 

veikburða. Dæmi um athafnir sem truflast eru erfiðleikar við að hneppa hnöppum á fatnaði, erfiðleikar 

við að rísa úr stól, snúa sér í rúmi og hagræða sér. Allt það sem einstaklingurinn áður gat gert án þess 

að þurfa að hugsa um það tekur nú mun meiri tíma. Þá verða skref þessara einstaklinga oft mun styttri 

og einstaklingar tippla oft á tíðum eða draga fæturnar á göngu (Homayoun, 2018). Hægar hreyfingar 

geta einnig leitt til minnkaðrar andlitstjáningar (e. hypomimia) og handskrift getur minnkað til muna (e. 

micrographia) (Sigurlaug Sveinbjörnsdóttir, 2016). 

 Stirðleiki kemur fram í um 80-90% tilvika (DeMaagd og Philip, 2015). Stirðleikinn veldur auknu 

viðnámi á meðan á hreyfingu stendur, óháð því á hvaða hraða og í hvaða átt útlimur er hreyfður. 

Stirðleiki getur haft áhrif á alla líkamshluta og leiðir oft til verkja (Homayoun, 2018). Rannsókn 

Baradaran o.fl. (2013) sýndi fram á að þrátt fyrir að skjólstæðingar með PV kvarti gjarnan undan 

stífleika sé stirðleiki það einkenni sem heilbrigðisstarfsmaður tekur frekar eftir heldur en 

skjólstæðingurinn. Stirðleikinn veldur, eins og hægar hreyfingar, erfiðleikum við sjálfsbjargargetu 

(Rizek o.fl., 2016). 

 Skjálfti hefur yfirleitt áhrif á efri útlim en talið er að um 80% einstaklinga með PV hafi þetta 

einkenni (Rizek o.fl., 2016). Hægt er að skipta skjálfta í tvo flokka, annars vegar hvíldarskjálfta (e. 

resting tremor) og hins vegar virkniskjálfta (e. action tremor). Hvíldarskjálfti er eitt augljósasta 

hreyfieinkennið og er gjarnan það sem fyrst er tekið eftir í fari skjólstæðingsins, en hann má greina 

þegar einstaklingurinn er rólegur og afslappaður (Bhatia o.fl., 2018). „Töflunudd“ (e. pillrolling) er þegar 

það er eins og sjúklingurinn sé að nudda töflu milli þumals- og vísifingurs, en þetta fyrirbæri flokkast 

undir hvíldarskjálfta (Jónína H. Hafliðadóttir, Helga Jónsdóttir og Marianne E. Klinke, 2015). Aðstæður 

sem kalla fram kvíða geta aukið skjálfta einstaklingsins en hreyfing og hvíld getur aftur á móti minnkað 

skjálftann. Í flestum tilvikum verða efri útlimir oftar fyrir áhrifum skjálftans heldur en fætur. 

Hvíldarskjálfti getur auk þess komið fram í neðri hluta andlits. Einnig getur sjúklingur upplifað innri 

skjálfta sem sést ekki utanfrá en getur valdið einstaklingnum talsverðri vanlíðan (Chen, Hopfner, 

Becktepe, Deuchsl, 2017). Sjúklingar lýsa oft skjálfta sem óþægilegu og þreytandi einkenni. Vegna 

þess hversu áberandi skjálfti getur verið hættir fólki með svæsinn skjálfta til að minnka félagslega 

þátttöku (DeMaagd og Philip, 2015). 

Óstöðugleiki getur verið gríðarlega hamlandi þar sem hann eykur jafnvægisleysi og getur leitt 

til bylta og slysa (DeMaagd og Philip, 2015; Sigurlaug Sveinbjörnsdóttir, 2016). Ótti við að detta er 

algengur meðal einstaklinga með PV og hefur neikvæð áhrif á lífsgæði þeirra og leiðir til minnkaðrar 
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virkni (Jonasson, Nilsson, Lexell og Carlsson, 2018). Óstöðugleiki getur þar að auki minnkað 

sjálfstraust einstaklinga til að fara út á meðal almennings (Wulf, Landers, Lewthwaite og Toöllner, 

2016). Dópamín lyfjameðferð sem virkar ágætlega á flest hreyfieinkenni ræður þó illa við að minnka 

hreyfieinkenni á borð við göngulags- og jafnvægistruflanir ásamt tal- og kyngingarörðugleikum 

(Poewe, 2017; Radhakrishnan og Goyal, 2018). 

1.6.2 Ekki hreyfieinkenni  

Undanfarna áratugi hefur verið lögð mikil áhersla á hreyfieinkenni og það að þróa árangursríkar 

meðferðir vegna þeirra. Hins vegar er þekking á ekki hreyfieinkennum enn takmörkuð. Nú á dögum er 

þó sífellt meiri áhersla lögð á mikilvægi ekki hreyfieinkenna (Tibar o.fl., 2018). 

Ekki hreyfieinkenni eru afar algeng meðal sjúklinga með PV þrátt fyrir að vera vangreind, en 

þau geta sum hver komið fram allt að einum til tveimur áratugum áður en hreyfieinkenni sjúkdómsins 

verða sýnileg (Chaudhuri, Odin, Antonini og Martinez-Martin, 2011; Sigurlaug Sveinbjörnsdóttir, 2016). 

Auðvelt getur verið að missa af ekki hreyfieinkennum sjúkdómsins þar sem þau eru meira dulin en 

hreyfieinkennin. Ef heilbrigðisstarfsmenn eru ekki nægilega meðvitaðir um þau ekki hreyfieinkenni sem 

fylgja sjúkdómnum er auðvelt að missa af þeim (Chaudhuri o.fl., 2011). Einnig gera skjólstæðingar sér 

ekki endilega grein fyrir því að um einkenni sé að ræða sem fylgja sjúkdómnum og geta verið feimnir 

við að tjá sig um ekki hreyfieinkenni á borð við kynlífserfiðleika, erfiðleika við þvag- og hægðalosun og 

breytingar á hegðun (DeMaagd og Philip, 2015; Pfeiffer, 2016). 

Hægt er að skipta ekki hreyfieinkennum í eftirfarandi sex flokka; Það eru (1) truflanir á 

starfsemi sjálfráða taugakerfisins (e. autonomic dysfunction), (2) taugasálfræðileg einkenni (e. 

neuropsychiatric symptoms), (3) einkenni frá skynfærum (e. sensory symptoms), (4) svefntruflanir (e. 

sleep disturbances), (5) einkenni frá meltingarfærum (e. gastrointestinal symptoms) og (6) önnur 

einkenni, sjá mynd 1. Talið er að lyktarskynstruflanir séu algengasta einkenni ekki hreyfieinkenna 

sjúkdómsins og koma þær fram hjá allt að 97% einstaklinga með PV (Rizek o.fl., 2016). Í rúm 60-70% 

tilfella hafa skjólstæðingar einnig haft einkenni eins og áhugaleysi, tilfinningaleysi og aukna þreytu yfir 

daginn. Eftir því sem sjúkdómurinn ágerist er vitað að ekki hreyfieinkennin valda meiri vandræðum fyrir 

sjúklinginn heldur en hreyfieinkennin (Sigurlaug Sveinbjörnsdóttir, 2016). Þá hafa rannsóknir síðustu 

ára sýnt fram á að einstaklingar með PV tjái neikvæðari áhrif á eigin lífsgæði vegna ekki 

hreyfieinkenna heldur en hreyfieinkenna (Chaudhuri o.fl., 2011). Það er því mikilvægt að meta tilvist 

og áhrif bæði hreyfieinkenna og ekki hreyfieinkenna til að gefa hverjum og einum viðeigandi og 

persónumiðaða meðferð til þess að lífsgæði séu sem ákjósanlegust (Berganzo o.fl., 2016). 

1.7 Daglegt líf með Parkinsonsveiki  

Að greinast með PV gjörbreytir lífi einstaklingsins og fjölskyldu hans til frambúðar (DeMaagd og Philip, 

2015; Smith og Shaw, 2017). Einstaklingar með PV og aðstandendur þeirra standa oftar en ekki 

frammi fyrir margvíslegum áskorunum og breytingum. Má þar nefna missi og óvissu um hvað framtíðin 

ber í skauti sér vegna ófyrirsjáanleika í framgangi sjúkdómsins, félagslega einangrun, 

fjárhagserfiðleika og áskoranir í tengslum við að takast á við breytingar á líkamlegri getu (Habermann 

og Shin, 2017). Sjúklingar sem missa líkamlegt sjálfstæði upplifa oft lakara sjálfsálit, minni 
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sjálfsvirðingu og fjölskyldusambönd þeirra geta raskast (Kang og Ellis-Hill, 2015). Samhliða versnun 

verður vaxandi þörf fyrir faglega ráðgjöf og stuðning (Tod o.fl., 2016).  

Einkenni sem einstaklingar með PV finna fyrir eru persónubundin og því upplifa þeir veikindin 

á mismunandi hátt (Smith og Shaw, 2017). Að aðlagast lífi með PV, þar sem einkennin breytast 

stöðugt og versna, er afar krefjandi (Megari, 2013). Áhrif og ábyrgð vegna sjúkdómsins varpast einnig 

yfir á nánustu aðstandendur. Fyrra jafnvægi í fjölskyldunni raskast og hlutverk fjölskyldumeðlimanna 

breytast þegar þörf er á að aðlagast nýjum eða versnandi einkennum (DeMaagd og Philip, 2015).  

Umönnunaraðilar PV geta ýmist verið aðstandendur, vinir eða heilbrigðisstarfsmenn. Fáir 

umönnunaraðilar hafa nauðsynlega færni og þjálfun til að geta borið ábyrgð á umönnunarhlutverkinu 

alveg á eigin spýtur vegna þessa flókna og krefjandi sjúkdóms (Tan o.fl., 2012). Það að annast 

aðstandanda sinn getur vissulega verið mjög gefandi, en að sjá um umönnun langveiks einstaklings 

yfir langt tímabil getur einnig valdið miklu álagi og einkennum eins og þunglyndi, kvíða, þreytu og 

félagslegri einangrun. Einnig getur ótti um versnun og að ráða ekki við umönnunarhlutverkið haft 

neikvæð áhrif á líðan einstaklinga (McLaughlin o.fl., 2010). Talið er að dætur sem búa í foreldrahúsum 

séu líklegri heldur en synir til að sinna umönnunarhlutverki þegar annað foreldrið er með PV. Enn 

fremur er talað um að konur eigi auðveldara með að veita persónulega umönnun (Tan o.fl., 2012). 

Sú hjúkrunarmeðferð sem er í boði í dag fyrir einstaklinga með PV á Íslandi er ætlað að auka 

lífsgæði skjólstæðinganna (Marianne E. Klinke o.fl., 2018). Eftirlit, stuðningur, fræðsla og hreyfing eru 

hornsteinar þeirrar meðferðar sem hjúkrunarfræðingar veita í þverfaglegri samvinnu 

heilbrigðisstarfsmanna (Jónína H. Hafliðadóttir o.fl., 2015). Til að aðstoða skjólstæðinginn og fjölskyldu 

hans við að lifa sem heilbrigðasta lífi þurfa hjúkrunarfræðingar að mynda gott meðferðarsamband og 

kynnast daglegum aðstæðum skjólstæðinga sinna með PV vel (Valcarenghi o.fl., 2018). Jafnvel þó að 

rannsóknir síðustu ára hafa sýnt að langvinn veikindi á borð við PV umbreyti lífi einstaklinga með 

sjúkdóminn og aðstandenda þeirra hefur reynsluheimur þeirra af því að lifa með sjúkdóminn verið 

tiltölulega lítið rannsakaður. Með því að samþætta rannsóknir um reynslu sjúklinga með PV og 

aðstandenda þeirra er hægt að brúa mikilvæga þekkingargjá. Með niðurstöðum þessarar samantektar 

á eigindlegum rannsóknum er vonast til að hægt sé að einstaklingshæfa hjúkrunarmeðferðir fyrir 

einstaklinga með PV enn betur en verið hefur hingað til. 
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2 Aðferðafræði  

Með því að safna saman niðurstöðum margra eigindlegra rannsókna á kerfisbundinn hátt fæst 

víðtækari yfirsýn á efninu sem leiðir til betri niðurstaðna heldur en ef um eina rannsókn væri að ræða. 

Einnig víkkar slík samsöfnun niðurstaðna margra rannsókna sjóndeildarhringinn og dýpt umfram eina 

rannsókn (Atkins o.fl., 2008). Höfundar verkefnisins leituðust við að kanna reynslu skjólstæðinga með 

Parkinsonsveiki (PV) og aðstandenda þeirra með það að markmiði að auka skilning á þeim 

áskorunum sem einstaklingarnir glíma við. Að því sögðu er viðeigandi að einblína frekar á eigindlegar 

rannsóknir heldur en megindlegar (Polit og Beck, 2017). Höfundar þessa verkefnis notuðu gagnsæjar 

leiðir við leit heimilda svo að hægt væri að endurtaka leitina og fá sama úrtak af greinum (Joanna 

Briggs Institute, 2017). Í eftirfarandi undirköflum verður farið yfir: 

• Rannsóknarspurningar og markmið 

• Inntöku- og útilokunarskilyrði 

• Efnisleit og leitarorð 

• Framsetningu niðurstaðna og kerfisbundna úttekt þekkingar úr greinum 

2.1 Rannsóknarspurningar   

Rannsóknarspurningarnar voru settar fram út frá PICOTS viðmiðum sem tóku mið af sjúklingahópi (e. 

disease), ákveðnu vandamáli (e. issue of interest), samanburði á viðfangsefni (e. comparsion or main 

interest) (á ekki við hjá okkur), útkomu (e. outcome), tíma (e. time) og rannsóknarsniði (e. study design 

chosen). Í þessu tilfelli var um fræðilega samantekt á eigindlegum rannsóknum að ræða (Polit og 

Beck, 2017). Í þessari ritgerð voru rannsóknarspurningarnar tvískiptar. Önnur þeirra snéri að 

skjólstæðingum með PV en hin snéri að aðstandendum þeirra.  

Leitast var við að svara eftirfarandi tveimur rannsóknarspurningum: 

 

Fyrri rannsóknarspurning tengdist reynslu einstaklinga með Parkinsonsveiki:  

Rannsóknarspurning 1: 

Hvernig hefur reynslu einstaklinga með Parkinsonsveiki sem búa heima eða á stofnunum verið lýst í 

eigindlegum rannsóknum  

 

Markmiðin voru að:   

• Greina frá reynslu einstaklinga með PV  

• Greina upplýsingar sem væru nothæfar til að bæta einstaklingsbundna hjúkrun 

 

Seinni rannsóknarspurning tengdist reynslu aðstandenda á umönnun einstaklinga með 

Parkinsonsveiki:  

Rannsóknarspurning 2: 

Hvernig hefur reynslu aðstandenda einstaklinga með Parkinsonsveiki verið lýst í eigindlegum 

rannsóknum 
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Markmiðin voru að:   

• Greina frá mikilvægri þekkingu sem gæti nýst aðstandendum þeirra sem greinst hafa með PV  

• Varpa ljósi á hvernig PV hefur áhrif á þá aðstandendur sem eru nánastir hinum 

Parkinsonsveika 

 

Einnig var markmið beggja rannsóknarspurninga að bera kennsl á styrkleika og takmarkanir í 

rannsóknum sem skoðaðar voru til þess að geta komið með ráðleggingar til framtíðar rannsakenda 

eigindlegra rannsókna innan þessa sviðs.  

2.2 Inntakanir og takmarkanir  

Eftirfarandi skilyrði voru sett fyrir inntöku rannsókna:  

Gagnagrunnur: Leitað í PubMed gagnagrunni til þess að finna viðeigandi greinar.   

Dagsetning leitar: Við gagnaleit voru greinar takmarkaðar við árin 2009-2019.   

Þátttakendur: Eingöngu var miðað við fullorðna einstaklinga með PV og aðstandendur þeirra, þ.e. 

einstaklinga 19 ára og eldri. Ekki skipti máli hvort að einstaklingar með PV bjuggu á eigin heimili eða 

stofnunum. Einungis voru skoðaðar greinar sem tengdust mönnum.  

Tegundir rannsókna: Allar tegundir eigindlegra rannsókna sem höfðu farið í gegnum viðurkennd 

ritrýnisferli voru teknar með. Eitt inntökuskilyrðanna var þar að auki að greinarnar væru settar upp á 

skipulagðan hátt samkvæmt IMRAD viðmiðum (e. Introduction, Method, Results and Discussion).  

Tungumál: Greinar á ensku eða íslensku.  

Yfirsýn yfir inntöku- og útilokunarskilyrði, sjá töflu 1. 

 

Tafla 1: Inntöku- og útilokunarskilyrði 

  Inntökuskilyrði    Útilokunarskilyrði   

• Heimildir frá 2009-2019  

• Einstaklingar með Parkinsonsveiki  

• Aðstandendur einstaklinga með 

Parkinsonsveiki 

• Einstaklingar 19 ára og eldri   

• Gögn á ensku   

• Eigindlegar rannsóknir   

• Gögn sem tengdust mönnum   

• Grein uppbyggð samkvæmt IMRAD 

viðmiðum  

   

• Heimildir frá 2008 og eldri   

• Megindlegar rannsóknir  

• Þversniðsrannsóknir   

• Fræðilegar samantektir (e. 

systematic review)  

• Greinar sem einblíndu á reynslu 

einstaklinga eftir rafskautsaðgerðir 

• Gögn á öðru tungumáli en ensku  

• Gögn sem tengdust dýrum   
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2.2.1 Efnisleit og leitarorð  

Leitarorðin sem notuð voru í gagnagrunnum PubMed voru þrjú talsins, „Parkinson’s disease“, 

„Qualitative” og “Nurs*“. Við leit að fræðilegum heimildum notuðu höfundar MeSH með leitarorðunum. 

Þegar leitað var í gagnagrunninum PubMed var byrjað á að slá inn orðin “Parkinson’s disease” þar 

sem hakað var við MeSH og „Qualitative“ með útilokunarskilyrðum sem tilgreind eru hér að ofan. Þessi 

leitarskilyrði gáfu 163 niðurstöður og voru 20 þeirra valdar til frekari athugunar. Við aðra leit voru slegin 

inn orðin „Parkinson’s disease“ þar sem hakað var við MeSH og „Nurs*“ með sömu 

útilokunarskilyrðum og áður. Þessi leitarskilyrði gáfu 277 niðurstöður og voru 15 þeirra valdar til frekari 

athugunar.  

Höfundar þessa verkefnis notuðust einnig við leitarorðin „Experience“, „Coping“, „Impact“ og 

„Adaptation“, en undir þeim leitarskilyrðum fengust nær eingöngu greinar sem notuðust við 

megindlegar rannsóknaraðferðir, ásamt þversniðsrannsóknum. Í samráði við leiðbeinanda var því 

ákveðið að enda einungis með þrjú leitarorð þegar upp var staðið.  

Leitin var framkvæmd af báðum höfundum í sameiningu (ÓSV/SJF). Einnig var leitin framkvæmd í 

samráði við leiðbeinanda nemenda (MEK) og var leiðbeinandi spurður hvort greinarnar sem voru 

afmarkaðar uppfylltu inntökuskilyrði. 

Tafla 2: Leit og útkomur samkvæmt PICOTS 

Leit og útkomur samkvæmt PICOTS 

P Sjúklingar með Parkinsonsveiki og aðstandendur þeirra 

I Reynsla og líðan einstaklinga með Parkinsonsveiki og áhrif á aðstandendur 

C Á ekki við 

O Áhrif á lífsgæði, vellíðan og hreyfigetu 

T Tímabil eftir greiningu og að lífslokameðferð 

S Eigindlegar rannsóknargreinar 

 

Tafla 3: PubMed inntökuskilyrði: Fullorðnir 19 og eldri, greinar á ensku, frá 2009 til 2019 

Leit Leitarorð „Hits“ Titlar Útdrætti 

1 Parkinson’s disease (MeSH) AND qualitative 163 20 10 

2 Parkinson’s disease (MeSH) AND nurs*  277 15 6 

Samtals 440 35 16 

 

Eftir að leitin var framkvæmd voru samtals 440 „hits“, en eftir að titlar og útdrættir voru skimaðir með 

tilliti til inntöku- og útilokunarskilyrða stóðu 16 greinar eftir sem voru lesnar í heild sinni. Fimm greinar 

voru útilokaðar. Í heildina uppfylltu 11 greinar inntökuskilyrði. Báðir nemendur lásu yfir útdrætti hvor í 

sínu lagi. Ef vafi var til staðar hvort greinin uppfyllti skilyrði var það rætt við leiðbeinanda (MEK), sjá 

mynd 2 PRISMA flæðirit. 
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2.3 Greining og framsetning niðurstaða  

Hver rannsókn fyrir sig var lesin yfir þrisvar sinnum af hvorum nemenda í sitthvoru lagi til þess að 

öðlast góða innsýn í efni rannsóknanna og ná yfirsýn yfir heildarmyndina. Þær upplýsingar sem þóttu 

mikilvægar voru yfirstrikaðar. Út frá skilningi af lestri rannsóknanna og umræðu milli nemenda voru 

gerðar töflur til þess að öðlast betri yfirsýn á innihaldi rannsóknargreinanna. Allar rannsóknir voru 

settar inn í tiltekna töflu. Teknar voru út eftirfarandi upplýsingar: (1) Höfundar, ár og land, (2) 

Tilgangur, (3) Aðferð og greining, (4) Þátttakendur, (5) Staðsetning, tími og alvarleiki sjúkdóms, (6) 

Niðurstöður; Þemu/kóðun, áskoranir og hjálplegir þættir og (7) Annað. Taflan var notuð til þess að 

koma auga á sameiginlega þætti og þætti sem voru ólíkir milli rannsókna, bæði með tilliti til 

aðferðafræði og niðurstaðna. Í kjölfarið voru rannsóknarniðurstöðurnar samþættar með orðum og í 

myndum með því að lesa lóðrétt úr hverjum dálki fyrir sig.  

2.4 Gæðamat samkvæmt litakóða  

Þrátt fyrir að samþætting niðurstaðna eigindlegra rannsókna virðist vera kjörin leið til að ná yfirsýn yfir 

reynslu einstaklinga með PV og aðstandenda þeirra veldur eðli eigindlegra rannsókna mörgum 

áskorunum. Helstu vandamál eru að aðferðafræði og framsetning niðurstaðna er oft margbreytileg. 

Mynd 2: Prisma flæðirit 
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Einnig er mikilvægt að hafa aðstæður, samanber ólíkir menningarheimar, sérstaklega í huga við túlkun 

niðurstaðna. Samþætting eigindlegra rannsókna getur þó verið dýrmæt fyrir hjúkrun og niðurstöður 

þessarar rannsóknaraðferðar hefur oft beina skírskotun til daglegra starfa hjúkrunarfræðinga (Atkins 

o.fl., 2008).  

Ákveðið var að setja fram gæðamat samkvæmt þremur litakóðum til þess að geta sett fram 

óhlutdræga og heildstæða samantekt á styrkleikum og veikleikum þeirra rannsókna sem teknar voru 

með í yfirlitinu. Höfundar þessa verkefnis settu fram mikilvæga þætti sem hver rannsókn þurfti að 

greina frá. Þau skilyrði sem höfundum fannst mikilvægt við gæðamat rannsókna voru meðal annars 

„Kom tilgangur rannsóknar vel fram?“, „Var greiningu og aðferð rannsóknar vel lýst?“, „Kom fjöldi 

þátttakenda fram?“, „Kom meðalaldur/aldursbil fram?“, „Kom alvarleikastig sjúkdóms fram?“, “Kom 

fram hvar viðtölin/gagnasöfnun fór fram?“, „Voru þemu greind?“, „Var rödd þátttakenda skýr?“, „Voru 

niðurstöður rannsóknar skýrar?“ og „Var rannsóknin auðlesanleg?“. Fjöldi stiga ákvarðaði litakóða 

rannsóknarinnar sem gaf til kynna gæði í framsetningu hennar. Græni liturinn táknaði „Frábær gæði“, 

guli liturinn „Ásættanleg gæði“ og rauði liturinn „Töluverðar takmarkanir í aðferð og framsetningu 

niðurstaðna“. 
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3 Niðurstöður   

3.1 Þátttakendur og niðurstöður leitar  

Samtals tóku 261 viðmælendur þátt í 11 eigindlegum rannsóknum. Þar af voru 118 einstaklingar með 

Parkinsonsveiki (PV) og 115 voru aðstandendur. Í þeim fjórum rannsóknum sem snéru einungis að 

skjólstæðingum með PV voru samtals 65 þátttakendur (spönn 8-30) (Haahr, Kirkevold, Hall og 

Østergaard, 2010; Kang og Ellis-Hill, 2015; Plouvier o.fl., 2018; Valcarenghi o.fl., 2018). Í rannsóknum 

sem fjölluðu um bæði einstaklinga með PV og aðstandendur þeirra voru sjúklingar 48 (spönn 2-28) og 

aðstandendur 63 (spönn 4-28) (Giles og Miyasaki, 2009; Habermann og Shin, 2017; Mshana, Dotchin, 

Walker, 2011; Tod o.fl., 2016). Í rannsóknum sem einungis tóku mið af aðstandendum voru samtals 

52 þátttakendur (McLaughlin o.fl., 2010; Smith og Shaw, 2017; Tan o.fl., 2012). Þó að tvær af þessum 

rannsóknum lýstu reynslu heilbrigðisstarfsfólks og almennings (Mshana o.fl., 2011; Tod o.fl., 2016) var 

eingöngu skoðuð reynsla einstaklinga með PV og aðstandenda þeirra. Niðurstöður hverrar rannsóknar 

fyrir sig má sjá í fylgiskjali 2: Rannsóknir um reynslu einstaklinga með PV og í fylgiskjali 3: Rannsóknir 

um reynslu einstaklinga með PV og aðstandendur þeirra. 

3.2 Mat og gæði í rannsóknum 

Heilt á litið voru gæði rannsóknanna góð. Einungis voru tvær greinar sem uppfylltu skilyrðin ekki 

nægilega vel og fengu litakóðann rauðan. Sá veikleiki sem oftast kom fyrir, eða í sex rannsóknum, var 

að alvarleikastig sjúkdóms var ekki tilgreint (Kang og Ellis-Hill, 2015; McLaughlin o.fl., 2010; Mshana 

o.fl., 2011; Smith og Shaw, 2017; Tod o.fl., 2016 og Valcarenghi o.fl., 2018). Fjórar rannsóknir voru 

ekki með skýr kaflaskipti í niðurstöðukafla og aðferðafræðikafla. Þar með reyndust þær erfiðar aflestrar 

(Haahr o.fl., 2010; Mshana o.fl., 2011; Plouvier o.fl., 2018; Tod o.fl., 2016). Nákvæmari lýsing 

gæðamats má sjá í töflu 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=%C3%98stergaard%2C+Karen
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=%C3%98stergaard%2C+Karen
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Tafla 4: Gæðamat samkvæmt litakóða 
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Kom tilgangur 

rannsóknar vel fram? 

           

Greiningu og aðferð 
rannsóknar vel lýst? 

           

Fjöldi og val þátttakenda 
lýst? 

           

Meðalaldur/aldursbil 
þátttakenda? 

           

Alvarleikastigi sjúkdóms 
lýst (t.d. H&Y)? 

           

Kemur fram hvar viðtölin 
voru tekin? 

           

Var vel aðgreind 
þemu/flokkun? 

           

Heyrist rödd 
þátttakenda? 

           

Skýr framsetning 
niðurstaðna 

           

Auðlesanleg?            

Heildarstig (%) 
Litakóði 

10/10 
(100) 

9/10 
(90) 

10/10 
(100) 

9/10 
(90) 

8/10 
(80) 

6/10 
(60) 

9/10 
(90) 

9/10 
(90) 

10/10 
(100) 

7/10 
(70) 

8/10 
(80) 

Athugasemdir 

[1] Hnitmiðuð rannsókn. Allar upplýsingar komu fram sem höfundar þurftu að nota við gerð verkefnis. Stutt grein.  

[2] Meðalaldur kom fram hjá skjólstæðingum þegar þeir voru í DBS, en ekki aldursbil. Rannsóknin ekki auðlesanleg 
og þurftu höfundar þessa verkefnis að lesa hana yfir nokkrum sinnum. 

[3] Allar upplýsingar komu fram sem höfundar þurftu að nota við gerð verkefnis. Höfundar þessa verkefnis gátu 
auðveldlega greint á milli raddar skjólstæðinga með PV og aðstandenda. 

[4] Alvarleikastig sjúkdóms kom ekki fram en lengd sjúkdóms kom fram. 

[5] Meðalaldur þátttakenda kom ekki fram. Alvarleiki sjúkdóms kom ekki fram þar sem rannsóknin snéri einungis að 

aðstandendum. Hins vegar kom fram lengd umönnunarhlutverks. Ekki sérstaklega tilgreint hver undirþemun voru.  

[6] Greiningaraðferð ekki lýst. Aldursbil skjólstæðinga með PV kom fram en ekki hinna þátttakendanna. Rannsókn il la 
uppsett og mætti setja niðurstöður upp á einfaldari og skýrari hátt. Mikið af óþarfa upplýsingum sem tengjast 
sjúkdómnum ekki á nokkurn hátt. Mjög áhugaverð grein þar sem þekkingarleysi íbúa um sjúkdóminn er augljóst.  

[7] Lengd sjúkdóms ekki tilgreind. Rannsóknin var auðlesanleg að öllu leyti nema að tímabil þátttakenda í rannsókn 
var ruglingslegt fyrir höfunda verkefnis. 

[8] Alvarleikastig sjúkdóms kom ekki fram en lengd sjúkdóms kom fram. 

[9] Allar upplýsingar komu fram sem höfundar þurftu að nota við gerð verkefnis. 

[10] Ekki var auðvelt að greina þemu og finna þau í rannsókn. Ekki auðlesanleg grein þar sem erfitt var að finna þemu. 

[11] Ekki var auðvelt að greina undirþemu. 

Gæði rannsókna flokkað eftir stigum og litakóða. Grænn: 10/10. Gulur: 8-9/10. Rauður: 8/10 
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3.3 Ár og land  

Rannsóknirnar voru framkvæmdar á árunum 2009-2018 víðs vegar um heiminn; í Bandaríkjunum 

(n=1), Brasilíu (n=1), Danmörku (n=1), Englandi (n=3), Hollandi (n=1), Kanada (n=1), Norður-Írlandi 

(n=1), Singapore (n=1) og Tanzaníu (n=1). Reynsla einstaklinga með PV og aðstandenda þeirra hefur 

helst verið rannsökuð innan Norð-vestur Evrópu en rannsóknirnar ná þó til annarra heimsálfa á borð 

við Afríku og Asíu eins og sjá má á mynd 3. 

 

3.4 Tilgangur rannsókna  

Rannsakendur skoðuðu reynslu af því að lifa með PV út frá mismunandi sjónarhornum. Fjórar 

rannsóknir tóku mið af reynslu einstaklinga með PV. Plouvier og félagar (2018) einblíndu á hvernig 

einstaklingar með PV réðu við breytingar í sjálfsbjargargetu sinni. Í takt við það en samt með aðeins 

öðruvísi sjónarhorni skoðuðu Valcarenghi og félagar (2018) hvernig einstaklingum gekk að hagræða 

daglegu lífi með þeim áskorunum sem sjúkdómnum fylgja. Ófyrirsjáanleikinn sem varð í tilveru 

einstaklinga með PV var lýst í rannsókn Haahr og félaga (2011) og einnig hvaða aðferðir þeir notuðust 

við til að fást við áskoranir daglegs lífs. Loks beindist rannsókn Kang og Ellis-Hill (2015) að þeim 

þáttum sem stuðluðu að velgengni og árangursríku lífi þrátt fyrir líf með síversnandi erfiðan sjúkdóm 

eins og PV. 

 Athugun á sameiginlegri reynslu einstaklinga með PV og aðstandenda þeirra fór fram í fimm 

rannsóknum (Giles og Miyasaki 2009; Habermann o.fl., 2017; Mshana o.fl., 2011; Smith og Shaw, 

2017; Tod o.fl., 2016). Þarfir, óskir og áhyggjur hjóna voru í brennidepli í rannsókn Habermann og 

félaga (2017). Áhersla var lögð á að lýsa reynslu einstaklinganna og aðstandenda þeirra af þeirri 

þjónustu sem heilbrigðiskerfið bauð uppá á lokastigi sjúkdómsins í rannsókn Giles og Miyasaki (2009). 

 Mynd 3: Yfirlit yfir dreifingu rannsókna 
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Svipað viðfangsefni var einnig skoðað af Tod og félögum (2016). Í þeirri rannsókn var þó sett í forgang 

að lýsa áhrifum félagslegrar þjónustu á heilsu og lífsgæði sjúklinga og aðstandenda þeirra. Almenn 

atriði varðandi líf með PV og þær áskoranir sem fylgja voru teknar fyrir í rannsókn Mshana og félaga 

(2011) en sú rannsókn var framkvæmd í Tanzaníu og tóku einnig fram samfélagslegan skilning á PV. 

Rannsókn Smith og Shaw (2017) beindist að því að skoða lífheim PV og aðstandenda þeirra og áhrif 

veikindanna á fjölskyldulífið í heild sinni. Enn fremur var leitað eftir þáttum sem ýttu undir vellíðan og 

jafnvægi í fjölskyldunni. 

 Síðustu tvær rannsóknirnar fjölluðu um upplifun aðstandenda sem þurftu að annast nákomna 

fjölskyldumeðlimi sína með PV (McLaughlin o.fl., 2010; Tan o.fl., 2012). Í þessum rannsóknum var 

lögð áhersla á að fá fram reynslu aðstandenda af umönnunarhlutverkinu. 

3.5 Aðferð og greining  

Notast var við viðtöl í öllum 11 rannsóknunum. Ein rannsókn notaðist þó við meira en eina tegund af 

viðtölum en aðferðin var flókin vegna þess að bæði var um að ræða einstaklingsviðtöl og 

rýnihópaviðtöl (Mshana o.fl., 2011). Í tveimur rannsóknum voru einnig notuð myndbandsupptökur 

(McLaughlin o.fl., 2010; Plouvier o.fl., 2018). Fimm rannsóknir notuðust við djúpviðtöl (Giles og 

Miyasaki, 2009; Haahr o.fl., 2010; Mshana o.fl., 2011; Tod o.fl., 2016; Valcarenghi o.fl., 2018).  

Hálfstöðluð viðtöl voru í fimm rannsóknum (Habermann og Shin, 2017; Kang og Ellis-Hill, 2015; 

Mshana o.fl., 2011; Plouvier o.fl., 2018; Tan o.fl., 2012) og stöðluð viðtöl í tveimur rannsóknum 

(McLaughlin o.fl., 2010; Smith og Shaw, 2017). Viðtalsrammi fylgdi eingöngu með í fjórum tilvikum 

(Giles og Miyasaki, 2009; Plouvier o.fl., 2018; Tan o.fl., 2012; Tod o.fl., 2016). 

 Þó mismunandi aðferðir hafi verið notaðar í rannsóknunum var framkvæmd þemagreining í 

þeim öllum. Í þremur rannsóknum var fyrirbærafræði notuð (Giles og Miyasaki, 2009; Haahr o.fl., 2010; 

Smith og Shaw, 2017). Blandaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir voru notaðar í tveimur rannsóknum, 

það er að segja einstaklingsviðtöl og rýnihópaviðtöl til að skapa aukna dýpt (Mshana o.fl., 2011; Tod 

o.fl., 2016). Aðrar aðferðir sem mátti sjá var grunduð kenning (Valcarenghi o.fl., 2018), efnisgreining 

með „opinni kóðun“ (Plouvier o.fl., 2018) og frásagnargreining (Tod o.fl., 2016). Til að aðstoða 

rannsakendur við að halda utan um gögnin og greina þau voru notuð tölvuforrit í fjórum rannsóknum 

(Giles og Miyasaki, 2009; McLaughlin o.fl., 2010; Plouvier o.fl., 2018; Tan o.fl., 2012). 

3.6 Staðsetning, lengd og alvarleiki sjúkdóms  

Allar rannsóknir nema ein voru gerðar í heimahúsum eða á heilbrigðisstofnunum. Í rannsókn eftir 

Valcarenghi og félaga (2018) var ekki tekið fram hvar gagnaöflun fór fram.  

Misjafnt var milli rannsókna hversu lengi einstaklingar með PV höfðu verið með sjúkdóminn og 

á hvaða stigi hann var. Í átta rannsóknum var alvarleikastig sjúkdómsins ekki tilgreint (Haahr o.fl., 

2010; Habermann og Shin, 2017; Kang og Ellis-Hill, 2015; McLaughlin, 2010; Mshana o.fl., 2011; 

Smith og Shaw, 2017; Tod o.fl., 2016; Valcarenghi o.fl., 2018) og sjúkdómslengd var ekki lýst í fjórum 

tilvikum (Giles og Miyasaki, 2009; Mshana o.fl., 2011; Plouvier o.fl., 2018; Tan o.fl., 2012).  
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3.7 Niðurstöður rannsókna  

3.7.1 Þemu/kóðun 

Fjöldi þemu spönnuðu frá 2-4. Ákveðna sameiginlega þræði var hægt að greina þvert yfir þau þemu 

sem komu fram; (1) Að lifa með Parkinson, (2) Sjálfstæði, (3) Þættir tengdir heilbrigðisþjónustu, (4) 

Þættir tengdir umönnun, (5) Lyf og lyfjanotkun, (6) Efnahagslegir þættir og (7) Fræðsla/upplýsingagjöf.  

  

Að lifa með Parkinson  

Hvernig einstaklingar tókust á við líf með PV endurspeglaðist í langflestum þemum (Giles og Miyasaki, 

2009; Haahr o.fl., 2010; Habermann og Shin, 2017; Kang og Ellis-Hill, 2015; Mshana o.fl., 2011; Smith 

og Shaw, 2017; Tan o.fl., 2012; Tod o.fl., 2016; Valcarenghi o.fl., 2018). Dæmi um heiti þema voru; 

„Að lifa árangursríku lífi með Parkinsonsveiki“ (Kang og Ellis-Hill, 2015), „Að lifa með sjúkdómnum“ 

(Valcarenghi o.fl., 2018), „Erfið einkenni og vandamál“ og „Áhyggjur tengdar framtíðinni“ (Habermann 

og Shin, 2017).  

Aðlögun og skilningur einstaklings á áhrifum PV mátti sjá í þemum eins og; „Að takast á við 

sjúkdóminn og aðlögun að honum“ (Tan o.fl., 2012), „Skilningur á Parkinson sjúkdómnum“ (Tod o.fl., 

2016), „Þetta er meira en bara sjúkdómur“ og „Að vera saman með Parkinsonsveiki“ (Smith og Shaw, 

2017). Grípandi lýsingar á tilfinningalegum byrðum birtust í þemum eins og; „Að vera einn á báti“ 

(Giles og Miyasaki, 2009), „Reynsla einstaklinga með Parkinson“ (Mshana o.fl., 2011), „Líkaminn“, „Að 

lifa í lokuðu rými og breytingar á félagslegu lífi“ (Haahr o.fl., 2010), og „Að lifa með þeirri skömm sem 

fylgir sjúkdómnum“ (Valcarenghi o.fl., 2018). 

 

Sjálfstæði 

Skerðing á sjálfstæði voru atriði sem einstaklingar með PV fundu oft fyrir. Slík þemu voru „Að halda 

sjálfstæði“, „Skerðing á getu til þess að hafa frumkvæði“ (Plouvier o.fl., 2018), „Aðferðir til þess að 

öðlast stjórn“ (Kang og Ellis-Hill, 2015), „Valkostir, stjórn og sjálfstæði“ (Tod o.fl., 2016) og „Að lifa með 

minna sjálfstæði, málamiðlun og að vera byrði“ (Haahr o.fl., 2010). 

 

Þættir tengdir heilbrigðisþjónustu 

Ófullnægjandi aðstoð endurspeglaðist til dæmis í aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Þemu sem komu 

fram voru meðal annars „Skortur á aðgengi að heilbrigðisþjónustu“ (Valcarenghi o.fl., 2018), 

„Upplýsingagjöf, læknisaðstoð og nýjar áskoranir“ (Kang og Ellis-Hill, 2015), „Læknisaðstoð fyrir fólk 

með Parkinson“, „Greining, samhæfð og áframhaldandi læknisþjónusta“ (McLaughlin o.fl., 2010), „Að 

fá meðferð við sjúkdómnum“ (Mshana o.fl., 2011) ásamt „Bætingar í heilbrigðiskerfinu, stuðningur frá 

utanaðkomandi aðilum og önnur stuðningsúrræði“ (Tod o.fl., 2016). 

 

Þættir tengdir umönnun 

Þemu sem tengdust umönnun bæði frá sjónarmiði einstaklinga með PV og aðstandenda voru 

eftirfarandi; „Byrði í tengslum við umönnun“ (McLaughlin o.fl., 2010), „Áskoranir tengdar umönnun“, 

„Áhrif umönnunar á umönnunaraðila“, „Þörf á betri umönnunaraðstoð“, „Hvað felst í umönnuninni, að 

takast á við umönnunina og þættir sem hjálpa“ (Tan o.fl, 2012), „Almenn einkenni góðrar umönnunar“, 
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„Kostir við umönnun“ og „Stöðugleiki í umönnun“ (Tod o.fl., 2016). „Reynsla umönnunaraðila“ var 

sérstaklega gefinn gaumur í einni rannsókn (Mshana o.fl., 2011). 

 

Lyf og lyfjanotkun 

Greint var frá mikilvægi lyfjanna og það að bera virðingu fyrir tímasetningu þeirra var tilgreint í tveimur 

rannsóknum. Í rannsókn Tod og félaga (2016) var meðal annars fjallað um „Tímasetning lyfjainntöku“ 

og í hinni rannsókninni var tekið fyrir „Lyfjainntaka og að lifa samkvæmt plani“ (Haahr o.fl., 2010). 

 

Efnahagslegir þættir  

Þemu tengd fjárhag komu fram í „Efnahagslegar afleiðingar umönnunar“ (McLaughlin o.fl., 2010). Í 

þeirri rannsókn nefndu aðstandendur álag vegna tekjutaps og breyttra vinnuaðstæðna. „Ófullnægjandi 

fjárhagsúrræði“ var annað þema sem tengdist efnahagslegum þáttum þar sem bæði einstaklingur með 

PV og maki hans lýstu yfir fjárhagsáhyggjum (Habermann og Shin, 2017). 

 

Upplýsingagjöf  

Ófullnægjandi upplýsingagjöf og mikilvægi góðrar fræðslu kom fram í fimm rannsóknum og 

endurspegluðust í eftirfarandi þemum; „Skortur á upplýsingum“ og „Að vilja vita eða vilja ekki vita“ 

(Giles og Miyasaki, 2009), „Upplýsingagjöf“ (Kang og Ellis-Hill, 2015), „Skortur á upplýsingum varðandi 

framtíðarplön“ (Habermann og Shin, 2017), „Tölfræðilegar upplýsingar um þjónustu“ (Tod o.fl., 2016) 

og „Upplýsingaþörf“ (McLaughlin o.fl., 2010). 

3.8 Upplifun einstaklinga með PV og aðstandenda þeirra  

Í eftirfarandi undirköflum voru upplifanir og áskoranir flokkaðar samkvæmt líkamlegum-, andlegum- og 

félagslegum áskorunum. Það voru ekki skörp skil á milli þessara flokka. 

3.8.1 Líkamlegar áskoranir fyrir einstaklinga með PV 

Í sjö rannsóknum komu fram lýsingar á líkamlegum áhrifum af PV og hvernig einstaklingar upplifðu 

líkamlegar breytingar (Haahr o.fl., 2011; Habermann og Shin, 2017; Kang og Ellis-Hill, 2015; Mshana 

o.fl., 2011; Plouvier o.fl., 2018; Smith og Shaw, 2017; Valcarenghi o.fl., 2018). Þær breytingar sem 

oftast voru nefndar voru erfiðleikar við athafnir daglegs lífs en sjúklingar upplifðu að daglegar athafnir 

tóku töluvert lengri tíma en áður. Þeir fundu einnig fyrir meiri þreytu og lakara þreki og úthaldi (Haahr 

o.fl., 2010; Mshana o.fl., 2011; Valcarenghi o.fl., 2018). Lýst var hvernig einstaklingar með PV tóku 

eftir því hvernig ástandið versnaði án þess að fá við nokkuð ráðið. Líkaminn varð meira og meira 

veikburða og lét verr að stjórn. Um leið og búið var að aðlagast einu einkenni fór strax að bera á öðru 

sem þurfti að takast á við. Hreyfingar og hugsun urðu hægari og það var erfiðara að einbeita sér og 

takast á við þau verkefni sem lífið bauð uppá. Líkamleg einkenni fóru að hindra athafnir daglegs lífs og 

félagslega þátttöku. Sjúkdómurinn fór hægt og rólega að stjórna öllu í lífi einstaklinganna (Haahr o.fl., 

2010). Talörðugleikar og kyngingarerfiðleikar voru algeng einkenni sem stóðu hvað mest upp úr. 

Sumir áttu í erfiðleikum með að matast og nærast og voru hræddir við að svelgjast á vegna þess að 

kyngingargeta þeirra var sveiflukennd. Aðrir áttu erfitt með að eiga samræður við aðra einstaklinga 

sem orsakaði mikla félagslega hindrun (Habermann og Shin, 2017; Mshana o.fl., 2011). Í rannsókn 
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Habermann og Shin (2017) kom í ljós að hræðsla við föll olli hvað mestri vanlíðan og takmörkunum 

fyrir einstaklinga með PV. Aðrar líkamlegar áskoranir sem tengdust sjúkdómnum má sjá á mynd 4. 

3.8.2 Líkamlegar áskoranir aðstandenda 

Í tveimur rannsóknum komu fram líkamlegar áskoranir sem aðstandendur einstaklinga með PV 

greindu frá (McLaughlin o.fl., 2010; Tan o.fl., 2012). Tan og félagar (2012) komust að því að það að 

annast einstakling sem glímir við PV getur vegið þungt á þann sem sinnir umönnunarhlutverkinu auk 

þess að vera tímakrefjandi. Þar að auki gat umönnun valdið örmögnun, bæði líkamlega og andlega. 

Vegna langvarandi álags voru einnig margir umönnunaraðilar sem fóru að hafa áhyggjur af sinni eigin 

heilsu.  

Í rannsókn McLaughlin og félaga (2010) greindu umönnunaraðilar frá því að eftir því sem leið 

á sjúkdóminn þurftu aðstandendur stöðugt að veita meiri líkamlegan-, félagslegan- og andlegan 

stuðning til einstaklingsins með PV. Þar að auki voru verkefni sem einstaklingar með PV sáu um fyrir 

sjúkdómsgreiningu orðin að verkefnum aðstandenda eins og að sjá um akstur, garðyrkjustörf og 

bókhald. Vegna stöðugrar framgengni sjúkdómsins gerðu umönnunaraðilar sér einnig grein fyrir því að 

þeir sjálfir þyrftu á einhverjum tímapunkti í framtíðinni að fá utanaðkomandi aðstoð til þess að sinna 

umönnun.  

3.8.3 Félagslegar áskoranir fyrir einstaklinga með PV 

Samtals sex rannsóknir sýndu fram á ýmsar félagslegar áskoranir sem einstaklingar með PV glímdu 

við (Giles og Miyasaki, 2009; Haahr o.fl., 2010; Mshana o.fl., 2011; Plouvier o.fl., 2018; Tod o.fl., 2016; 

Valcarenghi o.fl., 2018). Algengustu áskoranir tengdust ófullnægjandi aðstoð. Mátti þar nefna stuðning 

frá heilbrigðiskerfinu, erfiðleikar við að nálgast þá aðstoð sem þörf var á, takmarkaður aðgangur að 

hjálpartækjum og að þurfa að finna sín eigin úrræði án þess að hafa aðgang að sérhæfðum og 

viðeigandi stuðningi (Giles og Miyasaki, 2009; Mshana o.fl., 2011; Plouvier o.fl., 2018; Tod o.fl., 2016). 

Skjólstæðingar greindu mun á milli utanaðkomandi umönnunaraðila sem sinnti þeim hverju sinni en 

þeir höfðu mismunandi skilning og innsýn í líf hvers skjólstæðings (Plouvier o.fl., 2018).  

Félagslegar áskoranir höfðu mismunandi áhrif. Sumir upplifðu félagslega einangrun og voru 

smeykir við að fara út á meðal almennings vegna þess að sýnileiki sjúkdómsins endurspeglaðist í 

viðbrögðum annarra (Haahr o.fl., 2010; Valcarenghi o.fl., 2018). Þar að auki þurftu sumir 

skjólstæðingar að hætta í vinnu eða sinna áhugamálum og reyndist það vera þeim mikill missir. Sú 

upplifun að geta ekki gert gagn í félagslegu samhengi og að vera til trafala voru einnig félagslegar 

áskoranir sem fram komu (Valcarenghi o.fl., 2018). Niðurstöður Giles og Miyasaki (2009) sýndu að 

skortur á upplýsingagjöf og fræðslu höfðu sterk tengsl við sálfélagslega vanlíðan. Einstaklingum fannst 

þeir stundum ekki hafa svigrúm frá heilbrigðiskerfinu til þess að taka þátt í að skipuleggja eigin 

meðferð og heimaþjónustu. Það var hins vegar mjög mikilvægt fyrir einstaklinginn að ná skoðunum 

sínum fram og hafa vald yfir sínum aðstæðum. 
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3.8.4 Félagslegar áskoranir aðstandenda 

Félagslegar áskoranir tengdust því að sinna umönnunarhlutverki. Þetta kom skýrt fram í þremur 

rannsóknum (McLaughlin o.fl., 2010; Mshana o.fl., 2011; Tan o.fl., 2012). Aðstandendur greindu frá 

áhyggjum sínum yfir að þurfa að hætta í vinnu eða að minnka hana. Þeir töldu sig ekki hafa efni á að 

hætta að vinna því það myndi minnka tekjur og innkomu til heimilisins (McLaughlin o.fl., 2010; Tan 

o.fl., 2012). Í rannsókn Mshana og félaga (2011) greindu umönnunaraðilar frá því að tekjur þeirra 

hefðu minnkað til muna. Þeir höfðu ekki mikið á milli handanna og þeir litlu fjármunir sem þeir fengu fór 

aðallega í kostnað vegna sjúkdómsins. Auk þess nefndu umönnunaraðilar að kostnaður þess að reka 

heimili væri mikill.  

Í þremur rannsóknum virtist stuðningur til aðstandenda og umönnunaraðila hafa verið lítill en 

einnig var greint frá skorti á samskiptum og upplýsingum milli aðstandenda og heilbrigðisstarfsfólks 

(Giles og Miyasaki, 2009; Habermann og Shin, 2017; McLaughlin o.fl., 2010). Umönnunaraðilar og 

aðstandendur töluðu einnig um að erfitt hafi verið að fá upplýsingar og að þeir vissu hreinlega ekki við 

hvern þeir gætu ráðfært sig. Auk þess voru margir þeirra ekki meðvitaðir um að hvaða úrræði væru í 

boði. Þeim sem sóttu um aðstoð var oft á tíðum synjað um aðstoðina, sem olli frekari reiði og pirringi. 

Nefndu aðstandendur að þeim fannst þau þurfa frekari upplýsingar í tengslum við framtíðina og vegna 

framgengni sjúkdómsins en margir fundu sig knúna til þess að leita sér upplýsinga á netinu (Giles og 

Miyasaki, 2009; McLaughlin o.fl., 2010).  

Umönnunaraðilar fundu oft fyrir félagslegri einangrun vegna mikilla krafna um viðveru hjá 

einstaklingnum með PV. Á grunni félagslegrar einangrunar áttu umönnunaraðilar og aðstandendur 

erfitt með að heimsækja vini og ættingja (McLaughlin o.fl., 2010; Mshana o.fl., 2011; Tan o.fl., 2012).  

3.8.5 Andlegar áskoranir fyrir einstaklinga með PV 

Að greinast með Parkinson reyndist flestum vera áfall og leiddi til andlegrar vanlíðunar. Fjallað var um 

slíkar áskoranir í sjö rannsóknum (Giles og Miyasaki, 2009; Haahr o.fl., 2010; Habermann og Shin, 

2017; Kang og Ellis-Hill, 2015; Plouvier o.fl., 2018; Smith og Shaw, 2017; Valcarenghi o.fl., 2018). 

Áhrif sjúkdómsins á útlit og eigin sjálfsmynd voru þær andlegu áskoranir sem oftast var lýst. 

Sjálfstraust og ímynd einstaklinganna breyttist vegna skerðingar á líkamlegri getu, útlitsbreytinga og 

breytinga á vitrænni getu (Haahr o.fl., 2010; Plouvier o.fl., 2018; Smith og Shaw, 2017; Valcarenghi 

o.fl., 2018). Sumir viðmælendur í rannsóknum tjáðu skömm vegna sýnilegra einkenna og afleiðinga 

sjúkdómsins. Vanþekking annarra vegna sjúkdómsins leiddi til þess að sumir einstaklingar með PV 

voru feimnir við að fara út á meðal fólks sem það ekki þekkti. Einhverjum fannst vorkunn fólks valda 

óþægindum og einnig var mikið álag að finna fyrir því að fólk væri að stara á sig. Tilfinningalegt 

óöryggi kom gjarnan í kjölfar skammarinnar og olli það í sumum tilvikum þunglyndi og vanlíðan 

(Plouvier o.fl., 2018; Valcarenghi o.fl., 2018).  

Að viðhalda eðlilegu lífi virtist einnig vera mikil áskorun fyrir skjólstæðinga með PV. Væntingar 

flestra einstaklinga með PV var að geta búið heima eins lengi og hægt var en það að búa heima leiddi 

til þess að skjólstæðingar þurftu stundum að vera einir heima á meðan að maki skrapp út. Slíkt 

reyndist sumum skjólstæðingum mjög erfitt (Haahr o.fl., 2010; Habermann og Shin, 2017; Kang og 

Ellis-Hill, 2015). 
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3.8.6 Andlegar áskoranir aðstandenda 

Það að annast einstakling með Parkinsonsveiki hafði gífurleg áhrif á daglegt líf aðstandenda og/eða 

umönnunaraðila. Gat umönnunarhlutverkið því leitt til kvíða, ótta og þunglyndis sem dæmi. 

Aðstandendur upplifðu oft ótta og kvíða vegna byltuhættu einstaklinga með PV og fannst þeim 

mikilvægt að þeir væru öryggir á meðan verið var að sinna þeim. Umönnunarhlutverkið reyndist valda 

miklu andlegu álagi á umönnunaraðilana og margir upplifðu sig einnig óundirbúna fyrir nýja hlutverkið. 

Aðstandendum fannst oft á tíðum eins og framtíðarplön sín væru hömluð vegna veikinda 

einstaklingsins með PV. Umönnunaraðilar þurftu að styðja vel við einstaklinga með PV þrátt fyrir að 

þeir glímdu sjálfir við þunglyndi, kvíða og vonleysi (McLaughlin o.fl., 2010; Tan o.fl., 2012). 

Í rannsókn Tan og félaga (2012) greindu aðstandendur frá ýmsum andlegum áskorunum. 

Þeim fannst meðal annars erfitt að finna tíma fyrir sjálfa sig og að halda áfram með sitt eigið líf þar 

sem þeir upplifðu sig vera fasta og að þeir þyrftu stöðugt að vera til staðar fyrir þann veika. Margir 

aðstandendur fundu því gjarnan fyrir samviskubiti og sektarkennd þegar þeir fóru út úr húsi og greindu 

frá reiði og pirringi vegna þessa. Einnig reyndist það aðstandendum krefjandi verkefni að sinna 

einstaklingnum með PV ásamt öðrum fjölskyldumeðlimum á sama tíma.  
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3.8.7 Hvetjandi þættir fyrir einstaklinga með PV og aðstandenda þeirra  

Það að lifa með langvinnan sjúkdóm getur reynst fólki afar erfitt. Hvernig sjúklingum tekst að glíma við 

veikindin getur sagt mikið til um heilsufar þeirra. Sjúklingarnir greindu frá ýmsum hjálplegum þáttum 

sem þeir notuðu til að takast á við erfiðleikana og til þess að láta sér líða betur.  

Mikilvægt var að skapa aðstæður sem gerði skjólstæðingum kleift að takast á við 

sjúkdómsgreininguna og til þess að aðlagast nýjum breytingum. Slíkar aðstæður gátu því leyft 

skjólstæðingum með PV að taka sjúkdóminn í sátt (Plouvier o.fl., 2018; Smith og Shaw, 2017). 

Mörgum fannst mikilvægt að upplifa sig hafa stjórn á sínum aðstæðum þrátt fyrir líkamlegt ástand sitt 

Einstaklingar með PV 

 
- Erfiðleikar við böðun 
- Erfiðleikar við að matast 
- Erfiðleikar við að klæðast 
- Erfiðleikar við athafnir daglegs lífs 
- Erfiðleikar við líkamlega hreyfingu 
- Tíðari föll 

- Tal- og kyngingarörðugleikar 
- Kynlífserfiðleikar 
- Þreyta 
- Allt tekur lengri tíma en áður 

Aðstandendur 

 
- Líkamleg þreyta 
- Aukið álag 
- Að takast á við verkefni sem 
áður tilheyrðu hinum veika 

Sameiginlegt 
- Þreyta 

- Líkamlegt álag 

 

Einstaklingar með PV 
 

- Erfitt að biðja um aðstoð 
- Hindranir í tengslum við að nálgast 
umönnunaraðila 
- Að nálgast hjálpartæki 
- Félagsleg einangrun 
- Að þurfa að hætta í vinnu vegna 
sjúkdóms - tekjutap 

- Skortur á upplýsingum 
- Skortur á þverfaglegri samvinnu 
heilbrigðisstarfsfólks 
- Valdaójafnvægi milli fagaðila og 
skjólstæðinga 

Aðstandendur 
 

- Fjárhagsleg byrði 
- Að þurfa að hætta í vinnu vegna 
umönnunarhlutverks- tekjutap 
- Skortur á samskiptum og 
upplýsingum frá heilbrigðisstarfsfólki 
- Erfitt að fá upplýsingar 
- Óvissa með hvaða úrræði eru í boði 

- Félagsleg einangrun 
 
 

Sameiginlegt 

- Félagsleg einangrun 
- Tekjutap 

- Skortur á upplýsingum 

Einstaklingar með PV 
 
- Að missa sjálfstæði sitt 
- Að upplifa skömm 
- Tilfinningalegir örðugleikar 
- Óvissa með framtíðina 

- Að sætta sig við að maki þurfi að fara út 
úr húsi – hræðsla við að vera einn heima 
- Lágt sjálfsálit 
- Þunglyndi 
- Stress 
- Kvíði 

Aðstandendur 
 
- Kvíði 
- Ótti 
- Þunglyndi 
- Vonleysi 

- Óvissa með framtíðina 
- Að upplifa sig óundirbúna fyrir nýja 
umönnunarhlutverkið 
- Erfitt að finna tíma fyrir sjálfan sig 
- Að finna fyrir samviskubiti og sektarkennd 
þegar farið er út úr húsi 
 

Sameiginlegt 
- Kvíði 

- Þunglyndi 
- Óvissa með framtíðina 

Mynd 4: Samþætting og yfirlit yfir áskoranir einstaklinga með PV og umönnunaraðila 
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og að búa til plan með maka sínum er varðaði aðstoð (Haahr o.fl., 2010). Rannsóknir sýndu meðal 

annars fram á að jákvætt hugarfar var algengasta aðlögunarleiðin en jafnframt sú áhrifaríkasta til þess 

að viðhalda góðum samböndum við annað fólk (Haahr o.fl., 2010; Kang og Ellis-Hill, 2015). 

Lyfjainntaka og tímasetning hennar skipti skjólstæðinga með PV miklu máli. Þess vegna fannst þeim 

þýðingarmikið þegar umönnunaraðilar gerðu sér grein fyrir mikilvægi lyfjatíma því ef lyfin voru ekki 

tekin inn samkvæmt áætlun hafði það ýmsar neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir skjólstæðinginn 

(Tod o.fl., 2016). 

 Stuðningur heilbrigðisstarfsfólks og gott samband milli fagaðila og skjólstæðinga skipti 

gríðarlega miklu máli en auk þess var sameiginleg ákvarðanataka álitin nauðsynleg (Kang og Ellis-Hill, 

2015; Plouvier o.fl., 2018; Valcarenghi o.fl., 2018). Stuðningshópar reyndust vera annað úrræði sem 

var hjálplegt en sumum fannst afar gagnlegt að getað talað við aðra og deilt eigin reynslu með öðrum 

sem hafa verið í svipuðum sporum (Haahr o.fl., 2010; Smith og Shaw, 2017). 

Það getur tekið verulega á að vera aðstandandi og/eða umönnunaraðili einstaklings sem 

greinst hefur með langvinnan sjúkdóm. Í rannsókn eftir Tan og félaga (2012) greindu aðstandendur frá 

árangursríkum aðlögunaraðferðum sem fólu meðal annars í sér að leita til andlegra æðri mátta og að 

ná að slaka á til að draga úr álagi. Það að hlúa stöðugt að áhugamálum sínum og vera félagslega 

virkur myndi gera umönnunaraðila kleift að uppfylla líf sitt. Annað sem þótti hjálplegt var að læra 

hvernig ná má góðri tímastjórnun og hvernig leita má aðstoðar þegar sjúkdómurinn sækir á. Í tveimur 

rannsóknum kom í ljós að utanaðkomandi aðstoð var gagnleg á meðal aðstandenda og einstaklinga 

með PV. Aðstandendur fóru jafnvel að nýta sér slíka aðstoð til þess að komast út úr húsi, fá hjálp við 

húsverk og seinnka innlögn á hjúkrunarheimili (Habermann og Shin, 2017; Tan ofl., 2012). 

Það að takast á við nýja hlutverkið sitt sem umönnunaraðili reyndist einnig vera hjálplegur 

þáttur í sumum tilvikum. Nýja hlutverkið leiddi til þess að aðstandendurnir fundu fyrir jákvæðum 

tilfinningalegum áhrifum gagnvart umönnunarhlutverkinu en einnig urðu fjölskyldutengsl betri og 

sterkari fyrir vikið (McLaughlin o.fl., 2010; Tan o.fl., 2012). Á mynd 5 má sjá fleiri hvetjandi þætti sem 

skjólstæðingar með PV og aðstandendur þeirra greindu frá ásamt sameiginlegum hvetjandi þáttum. 
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Mynd 5: Hvetjandi þættir einstaklinga með PV og aðstandenda þeirra 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hvetjandi þættir 

Einstaklingar með PV Aðstandendur einstaklinga með PV 

• Skapa aðstæður sem gera sjúklingum kleift að taka 

sjúkdóminn í sátt 

• Aðlagast breytingum 

• Raunsæi gagnvart sjúkdómnum 

• Jákvætt hugarfar 

• Ná markmiðum sínum 

• Geta gert daglegar athafnir 

• Upplifa sig hafa stjórn 

• Hafa rútínu 

• Vera í vinnu  

• Vera félagslega virkur og sinna áhugamálum 

• Dveljast heima eins lengi og hægt er 

• Viðhalda góðu sambandi milli einstaklings og 

heilbrigðisstarfsmanns 

• Sameiginleg ákvarðanataka milli 

heilbrigðisstarfsfólks og sjúklinga 

• Stuðningur frá heilbrigðisstarfsfólki og fjölskyldu 

• Regluleg hreyfing 

• Taka lyfin sín samkvæmt fyrirmælum og á réttum 

tíma 

• Umönnunaraðilar geri sér grein fyrir mikilvægi 

lyfjatíma 

• Rétt hjálpartæki 

• Stuðningshópar  

• Horfa á sig sem eina heild en ekki bara manneskju 

með sjúkdóm 

• Skapa nánd við umönnunaraðila 

 

• „Sjúkdómsgreiningin hefði getað verið verri“ 

• Stuðningur 

• Fræðsla 

• Utanaðkomandi aðstoð 

• Stuðningshópar 

• Að komast út úr húsi 

• Að takast á við nýja hlutverkið  

• Gott stuðningsnet 

• Fá tíma fyrir sjálfan sig 

• Halda í eigin áhugamál 

• Tímastjórnun 

 

Sameiginlegir hvetjandi þættir fyrir einstaklinga með 
PV og aðstandendur þeirra 

• Gott samband við fagaðila  

• Stuðningur frá fjölskyldu og fagaðilum 

• Stuðningshópar 

• Sinna áhugamálum sínum 

• Að takast á við breyttar aðstæður 

• Að vita hvert á að leita aðstoðar 
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4 Umræða 

Markmið þessa verkefnis var að lýsa hvernig það væri að lifa með Parkinsonsveiki (PV) út frá 

sjónarmiði sjúklinga og aðstandenda þeirra. Rannsóknir undanfarinna ára hafa sýnt fram á að það að 

lifa með langvinnan sjúkdóm á borð við PV gjörbreytir lífi einstaklinga til frambúðar og hefur áhrif á 

þeirra daglega líf (Giles og Miyasaki, 2009; Haahr o.fl., 2010; Habermann og Shin, 2017; Kang og 

Ellis-Hill, 2015; McLaughlin o.fl., 2010; Mshana o.fl., 2011; Plouvier o.fl., 2018; Smith o.fl., 2016; Tan 

o.fl., 2012; Tod o.fl., 2016; Valcarenghi o.fl., 2018). Niðurstöður þessa verkefnis varpa ljósi á 

fjölmargar áskoranir sem bæði einstaklingar með PV og aðstandendur þeirra þurfa að glíma við. 11 

eigindlegar frumrannsóknir stóðust inntökuskilyrði. Við samþættingu þeirra komu í ljós sameiginlegir 

þættir sem mynduðu ákveðna heildarmynd á reynsluheim einstaklinga með PV og aðstandenda þeirra 

jafnvel þó að einstaka viðmælendur upplifðu sjúkdóminn á mismunandi hátt. 

Við greindum sjö megin viðfangsefni í heitum hinna margvíslegu þema sem komu fram; (1) Að 

lifa með Parkinson, (2) Sjálfstæði, (3) Þættir tengdir heilbrigðisþjónustu, (4) Þættir tengdir umönnun, 

(5) Lyf og lyfjanotkun, (6) Efnahagslegir þættir og (7) Fræðsla/upplýsingagjöf. Öll endurspegluðu þau 

áskoranir sem einstaklingar með PV og aðstandendur þeirra upplifðu. Niðurstöður þessara þema voru 

grandskoðaðar í greiningarferlinu. Kom þá í ljós að hægt væri að flokka viðfangsefnin enn frekar þ.e. 

samkvæmt líkamlegum, félagslegum og andlegum áskorunum, sjá mynd 4. Þá var á sama tíma hægt 

að bera kennsl á hvetjandi þætti sem gætu stuðlað að aukinni vellíðan skjólstæðinganna, sjá mynd 5.  

Ljóst er út frá niðurstöðunum að það ríkir mjög flókið samband á milli líkamlegra, félagslegra 

og andlegra áskorana. Með því að þekkja til og skilja hvað það er sem hefur áhrif á daglegt líf 

einstaklinga með PV má bæta heilbrigðisþjónustu fyrir þennan skjólstæðingahóp. Hvað skjólstæðinga 

varðar er ekki nóg að einblína á líkamlega þætti sjúkdómsins heldur ber að gefa þáttum á borð við 

félagsleg sambönd og sjálfstæði gaum. Ef reynt er að setja sig í spor einstaklings sem greinist með 

langvinnan og ólæknandi sjúkdóm er vel hægt að ímynda sér að viðkomandi upplifi hræðslu og ótta 

varðandi framtíð sína en það hefur komið fram í fjölda rannsókna (Murdock, Cousins og Kernohan, 

2014; Pretzer-Aboff, Galik og Resnick, 2009; Thordardottir, Nilsson, Iwarsson og Haak, 2014). Í 

samræmi við það sýna niðurstöður okkar að margir einstaklingar með PV upplifa m.a. hræðslu við að 

detta, skömm vegna breytinga í útliti, breytingar á færni, að verða háður aðstoð annarra og hræðslu 

vegna þess að sífelld afturför á sjúkdómi á sér stað. Tilfinningar eins og skömm geta fylgt félagslegri 

einangrun á grundvelli þess að einstaklingum með PV líður eins og þeir séu „öðruvísi“ en aðrir (Haahr 

o.fl., 2010; Valcarenghi o.fl., 2018). Ef almenningur þekkir ekki einkenni sjúkdómsins getur komið fyrir 

að sjúklingurinn verði fyrir stimplun. Því er mikilvægt að fræða fólk um sjúkdóminn og einkenni hans. 

Hjúkrunarfræðingar gegna lykilhlutverki í að veita stuðning svo að skjólstæðingar geti lifað 

góðu lífi þrátt fyrir umfangsmiklar breytingar sem verða í kjölfar sjúkdómsins (Valcarenghi o.fl., 2018). 

Fyrir suma einstaklinga er gagnlegt að vera þátttakandi í stuðningshópum eins og þeim sem 

sjúklingafélög standa fyrir (Vernon, 2009). Hjúkrunarfræðingar ættu því að tryggja að skjólstæðingar 

og umönnunaraðilar séu meðvitaðir um þann kost og geti til að mynda bent á Parkinsonsamtökin 

(Parkinsonsamtökin, 2019). Gott meðferðarsamband milli hjúkrunarfræðinga og skjólstæðinga er 

álitinn einn allra mikilvægasti hornsteinninn í Parkinsonmeðferð (NICE, 2006).  
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Í sjö rannsóknum af 11 sem skoðaðar voru var því lýst hvernig líkamleg einkenni ágerðust og hindruðu 

sjálfstæði í daglegum athöfnum hjá einstaklingum með PV (Haahr o.fl., 2010; Habermann og Shin, 

2017; Kang og Ellis-Hill, 2015; Mshana o.fl., 2011; Plouvier o.fl., 2018; Smith og Shaw, 2017; 

Valcarenghi o.fl., 2018). Ennfremur kom fram hvernig sjúkdómurinn læddist að og tók smám saman 

völdin yfir daglegu lífi einstaklinganna. Líkamlegar afleiðingar PV eru augljósar samkvæmt fræðunum 

(DeMaagd og Philip, 2015; Homayoun, 2018; Moustafa o.fl., 2016; Rizek o.fl., 2016; Sigurlaug 

Sveinbjörnsdóttir, 2016) og endurspeglaðist reynsla tengd líkamlegum áskorunum vel í 

niðurstöðunum. Hins vegar kom það okkur á óvart að eingöngu tvær rannsóknir lýstu því hversu þung 

umönnunin var fyrir aðstandendur (McLaughlin o.fl., 2010; Tan o.fl., 2012).  

Vitað er að flestir einstaklingar með PV búa heima í mörg ár eftir sjúkdómsgreiningu. Tíu árum 

eftir sjúkdómsgreiningu eru einungis 10% búandi á stofnunum (Lageman, Mickens og Cash, 2015). 

Einnig er vitað að um 90% af þeim sem annast sjúklinga heima eru makar þeirra. Vinnuálagið tengt 

umönnun er gífurlega mikið og jafngildir 50 klukkustundum á viku. Hafa ber í huga að margir makar 

þurfa að sinna vinnu samhliða þessari miklu umönnun (Theed, Eccles og Simpson, 2017). Í 

niðurstöðum samantektarinnar kom fram að konur væru helstu umönnunaraðilar einstaklinga með PV 

en þessar niðurstöður styðja við niðurstöður annarrar rannsóknar sem fjallar um umönnunarhlutverk 

milli kynja (Sharma, Chakrabarti og Grover, 2016). Konur virðast sjálfkrafa fara oftar í þessi hlutverk 

heldur en karlmenn og þess vegna komu niðurstöður samantektarinnar höfundum þessa verkefnis 

ekki á óvart. Ástæða þess gæti verið vegna staðalímynda og gamaldags viðhorfa samfélagsins. 

Þó að sú áskorun sem aðstandendur standa frammi fyrir virðist við fyrstu sýn augljós er 

áhugavert að sjá að þetta kom ekki fram á eins afgerandi hátt í okkar niðurstöðum eins og við höfðum 

átt von á. Lýst var að umönnunin væri þung en ekki kom fram í hverju hún fólst nákvæmlega. Aðallega 

var fjallað um álag tengt aðstoð við daglegar athafnir hins veika eins og að klæðast og að komast um 

(McLaughlin o.fl., 2010; Tan o.fl., 2012) en líkamlegar áskoranir voru lítið skoðaðar í víðtækara 

samhengi. Má þar nefna líkamlega byrði við að þurfa að vakna marg oft að nóttu til að mynda til þess 

að snúa hinum veika, vera vakinn vegna draumsvefnstruflana hans eða jafnvel vegna lyfjagjafa. 

Nauðsynlegt er í framtíðarrannsóknum að varpa betra ljósi á þetta viðfangsefni. 

Tekið var sérstaklega fram að tal- og kyngingarörðugleikar trufluðu einstaklinga með PV. 

Vandamál tengd kyngingu og tali hafa að sjálfsögðu mikil áhrif á maka sem hefur áhyggjur og reynir 

stöðugt að koma næringu í viðkomandi, passar að lyfin séu tekin á réttum tíma og þarf að nota orku í 

að skilja einstakling ef hann talar mjög óskýrt. Þetta er heilmikið mál fyrir báða aðila en með 

markvissum stuðningi væri hægt að útvega viðeigandi hjálpartæki. Til dæmis var í einni rannsókn rætt 

sérstaklega um hvað það væri mikill léttir fyrir alla aðila fengi hinn PV einstaklingur PEG sondu 

(Habermann og Shin, 2017). Þá er hægt að tryggja að sjúklingur fái lyf og næringu sem er honum 

lífsnauðsynlegt. Ef sjúklingur er til dæmis lengur en klukkutíma að borða, án þess þó að fá 

næringarþörf sína uppfyllta, fer lífið og öll orka hans að snúast um þetta. 

Í okkar niðurstöðum var mikilvægi lyfja og lyfjameðferðar tilgreind með heiti þema og kom það 

ekki á óvart vegna þess að þekkt er að lyf og lyfjatími skiptir einstaklinga með PV afar miklu máli 

(Haahr o.fl., 2010; Tod o.fl., 2016 ). Það að taka lyfin sín inn á röngum tíma getur haft miklar 

neikvæðar afleiðingar í för með sér. Hjúkrunarfræðingar sinna mikilvægu hlutverki hvað þetta varðar 
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og innan veggja heilbrigðisstofnana bera þeir ábyrgð á að skjólstæðingar þeirra fái lyfin sín á réttum 

tíma (Jónína H. Hafliðadóttir o.fl., 2015). Þetta hlutverk færist í mörgum tilfellum yfir á umönnunaraðila 

og er því nauðsynlegt að sá Parkinsonsveiki og ekki síður umönnunaraðili hans séu meðvitaðir um 

mikilvægi lyfjanna í meðferð sjúkdómsins og sýni stundvísi hvað lyfjagjöf varðar. 

Í niðurstöðum greindu margir skjólstæðingar með PV og aðstandendur þeirra vanlíðan sem 

fylgir óvissu varðandi framtíðina. Í rannsókn Giles og Miyasaki (2009) kom fram að allir þátttakendurnir 

vildu að læknar væru hreinskilnir varðandi sjúkdómshorfur þeirra jafnvel þó að það myndi valda þeim 

óþægindum. Að því sögðu er mikilvægt að styðja skjólstæðinga með PV í að samræma sjúkdóminn og 

áskoranir hans við líf sitt og veita upplýsingar í samræmi við það sem sjúklingur er tilbúinn til að 

meðtaka (NICE, 2006).   

Tekjur og velmegun hafa beina skírskotun við betri heilsu þar sem að vel stætt fólk hefur efni á 

flestum þeim úrræðum sem vernda og bæta heilsu. Með betri efnahagslegri stöðu einstaklinga er talið 

að fólk lifir lengur og við betri heilsu. Því betri sem heilsan er, því lægri er heilsufarskostnaður (Woolf 

o.fl., 2015). Niðurstöður okkar sýna fram á að einstaklingar með PV glíma við ýmis konar áskoranir 

sem tengjast félagslífi, atvinnuþátttöku og áhugamálum. Atvinna fólks er stór hluti af lífi hvers og eins 

og oft á tíðum upplifir fólk sig sem hluta af samfélaginu vegna vinnu sinnar. Því miður verða þó sumir 

fyrir því að þurfa að hætta í vinnu langt fyrir aldur fram vegna sjúkdómsástands en slíkt getur gerst 

vegna veikinda á borð við PV. Það að þurfa að hætta í vinnu sinni getur verið mikill missir og áfall fyrir 

einstaklinginn ásamt því að valda fjárhagsáhyggjum. Hefur það því einnig áhrif á fjölskyldu 

einstaklingsins þar sem innkoma heimilisins minnkar (McLaughlin o.fl., 2010; Tan o.fl., 2012; 

Valcarenghi o.fl., 2018). Ljóst er að sumir eru því viðkvæmari en aðrir vegna fjárhagsmála en þeir sem 

hafa meira á milli handanna eiga í mörgum tilvikum auðveldara með að fá alla þá aðstoð sem þeir 

þurfa á að halda. 

Mikilvægt er að hjálpa sjúklingum að halda sjálfstæði og frelsi. Í því samhengi ber einnig að 

greina hindranir í daglegu lífi og þætti sem draga úr samskiptum við annað fólk. Slíkar hindranir geta 

valdið bæði vanlíðan og kvíða hjá PV sjúklingum (Valcarenghi o.fl., 2018). Líta má á þetta sem 

vítahring sem auðveldlega getur myndast ef ekki er gripið inn í. Til dæmis getur hræðsla við að detta 

hindrað félagslega þátttöku einstaklingsins. Skortur á því að taka þátt í mikilvægum félagslegum 

atburðum getur svo leitt til andlegrar vanlíðunar sem leiðir til minni líkamlegrar virkni o.s.frv. Því er 

mikilvægt að rjúfa þennan vítahring. Til þess að það sé hægt er gífurlega mikilvægt að skilja hvernig 

áhrif sjúkdómurinn getur haft á líf einstaklingsins en einnig á þá sem standa honum næst.  

Niðurstöður okkar sýndu að aðstandendum fannst oft erfitt að finna tíma fyrir sjálfa sig og 

upplifðu sig knúna til að vera stöðugt til staðar til að tryggja öryggi hins veika. Áhrifamikið var að sjá 

hversu margir aðstandendur fundu fyrir samviskubiti ef þeir þurftu að yfirgefa þann veika í stutta stund. 

Á sama tíma fannst einstaklingum með PV mjög oft erfitt að vera einir heima, voru hræddir við að detta 

og upplifðu sig gjarnan vera „fastir“ heima (Habermann og Shin, 2017; McLaughlin o.fl., 2010; Tan 

o.fl., 2012). Skortur á frelsi tengt umönnunarhlutverkinu var einnig ítrekað í niðurstöðum nýlegrar 

safngreiningar eigindlegra rannsókna um áhrif PV á maka þeirra (Theed o.fl., 2017). Þegar 

sjúkdómurinn ágerist þurfa bæði einstaklingar með PV og aðstandendur þeirra að aðlagast breyttum 
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aðstæðum vegna vaxandi hömlunar og álags. Það getur verið erfitt viðfangsefni að takast á við 

(Davey, Wiles, Ashburn og Murphy, 2004).  

Heilt yfir virðist skortur á félagslegum stuðningi, vanlíðan og vandamál í samskiptum vera vel 

lýst í rannsóknunum. Einstaklingar með PV þurfa heildrænt mat með reglulegu millibili þar sem horft er 

til allra þátta sem hafa áhrif á líf þeirra. Mörg mikilvæg atriði sem komu fram voru þó ekki könnuð í 

hefðbundnum matslistum á lífsgæðum í PV, til dæmis PDQ-39 (Parkinson Disease Questionnaire-39). 

Matslistinn spyr samt sem áður víðtækra spurninga varðandi hreyfingu, föll, daglegar athafnir, 

tilfinningar, stimplun, félagslegan stuðning, vitræna skerðingu, samskipti og líkamlega vanlíðan 

(Morley, Dummett, Kelly, Dawson og Jenkinson,  2015). Samt vantar frekari innsýn í það sem skiptir 

máli fyrir hvern og einn skjólstæðing með PV. Hægt er að nota niðurstöður þessarar samantektar til 

þess að þróa spurningalista sem kanna enn frekar reynslu einstaklinga með PV og aðstandenda 

þeirra. 

Í klínísku samhengi er mikilvægt að afla nákvæmra lýsinga á hinum margvíslegu álagsþáttum 

sem einstaklingar með PV og aðstandendur þeirra upplifa til þess að hjúkrunarfræðingar geti gefið 

viðeigandi ráð og sett upp aðgerðaráætlun. Í því samhengi má nefna viðeigandi hjálpartæki eða beina 

aðstoð til þess að draga úr álaginu. Vert er einnig að taka fram að lýst var ófullnægjandi 

utanaðkomandi aðstoð í sex rannsóknum (Giles og Miyasaki, 2009; Mshana o.fl., 2011; Plouvier o.fl., 

2018; Tan o.fl., 2012; Tod o.fl., 2016; Valcarenghi o.fl., 2018). Á sama tíma virðist skortur á 

upplýsingum og fræðslu vera áberandi áhrifaþáttur tengdur sálfélagslegri vanlíðan bæði hjá sjúklingum 

og aðstandendum. Til þess að kortleggja betur umfang umönnunarinnar og áhrif á einstaklinga væri 

hugmynd að gera vettvangsrannsóknir eða jafnvel að hvetja fólk til þess að taka myndbönd af sér 

og/eða halda dagbækur um daglegt líf sitt. 

Áhugavert var að sjá áhrif ólíkra menningarheima á reynslu og úrræði fyrir einstaklinga með 

PV og aðstandendur þeirra. Þrátt fyrir að rannsóknir hafi verið gerðar á mismunandi stöðum í 

heiminum þar sem um ólíka menningu er að ræða voru niðurstöður samt sem áður mjög líkar. 

Eingöngu í rannsókn Mshana og félaga (2011) sem framkvæmd var í Tanzaníu var áberandi 

menningarmunur sem takmarkaði yfirfærslugildi niðurstaðna. Má þar nefna að margir fengu rangar 

upplýsingar um hvað væri að, til dæmis að PV orsakaðist af kulda eða göldrum, og þar af leiðandi 

fengu margir ekki rétta meðferð. Umhugsunarvert er hversu ólík heilbrigðiskerfi eru á milli landa en 

ljóst er að úrræði fyrir PV hér á Íslandi eru mun meiri en til að mynda í Tanzaníu. Hér á landi eru til 

dæmis samtök sem beinast að einstaklingum með PV og bera heitið Parkinsonsamtökin, en þau 

aðstoða meðal annars sjúklinga og aðstandendur við að takast á við vandamál og erfiðleika sem 

komið geta í kjölfar sjúkdómsins, veita upplýsingar og fræðslu ásamt því að vera vettvangur umræðu 

fyrir félagsmenn samtakanna (Parkinsonsamtökin, 2019). 

4.1 Styrkleikar og veikleikar 

Styrkleikar verkefnis voru að heimildaleit var gerð þannig að hægt var að endurtaka leitina. Einn 

gagnagrunnur var notaður við leit heimilda og þurftu heimildir að standast ákveðin skilyrði til að vera 

teknar með. Þó svo að aðeins einn gagnagrunnur hafi verið notaður og heimildir takmörkuðust við 

inntökuskilyrði kom samt ákveðin heildarmynd yfir umrætt efni. Tvær rannsóknir skorti gæði í 

framsetningu á aðferð og niðurstöðum (Mshana, o.fl., 2011; Tod o.fl., 2016). Hins vegar voru þær 



37 

innihaldsríkar og nothæfar til að upplýsa um reynslu skjólstæðinga. Framtíðarrannsóknir ættu að nota 

skýra framsetningu og ákveðinn ramma til að lýsa því sem skiptir máli í niðurstöðunum. Veikleikar 

samantektarinnar voru þónokkrir, aðallega vegna inntökuskilyrða. Hún takmarkaðist m.a. á árstölum 

frá árunum 2009-2019, ensku tungumáli og eingöngu einum gagnagrunni, PubMed.  

Í framsetningu á niðurstöðum var stundum erfitt að greina í hvora töflu rannsóknirnar áttu að 

fara. Um var að ræða tvær töflur, eina fyrir skjólstæðinga með PV og aðra fyrir bæði skjólstæðinga 

með PV og aðstandendur þeirra. Töflurnar má sjá í fylgiskjali 2 og 3. Í rannsókn Haahr og fleiri (2010) 

kom til dæmis ekki nógu skýrt fram hvort einungis var fjallað um skjólstæðinga með PV eða einnig 

aðstandendur. Dæmi um annan veikleika rannsókna var að ekki kom skýrt fram í öllum rannsóknum 

hvaða bakgrunn höfundar þeirra höfðu. Þar að auki var alvarleikastig sjúkdóms ekki tilgreint í öllum 

rannsóknunum sem var mikill ókostur því vissulega skiptir máli hvort að skjólstæðingurinn sé á 

upphafsstigi sjúkdómsins eða með langt genginn sjúkdóm. Viðtalsrammi fylgdi eingöngu með í fjórum 

rannsóknum (Giles og Miyasaki, 2009; Plouvier o.fl., 2018; Tan o.fl., 2012; Tod o.fl., 2016) en að mati 

höfunda hefði verið gagnlegt að sjá hann í öllum rannsóknum svo hægt væri að bera saman við 

niðurstöður. 

Dreifing rannsókna hefði mátt vera meiri. Sex rannsóknir af 11 voru gerðar innan Evrópu 

(Haahr o.fl., 2010; Kang og Ellis-Hill, 2015; McLaughlin o.fl., 2010; Plouvier o.fl., 2018; Smith og 

Shaw, 2017; Tod o.fl., 2016). Engar rannsóknir fundust sem gerðar höfðu verið á Íslandi og því þarf að 

fara gætilega að því að yfirfæra niðurstöður yfir á íslenskt samfélag. Þörf er á að gera eigindlegar 

rannsóknir á þessu viðfangsefni hér á Íslandi til að sjá hvort að niðurstöður samræmast því sem hefur 

komið fram í erlendum rannsóknum. Það má vel vera að reynsla einstaklinga með PV hérlendis sé 

aðeins frábrugðin því sem komið hefur fram í erlendum rannsóknum þar sem margir sjúklingar 

hérlendis búa á landsbyggðinni og hafa ekki endilega greiðan aðgang að sérhæfðri 

heilbrigðisþjónustu. Þar sem stuðningur og aðgengi að heilbrigðisþjónustu er lítill getur það haft áhrif á 

reynslu skjólstæðinga (Giles og Miyasaki, 2009; McLaughlin o.fl., 2010). 
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5 Ályktun 

Aukin yfirsýn á þeim áskorunum sem einstaklingar með Parkinsonsveiki (PV) og aðstandendur þeirra 

glíma við er mikilvæg til að ýta undir góða hjúkrun. Niðurstöður þessa verkefnis gefa víðtæka sýn á 

það hvernig áhrif PV getur haft á líf viðkomandi einstaklinga og aðstandenda þeirra á þann hátt sem 

hefur beina skírskotun fyrir hjúkrun. Hjúkrunarfræðingar geta stutt fjölskyldur í því að ráða við hin 

mörgu einkenni sjúkdómsins sem oft valda erfiðleikum og áhyggjum. Hjúkrunarfræðingar geta notað 

myndræna framsetningu niðurstaðna á líkamlegum, félagslegum, andlegum og hvetjandi þáttum sem 

beinagrind fyrir uppsetningu kerfisbundinnar nálgunar á þjónustu. Til að veita góða þjónustu skiptir 

máli að hjúkrunarfræðingar geti sett sig í spor þessa skjólstæðingahóps. PV er mun meira en bara 

sjúkdómur þar sem einkennin hafa áhrif á öll svið lífsins. 

5.1 Hugmyndir að framtíðarrannsóknum 

Rannsakendur framtíðarrannsókna á þessu sviði þurfa að nota skýra ramma til að tryggja 

framsetningu á niðurstöðum og vera meðvitaðir um mikilvægi þess að lýsa alvarleika sjúkdómsins. 

Slíkt mun auka yfirfærslugildi og notagildi niðurstaðna. Út frá niðurstöðum verkefnisins má sjá að 

nauðsynlegt er að rannsaka þetta málefni betur. Hér koma hugmyndir að framtíðarrannsóknum: 

• Fá innsýn í reynslu sjúklinga með PV og aðstandenda þeirra á Íslandi, sérstaklega 

einstaklinga sem búa í fjarlægð frá sérhæfðri þjónustu (eigindleg rannsókn) 

• Kanna stuðningsþarfir einstaklinga með PV og aðstandenda þeirra á Íslandi (spurningakönnun 

– lýsandi rannsókn) 

• Setja saman og forprófa mælitæki sem kannar áhrif sjúkdómsins á líðan skjólstæðinga með 

PV (blönduð rannsóknaraðferð) 

5.2 Klínískt notagildi 

Höfundar verkefnis telja að hægt væri að nota niðurstöður beint í klínísku samhengi. Hér koma 

nokkrar hugmyndir:  

• Sem dæmi væri hægt að notast við mynd 4 um samþættingu og yfirlit yfir áskoranir 

einstaklinga með PV og umönnunaraðila þeirra til þess að spyrja sjúklinga og aðstandendur 

nánar út í þau vandamál sem þau upplifa. Einnig væri gagnlegt fyrir heilbrigðisstarfsfólk að vita 

hvaða hvetjandi þættir það eru sem þarf að hafa í huga til þess að styðja betur við þennan 

skjólstæðingahóp 

• Niðurstöður þessarar samantektar væri hægt að nota til þess að þróa ítarlegri spurningalista 

sem kannar enn frekar upplifun einstaklinga með PV og aðstandenda þeirra. Einnig væri hægt 

að útbúa fræðslubæklinga út frá niðurstöðum verkefnisins til þess að upplýsa bæði sjúklinga 

með PV og aðstandendur um úrræði sem í boði eru við mismunandi áskorunum  

 

Að lokum gæti það reynst hjúkrunarfræðingum og heilbrigðisstarfsfólki gagnlegt að kynna sér 

niðurstöður þessa verkefnis til þess að átta sig betur á þeim flóknu aðstæðum sem sjúklingar með PV 

og aðstandendur þeirra þurfa að takast á við í daglegu lífi.  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1: Prisma flæðrit, undirstaða fyrir mynd 2 
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Fylgiskjöl 
 

Fylgiskjal 2: Rannsóknir um reynslu einstaklinga með PV 

 
 

Höfundar 
Ár  
Land 

Tilgangur Aðferð 
og 
greining 

Þátttakendur Staðsetning, 
lengd og 
alvarleiki 
sjúkdóms 

Niðurstöður Annað 

Þemu/kóðun Áskoranir Hjálplegir þættir 

Plouvier o.fl. 
(2018). 
Holland. 

 
Bakgrunnur 
höfunda 

kom ekki 
skýrt fram. 

Að kanna 
hvernig 
einstaklingar 

með 
Parkinsonsvei
ki ráða við 

breytingar í 
umönnun. 

Langtíma 
rannsókn;  
Hálfstöðluð 

viðtöl. 
21 
hálfstöðluð 

viðtöl.  
Video-
upptökur. 

ATLAS 
tölvukerfi, 
Coding of 

interviews 
og 
þemagreinin

g 

N= 16 (11 kk). 
T0; Grunnviðmið 
(baseline) (n=16) 

T1; Viðtöl eftir 1 
ár (n=8) 
T2; eftir ½ ár 

(n=8)  
 
Aldur: M= 68 ára 

Heimahús. 
Þegar rannsóknin fór 
af stað voru flestir 

þátttakendur á H&Y 
stigi 1- 2.5. 
2 þátttakendur voru á 

H&Y stigi 4. 
 
Ekki tilgreint hversu 

lengi þátttakendur 
höfðu verið með 
sjúkdóminn. 

Þrjú þemu;  
1. Getan til þess að 
gera ráð fyrir hlutum  

2. Getan til þess að 
hafa frumkvæði  
3. Getan til þess að 

hafa sjálfstæði. 
  

• Erfiðara að 
komast í bað 

• Væntingar í 
tengslum við 

framgang 
sjúkdóms sem 
ekki var hægt að 

mæta 

• Að missa 
sjálfstæði 

• Erfitt að biðja 
um aðstoð við 

umönnun 

• Að nálgast 
hjálpartæki 

 
 

• Gott samband milli 
einstaklingsins og 

heilbrigðis-
starfsmanns 

• Sameiginleg 
ákvarðanataka 

• Að takast á við 
sjúkdóminn 

• Raunsæi gagnvart 
sjúkdómi 

• Skilningur á virkni 
lyfja 

• Stuðningur 
heilbrigðisstarfsfól
ks 

Það að 
skjólstæðingar 
finni sig hafa stjórn 

á aðstæðum, hafi 
sjálfstæði og 
aðlagist breyttum 

aðstæðum skiptir 
öllu máli. Fagaðilar 
geta stuðlað að 

þessum 
aðlögunaraðferðu
m með því að 

veita stuðning. 

Valcarenghi 
o.fl. (2018). 
Brasilía. 

 
Hjúkrun. 

Að skilja 
daglegt líf 
einstaklinga 

með 
Parkinson 
sjúkdóminn. 

Djúp viðtöl. 
Grunduð 
kenning. 

Opin kóðun. 
Þemagreinin
g 

N= 30 (11 kk).  
 
Aldursbil 44-83 

ára. 

Ekki tekið fram hvar 
viðtölin voru tekin. 
Lengd sjúkdómsins 

var skipt upp í þrjá 
hópa;  

• Hópur 1 
(einstaklingar 
greindir innan 5 

ára: 14 manns) 

• Hópur 2 
(einstaklingar 
með greiningu í 
5-10 ár: 7 

manns)  

• Hópur 3 
(einstaklingar 

Þrjú þemu ásamt 
undirþemum;  
1. Að lifa með 

sjúkdómnum – að 
lifa einn dag í einu, 
að lifa með 

meðferðinni og 
breytingar á lífsstíl  
2. Breytingar á 

vinnuaðstæðum – 
að vera óvinnufær 
og að fara á eftirlaun  

3. Að lifa með þeirri 
skömm sem fylgt 
getur sjúkdómnum – 

að upplifa fordóma 

• Aukaverkanir 
lyfja 

• Fjölþætt 
lyfjameðferð 

• Barátta um 
sjálfstæði 

• Athafnir daglegs 
lífs erfiðari og 
tímafrekari en 

áður 

• Að hætta í vinnu 
vegna 
sjúkdómsins 

• Að upplifa 
skömm 

• Virkni lyfja 

• Að ná markmiðum 
sínum yfir daginn 

• Góð samskipti við 
annað fólk 

• Hvatning 
hjúkrunarfræðinga 
til sjálfsumönnunar 

• Að geta verið í 
vinnu þrátt fyrir 
sjúkdóminn 

 
 

Gott samstarf milli 
fagaðila og 
skjólstæðings er 

gríðarlega 
mikilvægt. Þar 
sem 

skjólstæðingar 
upplifa mikla 
skömm með 

sjúkdóminn er 
mikilvægt að vera 
meðvitaður um 

eigin viðhorf 
gagnvart 
sjúkdómnum. 

Breytingar á 
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greindir fyrir 10 

árum eða meira: 
9 manns). 

 

Tími frá greiningu 
einstaklinganna með 
sjúkdóminn var frá 

fjórum mánuðum til 
20 ára. 

gagnvart 

sjúkdómnum og 
skortur á aðgengi að 
heilbrigðisþjónustu 

 
 

• Hamlanir í 
kjölfar 
minnkaðrar 

hreyfigetu getur 
orsakað 
þunglyndi 

• Félagsleg 
einangrun 

 

aðstæðum geta 

leitt til þess að fólk 
verði félagslega 
einangrað, að 

sjálfstraustið 
minnkar og fólk 
getur orðið 

þunglynt. 

Kang og 
Ellis-Hill. 

(2015). 
England. 
 

Læknisfræði
. 

Hvernig 
einstaklingar 

með 
Parkinsonsvei
ki lifa 

árangursríku 
lífi og hvað 
varð til þess 

að þau náðu 
þeim árangri. 
  

Hálfstöðluð 
viðtöl og 

þemagreinin
g 
 

N= 8 (5 kvk).  
 

Aldursbil 57-78 
ára. 

Heimahús. 
 

Einstaklingar sem 
hafa verið með 
sjúkdóminn í 2-16 ár. 

5 þátttakendur 
sjálfbjarga og 3 þurftu 
einhverskonar 

aðstoð. 
 
 

 

Tvö þemu ásamt 
undirþemum; 

• Að lifa 
árangursríku lífi 

með 
Parkinsonsveiki 
–heilsufars-

ástand fyrir 
sjúkdómsgrein-
ingu, 

heilsufars-
ástand eftir 
sjúkdómsgrein-

ingu, geta í 
daglegum 
athöfnum 

• Aðferðir til þess 
að öðlast stjórn 
– jákvætt 

hugarfar, að 
takast á við 
sjúkdóminn og 

ákveðni, 
upplýsingagjöf, 
læknisaðstoð 

og nýjar 
áskoranir 

• Viðhalda 
eðlilegu lífi 

• Viðhalda 
líkamlegri getu 

• Kvíði og 
þunglyndi í 

kjölfar 
sveiflukennds 
líkamsástands 

 
 

• Virkni og 
gagnsemi lyfja 

• Jákvætt hugarfar 

• Ákveðni og vilji 

• Stuðningur 
fjölskyldu 

• Að lifa lífinu eins 
og fyrir 
sjúkdómsgreiningu 

• Að upplifa sig hafa 
stjórn 

• Gagnlegt að 
þykjast ekki vera 
með sjúkdóm 

• Sjúkraþjálfun 
 
 

 
 

Líkamleg fötlun er 
ekki það sem 

hefur afgerandi 
áhrif á lífsgæði. 
Gefa þarf gaum að 

Parkinson 
sjúklingum, líka 
þeim sem virðast 

bjarga sér vel. 
Einstaklingar með 
Parkinson vilja 

halda í sitt eðlilega 
líf og getu þrátt 
fyrir hækkandi 

aldur og 
sjúkdóminn. Að 
geta tekið þátt í 

athöfnum hefur 
mikla þýðingu fyrir 
veikt fólk, það 

lætur því líða eins 
og það tilheyri 
heiminum og sé 

einhvers virði. 
Þátttakendur mátu 
það svo að til að 

lifa farsælu lífi 
þurftu þeir að geta 
snúið aftur til fyrra 

heilsufarsástand 
eða þegar þeir 
töldu sig hafa 

aðlagast nýju 
heilsufarsástandi. 

Haahr, o.fl. 

(2010).  
Danmörk.  
 

Hjúkrun. 

Að rannsaka 

hvernig 
sjúklingar með 
Parkinsonsvei

ki lifðu sínu lífi 

Djúpviðtöl 

við 
einstaklinga 
með 

Parkinsons-

N= 11 (8 kk) með 

Parkinsonsveiki.  
 
Ekki kemur fram 

á hvaða aldursbili 

Heimahús. 

Einstaklingar með 
Parkinsonsveiki höfðu 
verið með sjúkdóminn 

í sjö til 29 ár. 

Fjögur þemu ásamt 

undirþemum; 
1. Líkaminn 
2. Baráttan að vera 

alltaf á réttum tíma – 

• Erfiðleikar við 
daglegar 
athafnir 

• Erfiðleikar við 
einbeitingu 

• Að fá rétta 
greiningu 

• Að fá viðeigandi 
meðferð 

• Jákvætt hugarfar 

Það að lifa með 

Parkinson 
sjúkdóm á efri 
stigum hans má 

lýsa sem því að 
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og hvernig þeir 

stjórnuðu 
sínum 
sjúkdómi áður 

en þeir hófu 
Deep brain 
stimulation 

meðferð og 
hverju þeir 
máttu búast 

við eftir slíka 
meðferð.   
 

veiki. 

Hljóðskrá. 
Fyrirbæra-
fræði. 

Þemagreinin
g 

þátttakendur 

voru. 

Meðalaldur 

skjólstæðinga þegar 
þeir voru í DBS: 60 
ára. 

Meðallengd sjúkdóms 
var 15 ár. 

lyfjainntaka og að 

lifa samkvæmt plani, 
að vera fastur í tíma 
milli stífleika og 

óstöðugleika 
3. Að lifa með 
sjálfstæði, 

málamiðlun og að 
vera byrði 
4. Að lifa í lokuðu 

rými og breytingar á 
félagslegu lífi 

• Meiri þreyta en 
áður 

• Erfitt að taka 
lyfin á réttum 
tíma 

• Óvissa eftir DBS 
(rafskautsaðger

ð) 

• Að fara út úr 
húsi vegna 

sýnileika 
sjúkdóms 

• Félagsleg 
einangrun 

• Minnkaður 
styrkleiki 

• Allt tekur lengri 
tíma en áður 

• Að halda í 
sjálfstæðið 

• Félagsleg 
einangrun maka 
vegna heimilis-
ástands 

• Að vera heima 
eins lengi og 

hægt er 

• Lifa lífinu á sem 
eðlilegastan máta 

• Að hafa stjórn á 
aðstæðum 

• Að hafa rútínu 

• Vera hluti af 
stuðningshóp 

 

búa við 

ófyrirsjáanleika. 
Sjúkdómurinn tók 
smátt og smátt yfir 

stjórn 
einstaklingsins og 
þátttakendur áttu 

erfitt með að ráða 
við þennan 
ófyrirsjáanleika 

dagsdaglega. Að 
fara í veislu og fá 
einkenni eins og 

verki eða krampa 
gerði það að 
verkum að 

þátttakendur urðu 
félagslega 
einangraðir. Það 

að missa styrk og 
kraft hafði áhrif á 
sjálfsálit 

einstaklinganna. 
Þátttakendum 
fannst mikilvægt 

að láta sjúkdóminn 
ekki stjórna sínu 
lífi. 

Heilbrigðisstarfs-
menn ættu að vera 
meðvitaðir um 

lífsreynslu 
einstaklinga með 
Parkinson og 

hvernig það er að 
lifa við 
ófyrirsjáanleika. 
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Fylgiskjöl 
 

Fylgiskjal 3: Rannsóknir um reynslu einstaklinga með PV og aðstandendur þeirra 

Höfundar 
Ár  
Land 

Tilgangur Aðferð og  
Greining 

Þátttakendur Staðsetning, 
lengd og 
alvarleiki 
sjúkdóms 

Niðurstöður Annað 

Þemu/kóðun Áskoranir Hjálplegir 
þættir 

McLaughlin 

o.fl. (2010). 
Norður-Írland. 
 

Hjúkrun. 

Að kanna reynslu 

aðstandenda sem 
sinna 
umönnunarhlutverki 

hjá Parkinson 
sjúklingnum   

Viðtöl, 

videoupptökur 
og 
þemagreining. 

DMcL og MW. 

N= 26 (17 kvk).  

 
81%, N= 21, 
þátttakenda voru 

yfir 55 ára aldri. 
 
 

 
 

Heimahús. 

Umönnunarhlutverk 
frá tveimur– 20 ár. 
 

Fjögur þemu ásamt 

undirþemum;  
1. Læknisaðstoð fyrir 
fólk með Parkinson – 

greining og samhæfð 
áframhaldandi 
læknisþjónusta  

2. Þýðing og tímasetning 
líknarmeðferðar  
3. Byrði í tengslum við 

umönnun - 
upplýsingaþörf   
4. Efnahagslegar 

afleiðingar umönnunar 
 

• Lítill stuðningur til 
umönnunaraðila 

• Skortur á 
samskiptum 
aðstandenda og 

heilbrigðisstarfs-
fólks 

• Fá tækifæri til 
þess að tjá 
tilfinningar sínar 

• Skortur af 
upplýsingum í 
tengslum við tæki 

og tól 

• Skortur af 
fjárhagslegri 
ráðgjöf 

• Óuppfylltar þarfir 
í tengslum við 
áframhaldandi 
umönnunarhlut-

verk 

• Tap á tekjum 
vegna 
umönnunar 

• Það hugarfar 
að sjúkdóms-
greiningin hefði 

getað verið 
verri 

• Takast á við 
nýja hlutverkið 

 

 
 
 

Tilfinningaleg-, 

félagsleg- og 
fjárhagsleg byrði var 
gríðarleg meðal 

aðstandenda. Það 
að annast 
einstakling með 

Parkinson 
sjúkdóminn hefur 
áhrif á daglegt líf 

þeirra og hlutverk og 
getur leitt til kvíða. 
Margir þátttakendur 

upplifðu sig 
óundirbúna fyrir nýja 
hlutverkinu. Í ljós 

kom að 
umönnunarbyrði var 
mikil í kjölfar 

umönnunarhlutverk-
sins. 
Umönnunaraðilar 

þurftu að styðja 
einstaklinga með PV 
þrátt fyrir að glíma 

sjálfir við þunglyndi, 
kvíða og vonleysi. 

Habermann 

og Shin, 
(2017) 
U.S.A. 

 
Hjúkrun. 

Að kanna hvernig hjón 

þar sem annar aðili er 
með Parkinson tjáir sig 
um þarfir, áhyggjur og 

óskir þeirra.  

Hálfstöðluð 

viðtöl og 
þemagreining.  
42 viðtöl. 

Hljóðskrá. 
Bæði 

N = 28 (14 með 

Parkinsons-veiki).  
 
Aldur Parkinson 

sjúklinga:  
M= 73,31 ára. 

Heimahús. 

 
Þátttakendur með 
Parkinson þurftu að 

vera á efri stigum 
sjúkdómsins og háðir 

Þrjú þemu ásamt 

undirþemum; 
1. Erfið einkenni og 
vandamál – tíð föll, 

talörðugleikar og 
kyngingarerfiðleikar 

Einstaklingar með 

Parkinson:  

• Oftar tíðni á 
föllum, 
algengasta 
einkennið sem 

Einstaklingar með 

Parkinson:  

• PEG sonda 

• Geta verið 
heima eins 

lengi og hægt 

Þörf er á frekari 

fræðslu og stuðning 
ásamt aðstoð við 
ákvörðunartöku fyrir 

pör sem glíma við 
Parkinson 
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einstaklings-og 

para viðtöl.    
 

 

Aldur maka: M= 
72,13 ára.   
 

 

hjálpartækjum. Maki 

þurfti að vilja taka 
þátt í rannsókninni. 
Útilokunarskilyrði var 

að annar aðili í 
sambandinu væri á 
minnisaukandi lyfjum 

með sögu af 
geðrænum 
vandamálum eða 

með lífsógnandi 
sjúkdóm á borð við 
krabbamein. 

 
Meðaltal á lengd 
sjúkdóms: 12,18 ár. 

 

2. Óuppfylltar þarfir – 

ófullnægjandi 
fjárhagsúrræði og ónæg 
hvíld fyrir maka  

3. Áhyggjur tengdar 
framtíðinni – löngun í að 
dvelja heima eins lengi 

og mögulegt er og 
skortur á upplýsingum 
varðandi framtíðarplön 

olli mestum 

vandræðum 

• Talörðugleikar 

• Kyngingarerfið-
leikar 

• Sætta sig við að 
makinn þurfi að 

fara út úr húsi af 
og til 

 

Makar:  

• Að þurfa að vera 
stöðugt til staðar 

• Að eiga sér líf 
utan 

umönnunarhlut-
verksins 

• Óvissa með 
framtíðina 

• Skortur á 
upplýsingum í 
kjölfar greiningar 

 

er 

 
Makar:  

• Fara út úr húsi 

• Fá utan-
aðkomandi 
aðstoð  

• Stuðningur 

• Fræðsla um 
umönnunarhlut-

verk 

• Vel skipulagt 
umönnunarplan 

• Skoða 
sjónarmið 
beggja aðila 
innan 

sambandsins 

• Geta verið 
heima eins 

lengi og hægt 
er 

sjúkdóminn en það 

getur komið í veg 
fyrir spennu og 
erfiðleika sem pörin 

geta upplifað. Bæta 
þarf upplýsingagjöf 
til þessara 

markhópa. 
Skjólstæðingar með 
Parkinson áttu mjög 

erfitt með að sætta 
sig við að maki þurfti 
af og til að fara út úr 

húsi. 

Tan o.fl., 
(2012). 

Singapore. 
 
Hjúkrun. 

Að taka eigindleg 
viðtöl við 

umönnunaraðila 
einstaklinga með 
Parkinson og skoða 

reynslu þeirra. 

21 hálfstöðluð 
viðtöl og 

þemagreining. 
Hljóðskrá. 
NVIVO 8. 

 

N = 21 (17 kvk). 
 

Kvenkyns-
umönnunar-aðilar 
voru á 

aldursbilinu 31-71 
ára. 

Heimahús. 
 

10 skjólstæðingar 
með PV voru á stigi 3 
í H&Y, fjórir voru á 

stigi 4, þrír voru á 
stigi 2, tveir á stigi 1 
og tveir á stigi 5. 

Fjögur þemu;  
1. Að takast á við 

sjúkdóminn og aðlögun 
að honum – hvað felst í 
umönnuninni, að takast 

á við umönnunina og 
þættir sem hjálpa 
umönnunarhlutverkinu  

2. Áskoranir tengdar 
umönnun – áskoranir til 
árangursríkrar 

aðlögunar, hlutverk og 
ábyrgð og að takast á 
við afleiðingar 

umönnunar á börn  
3. Áhrif umönnunar á 
umönnunaraðila – 

jákvæð 
tilfinningaviðbrögð og 
neikvæð áhrif  
4. Þörf á betri 

ummönnunaraðstoð – 
bætingar í 
heilbrigðiskerfinu, 

stuðningur frá 

• Að halda áfram 
með eigið líf þrátt 

fyrir nýtt hlutverk 

• Að finna tíma fyrir 
sjálfan sig 

• Samviskubit yfir 
ónægri umönnun 

• Að sinna 
einstaklingnum 
með Parkinson 
og öðrum 

fjölskyldu-
meðlimum á 
sama tíma 

• Fara út úr húsi án 
þess að fá 
samviskubit 

• Tekjutap  

• Jákvæð 
tilfinningaleg 

áhrif yfir nýja 
hlutverkinu 

• Góð aðlögun 
að breyttum 
aðstæðum 

• Bætt 
fjölskyldutengsl 

• Stuðningshópar 

• Fá aðstoð við 
þrif 

• Betri 
tímastjórnun og 
aukið skipulag 

 

Sterk tengsl eru á 
milli andlegrar heilsu 

og umönnunarbyrði. 
Þó að líkamleg 
umönnun 

einstaklinga með 
Parkinson var 
krefjandi þótti 

þátttakendum 
andlegt  álag tengt 
umönnun vega 

þyngst. 
Umönnunarhlutverki
ð reyndist 

þátttakendum í 
mörgum tilfellum 
ánægjulegt og að 

það hefði leitt til 
aukinnar þolinmæði 
þeirra og þroska. 
Dæmi um neikvæðar 

afleiðingar 
hlutverksins var 
skortur á frelsi og að 

geta ekki skipulagt 
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utanaðkomandi aðilum 

og önnur 
stuðningsúrræði 

sitt eigið líf án þess 

að taka tillit til 
einstaklingsins með 
Parkinson. 

Umönnunarbyrði 
jókst með 
framgengni 

sjúkdómsins. 

Tod o.fl., 

(2016). 
England. 
 

Hjúkrun, 
sálfræði og 
félagsráðgjöf. 

Að komast að því 

hvaða þýðingu góð og 
gæðamikil umönnun 
hefur fyrir einstaklinga 

með Parkinson 
sjúkdóminn og 
aðstandendur þeirra. 

 
 

17 djúpviðtöl og 

þemagreining. 
4 tilfella-
rannsóknir og 2 

rýnihópar. 
Blandaðar 
eigindlegar 

rannsóknar-
aðferðir, annars 
vegar 

frásagnargreinin
g og hins vegar 
rýnihópaviðtöl.  

 

N= 43 

þátttakendur. 
Einstaklingar með 
Parkinson: N= 4 

 
Félagsráð-gjafar: 
N= 13 

 
Tveir rýnihópar; 
1. Einstaklingar 

með Parkinson: 
N=1 
og umönnunar-

aðilar þeirra: N= 
17 
2. Fagaðilar: N= 8 

og eitt viðtal í 
gegnum síma 
 
Ekki kemur fram 

á hvaða aldursbili 
þátttakendur 
voru. 

 

Heimahús, 

símaviðtöl. 
 
Tilfellarannsókn 1: 

Einstaklingur með 
Parkinson í yfir 30 ár. 
 

Tilfellarannsókn 2: 
Einstaklingur með 
Parkinson í 2-3 ár. 

 
Tilfellarannsókn 3: 
Einstaklingur með 

Parkinson í 6 ár. 
 
Tilfellarannsókn 4: 

Einstaklingur með 
Parkinson í 16 ár. 
 

Fjögur þemu ásamt 

undirþemum; 
1. Kostir við umönnun – 
samfélagslegir- , 

félagslegir-,  
sálfræðilegir-, líkamlegir- 
og sálfræðilegir þættir 

2. Almenn einkenni 
góðrar umönnunar – 
valkostir, stjórn og 

sjálfstæði, áframhald og 
sveigjanleiki. 
3. Skilningur á 

Parkinson sjúkdómnum 
– einkenni, sveiflukennt 
ástand, tímasetning 

lyfjainntöku, stöðugleiki í 
umönnun, gefa 
einstaklingnum tíma og 
reglulegt endurmat 

4. Hindranir í tengslum 
við aðgengi umönnunar 
– að vera meðvitaður, 

skipulagsleysi, 
persónulegir þættir, 
meistarar og 

stuðningsaðilar og 
tölfræðilegar upplýsingar 
um þjónustu 

 

• Aukin aðstoð 
með framgengni 
sjúkdóms 

• Hindranir 
Parkinson 
sjúklinga að 

nálgast 
umönnunaraðila 

 

• Að 
heilbrigðisstarfs
fólk aðstoði við 
að útvega 

einstaklingum 
með Parkinson 
umönnunar-

aðila 

• Jákvæðir 
eiginleikar 
umönnunar-
aðila 

• Að horfa á 
einstaklinginn 

sem heild en 
ekki bara 
manneskju 

með sjúkdóm 

• Að umönnunar-
aðilar virði tíma 

sinn með 
skjólstæðingi 

• Að umönnunar-
aðilar geri sér 
grein fyrir 

mikilvægi 
lyfjatíma og geti 
brugðist við 

aukaverkunum 

Umönnun hefur áhrif 

á heilsu, lífsgæði og 
vellíðun einstaklinga 
með sjúkdóminn, 

sérstaklega ef hún 
er veitt tímanlega og 
á viðeigandi hátt.  

Smith og 

Shaw, (2017). 
England. 
 

Læknisfræði 
og heimspeki. 

Að skoða reynslu 

fjölskyldumeðlima af 
Parkinsonsveiki og 
kanna möguleika á 

velferð. 

Viðtöl og 

þemagreining. 
Fyrirbærafræði. 
Hljóðskrá.  

Viðtöl við fólk 
með 
Parkinsonsveiki 

og maka þeirra.  
 

N = 9 (5 kvk). 

 
N= 4 (með 
Parkinsons-veiki. 

 
N=5 
aðstandendur 

 
Aldursbil 
einstaklinga með 

Parkinson: 67-75 

Heimahús. 

Skjólstæðingar með 
PV höfðu verið með 
sjúkdóminn í allt frá 

tveimur árum upp í 
21 ár. 
  

Fjögur þemu; 

1. Þetta er meira en 
bara sjúkdómur 
2. Eins og fugl með 

brotinn væng 
3. Að vera saman með 
Parkinsonsveiki 

4. Að lifa í núinu (Carpe 
Diem!)  
 

Einstaklingar með 

Parkinson: 

• Aðlagast 
líkamlegum 

breytingum 

• Tilfinningalegir 
örðugleikar 
gagnvart 
líkamlegum 

breytingum 

Einstaklingar með 

Parkinson: 

• Stuðningshópar 

• Félagsskapur 

• Aðlögun að 
breytingum 

• Að lifa í núinu 
 
Umönnunaraðilar/ 
makar: 

Líkamleg geta 

einstaklinga með 
Parkinson hafði áhrif 
bæði á 

skjólstæðingana 
sem og 
umönnunaraðila og 

olli það 
tilfinningalegum 
erfiðleikum beggja 

aðila. Þátttakendur 



50 

ára. 

 
Aldursbil 
aðstandenda: 67-

85 ára. 

• Óvissa með 
framtíðina 

 

Umönnunaraðilar/ 
makar: 

• Að læra að takast 
á við nýtt hlutverk 

• Að viðhalda 
sjálfstæði 

• Að lifa eðlilegu lífi 

• Óvissa með 
framtíðina 

• Stuðningshópar 

• Félagsskapur 

• Aðlögun að 
breytingum 

• Að lifa í núinu 
 

sem höfðu gert 

viðeigandi 
ráðstafanir vegna 
sjúkdómsins voru 

færir um að 
samræma Parkinson 
sjúkdóminn inn í líf 

þeirra. 

Giles og 
Miyasaki. 
(2009). 

Kanada. 
 
Félagsráðgjöf 

og 
læknisfræði. 

Að skilja hver reynsla 
einstaklinga með 
Parkinsonsveiki er og 

aðstandenda þeirra er 
af heilbrigðiskerfinu 
með veikindi á 

líknarstigi 
sjúkdómsins. 
 

 

Fyrirbærafræði 
Hálfstöðluð 
viðtöl og 

djúpviðtöl. 
Þemagreining.  
 

NVIVO 7. 

N= 7 alls 
þátttakendur. 
Þar af 2 með PV 

og 4 
aðstandendur 
 

Einn þátttakandi 
með alvarlega 
dementiu og var 

því ekki tekinn í 
viðtal.  
 

Aldursbil 
einstaklinga með 
Parkinson: 71-77 

ára. 
 
Aldursbil 

aðstandenda: 36-
75 ára.  
 

Heimahús, spítali.  
Þátttakendur með 
Parkinsonsveiki voru 

á  
Hoehn and Yahr stigi 
á bilinu 2.5-5. 

 

Þrjú þemu; 
1. Skortur á 
upplýsingum 

2. Að vera einn á báti 
3. Að vilja vita eða vilja 
ekki vita 

• Þörfum 
einstaklinga í 

líknarmeðferð er 
ekki mætt   

• Skortur á 
þverfaglegri 
samvinnu 

• Skortur á 
upplýsingum 
tengt batahorfum, 

greiningu og 
heimaþjónustu 

• Valdaójafnvægi 
milli lækna og 
skjólstæðinga 

• Erfiðara að eiga 
við versnandi 

heilsu án 
stuðnings 

• Horfa á 
skjólstæðinginn 

sem eina heild 
en ekki 
manneskju 

með sjúkdóm 
 
 

Áhugavert var að sjá 
að 100% 
þátttakenda vildu að 

læknarnir myndu 
vera hreinskilnir, á 
meðan að 91% vildu 

að þau væru 
bjartsýn. Að afla sér 
upplýsinga getur 

reynst gagnlegt, en 
það að komast að 
því að sjúkdómnum 

fer versnandi getur 
haft mikil 
tilfinningaleg áhrif. 

Það að forðast 
neikvæðar 
upplýsingar getur 

verið einn þáttur í 
bjargráðum 
einstaklingsins sem 

gerir hann 
vongóðan. 
Rannsóknin sýndi 

fram á að 
skjólstæðingar með 
PV og fjölskyldur 

þeirra þurfa auknar 
upplýsingar í 
tengslum við 

framtíðina og 
framgengni 
sjúkdóms, 

tilfinningalegan 
stuðning og hvernig 
á að leita sér 
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upplýsinga á netinu. 

Niðurstöður 
rannsóknar sýndu 
fram á að sjúklingar 

og umönnunaraðilar 
þurftu upplýsingar 
um sjúkdómsástand 

og framtíðarhorfur. 
Nógu erfitt getur 
verið að greinast 

með sjúkdóm sem 
þennan svo að 
stuðningur skiptir 

öllu máli. 
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Mshana, o.fl. 

(2011) 
Tanzanía. 
 

Bakgrunnur 
höfundar kom 
ekki skýrt 

fram. 
 
 

Að kanna reynslu og 

meðferð þeirra sem 
hafa Parkinson 
sjúkdóm, ásamt 

samfélagslegum 
skilningi af Parkinson 
sjúkdómi í Tanzaníu.  

 
 

Blandaðar 

eigindlegar 
rannsóknir, 
annars vegar 62 

hálfstöðluð 
djúpviðtöl og 
rýnihópar.  

Hluti af stærrri 
megindlegri 
rannsókn. 

Greiningaraðferð 
ekki lýst. 
 

Þemugreining 
en aðferðafræði 
ekki lýst. 

N= 28 (Parkinson 

sjúklingar) 
N=28 
(Umönnunar-

aðilar) 
N=4 
(Heilbrigðisstarfs

menn) 
N=2 (Heilarar) 
 

Aldursbil 
einstaklinga með 
Parkinson: 45-94 

ára. 
 
 

 

Heimahús. 

Ekki var tilgreint 
hversu lengi 
einstaklingar með 

Parkinson í 
rannsókninni höfðu 
verið með 

sjúkdóminn. 

Fjögur þemu; 

1.  Reynsla einstaklinga 
með Parkinsonsveiki 
2. Reynsla 

umönnunaraðila 
3. Að vera meðvitaður 
4. Að fá meðferð við 

sjúkdómnum 
 

Vegna vanþekkingar á 

Parkinsonsveiki var 
erfitt fyrir skjól-
stæðinga að fá 

viðeigandi meðferð  
Erfiðleikar með 
líkamlegar hreyfingar 

og athafnir 
Erfiðleikar með að 
klæðast, matast og 

ganga 
Kynlífserfiðleikar 
Félagsleg einangrun 

umönnunaraðila 

Taka lyfin sín  

Geta gert sínar 
daglegu athafnir 
 

Almennt er mjög lítil 

þekking á 
Parkinsonsveiki í 
Tanzaníu og mjög 

fáir höfðu heyrt um 
sjúkdóminn áður. 
Margir höfðu ekki 

hugmynd um hver 
orsök að baki 
sjúkdómsins væri og 

töldu margir að hann 
kæmi fram vegna 
veðurfars og galdra. 

Í sumum tilvikum 
gátu skjólstæðingar 
leitað sér ráða hjá 

nágrönnum og 
fjölskylduvinum hvað 
meðferð varðaði. 

Meirihluti 
umönnunaraðilanna 
voru konur, þá helst 

eiginkonur, dætur og 
tengdadætur þeirra 
með sjúkdóminn. 

Margir 
þátttakendanna 
tjáðu sig um hversu 

mikið 
umönnunarhlutverki
ð hafði áhrif á líf 

þeirra. Flestir 
Parkinson 
sjúklinganna höfðu 

ekki fengið meðferð 
sem þekkist á 
Vesturlöndum, sem 

gæti verið vegna 
skorts á greinargóðri 
greiningu og lélegs 

heilbrigðiskerfis. 

 


