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Aktiviteter och
upplevelse av delaktighet hos

personer med Parkinsons sjukdom

Inga-Lena Johansson

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom, som främst drabbar
motorik, men även kan påverka psykosociala och kognitiva funktioner.
Studiens syfte var att kartlägga aktiviteter och upplevd delaktighet hos en
grupp personer med Parkinsons sjukdom (n = 10). En semistrukturerad
intervju gjordes med genomgång av aktiviteter under ett dygn. Data
analyserades utifrån aktivitets- och delaktighetsdomänerna i ICF. Jämförelse
med tidigare forskningsresultat visade att personerna i den aktuella
undersökningsgruppen ägnade mer tid åt personlig vård, men mindre tid åt
vila och TV-tittande. Upplevd delaktighet i aktiviteterna skattades generellt
som hög, men en negativ korrelation sågs mellan tid sedan diagnos och
delaktighet inom domänen Viktiga livsområden. En stor spridning i
materialet indikerar att exempelvis rehabiliteringsinsatser bör baseras på
individuell aktivitetsanalys.
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Inledning

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom, av vilken kring 15 per 10 000 invånare
beräknas vara drabbade. Den vanligaste debutåldern är mellan 55 och 60 år. Sjukdomen har
ett progredierande förlopp, vilket innebär att den drabbade successivt försämras. Kardinal-
symtomen är (a) hypo- och bradykinesi, vilket betyder tröghet i att starta rörelser respektive
förlångsamning av rörelser, (b) rigiditet eller stelhet, (c) tremor eller skakningar med frekvens
på 4 – 8 Hz och (d) balanspåverkan, som blir mer påtaglig längre fram i sjukdomsförloppet.
Symtomen beror på dopaminbrist till följd av celldöd i specifika områden i hjärnan. Behand-
lingen sker i regel med olika typer av läkemedel, även om det också förekommer kirurgiska
metoder för symtomlindring. Det vanligaste är dock användning av läkemedel som innehåller
levodopa, som är ett förstadium till dopamin, och ofta även tilläggsmediciner. Efter några års
behandling kan medicineffekten bli alltmer oförutsägbar med varierande motorisk funktion.
Detta beskrivs som ”on-off”-fenomen. Under ”on”-perioder har personen god motorisk
funktion alternativt överrörlighet och ofrivilliga rörelser (dyskinesier), medan ”off”-perio-
derna kännetecknas av uttalad hypokinesi (Aquilonius, 2006; Sawle, 1999). Enligt Sawle är
det oklart huruvida dessa fluktuationer beror på sjukdomens progress i sig eller om det är en
följd av långvarig medicinering med levodopa.

Parkinsons sjukdom drabbar inte bara motorik, utan kan även påverka kognitiva och
psykosociala funktioner samt talförmåga (Abudi, Bal-Tal, Ziv & Fish, 1997; Brod,
Mendelsohn & Roberts, 1998; Miller, Noble, Jones & Burn, 2006; Schreurs, DeRidder &
Bensing, 2000). I litteraturen påtalas dock risken att misstolka mimikfattigdom och motorisk
förlångsamning hos personer med sjukdomen som tecken på stört intellekt (Aquilonius, 2006;
Sawle, 1999). Enligt Aquilonius brukar de intellektuella funktionerna i allmänhet vara välbe-
varade länge, även om ett långvarigt sjukdomsförlopp markant ökar risken för demens. Abudi
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et al. samt Schreurs et al. nämner också förekomst av mindre typiska symtom som bland
annat tarm- och blåsrubbningar, sömnstörningar och värkproblematik samt hallucinationer
som bieffekt av medicinering.

Depression är relativt vanligt vid Parkinsons sjukdom och kan bero på förändringar i
neurotransmittorsystemen, men också vara en reaktion på sjukdomens konsekvenser samt
dess kroniska och progredierande förlopp (Aquilonius, 2006; Kuopio, Marttila, Helenius,
Toivonen & Rinne, 2000; McQuillen, Licht & Licht, 2003). I studien av Kuopio et al. visade
det sig vara den viktigaste faktorn för nedsättning av livskvalitet hos personer med Parkinsons
sjukdom. Enligt denna studie förekom tecken på depression hos 41% av männen och 63% av
kvinnorna, vilket jämfördes med prevalensen i den finska äldre befolkningen på 22% hos män
och 30% hos kvinnor. Prevalenssiffror i andra studier av Parkinsondrabbade har visat på
förekomst av depression hos cirka 40–50% (Abudi et al., 1997; Brod et al., 1998; Schrag,
Hovris, Morley, Quinn & Jahanshahi, 2003).

Att leva med Parkinsons sjukdom

Några studier har gjorts utifrån en fenomenologisk ansats med djupintervjuer av personer med
Parkinsons sjukdom för att kartlägga deras upplevelser av sjukdomen. Marr (1991) interv-
juade sex personer, vilka beskrev bland annat inskränkningar av sociala aktiviteter till följd av
uttröttbarhet, men också av obehagskänsla över sjukdomssymtomen. Vidare framkom
frustration och irritation på grund av de motoriska begränsningarna samt en förändrad själv-
bild i form av att känna sig mindre duglig. Personerna uttryckte en strävan efter att kunna
känna sig oberoende och normala. Som viktiga stödjande faktorer angavs närstående familje-
medlemmar samt att få träffa andra med sjukdomen. Liknande resultat har framkommit även i
senare studier (Benharoch & Wiseman, 2004; Sunvisson & Ekman, 2001; Widerfors &
Birgersson, 2000).

I undersökningar har även rapporterats om hur symtom i form av en förlångsammad
tankeförmåga, minnessvårigheter och svagare röst inneburit svårigheter att delta i sociala
tillställningar och en känsla av att hamna utanför i diskussioner (Miller et al., 2006; Sunvisson
& Ekman, 2001). Social tillbakadragenhet skulle enligt Sunvisson och Ekman kunna ses som
ett uttryck för en önskan att slippa konfronteras med dessa sjukdomsrelaterade förändringar.
Att stress kan innebära ökade symtom och besvär har också rapporterats (Benharoch &
Wiseman, 2004; Widerfors & Birgersson, 2000). Såväl Sunvisson och Ekman som Widerfors
och Birgersson har också beskrivit hur de fluktuerande symtomen kan skapa osäkerhetskänsla
i sociala situationer och hur personen med Parkinsons sjukdom kan känna sig bemött med
skepsis och otålighet från omgivningen, som kan ha svårt att förstå ”on-off”-problematiken.

Jämförelser har också gjorts mellan personer med tidig respektive sen sjukdomsdebut.
Personer, hos vilka sjukdomen börjat före 50 års ålder, upplevde stigmatisering och hade
äktenskapsproblem i större utsträckning än personerna med högre debutålder (Schrag et al.,
2003).

Aktiviteter och delaktighet

Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Genom Världshälso-
organisationen (WHO) har Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder

och hälsa (ICF) utarbetats. Denna finns även i svensk översättning. Målet för denna
klassifikation är ”att erbjuda ett samlat och standardiserat språk och en struktur för att
beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd” (s. 9). Klassifikationen har två huvuddelar. Den
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första är Funktionstillstånd och funktionshinder, som i sin tur består av komponenterna
Kroppsfunktioner respektive struktur samt Aktiviteter och delaktighet. Den andra delen
rubriceras Kontextuella faktorer, som delas upp i Omgivningsfaktorer respektive Person-

faktorer. ICF baseras på en biopsykosocial modell med ett multifaktoriellt synsätt på
funktionstillstånd och funktionshinder, där olika komponenter interagerar med varandra. Det
innebär att en persons funktionstillstånd kan påverkas av såväl hälsobetingelser som person-
och omgivningsfaktorer (Socialstyrelsen, 2003).

Aktiviteter och delaktighet enligt ICF. Enligt ICF definieras aktivitet som ”en persons
genomförande av en uppgift eller handling” (s. 17) och delaktighet som ”en persons engage-
mang i sin livssituation” (s. 18). ICF-komponenten Aktiviteter och delaktighet består av nio
domäner eller livsområden: (a) lärande och att tillämpa kunskap, (b) allmänna uppgifter och
krav, (c) kommunikation, (d) förflyttning, (e) personlig vård, (f) hemliv, (g) mellanmänskliga
relationer, (h) viktiga livsområden och (i) samhälle, socialt och medborgerligt liv. Till
respektive domän hör specificerade aktiviteter, vilka även är kodförsedda (Socialstyrelsen,
2003).

Flera författare berör svårigheterna att särskilja dimensionerna Aktiviteter respektive
Delaktighet. Det är framför allt definition och tillämpning av delaktighetsbegreppet som kan
vara oklar. I litteraturen framförs att delaktighet är en subjektiv upplevelse, som inte bara
handlar om genomförande av uppgifter eller aktiviteter, utan även om social integrering,
autonomi, kontroll över sin situation och vilja eller motivation (Björck-Åkesson & Granlund,
2004; Granlund, Almqvist & Eriksson, 2002; Jette, Haley & Kooyoomijan, 2003; Nordenfelt,
2004; Perenboom & Chorus, 2003; Reed et al., 2005). Såväl Björck- Åkesson och Granlund
som Reed et al. menar också att hänsyn måste tas till personens aktuella miljö. Enligt Björck-
Åkesson och Granlund är grunden för att bedöma funktionshinder utifrån en biopsykosocial
modell individens aktivitet, medan delaktighet alltid uppstår ”i skärningspunkten mellan en
persons aktivitet och miljön, d v s genom samspel mellan individ och miljö” (s. 36). Reed et
al. berör också att det kan vara ett problem med överlappning mellan domäner och koder då
ICF används som ramverk i klinisk verksamhet.

Aktiviteter och delaktighet vid Parkinsons sjukdom. Aktivitetsmönster kan förändras med
stigande ålder och det är viktigt att skilja förändringar som beror på naturlig åldrandeprocess
från den som är relaterad till sjukdom (Schreurs et al., 2000). Moss och Lawton (1982)
undersökte hur tiden under ett dygn fördelades mellan olika aktiviteter hos äldre personer.
Deltagarna i studien var fördelade i fyra grupper utifrån boendeform och hjälpbehov. Ensam-
aktiviteter i hemmet, såsom TV-tittande och vila, var vanligt i alla grupperna. Hos grupper
med högre grad av självständighet sågs dock en större andel tid i aktiviteter utanför hemmet,
medan de mer hjälpberoende ägnade mer tid åt vila. Grupperna med mer självständiga
deltagare uttryckte också generellt högre grad av nöjsamhet med aktiviteterna än de
hjälpberoende.

Singer (1973, 1974) jämförde aktivitetsmönster hos personer med Parkinsons sjukdom
med data från personer ur den allmänna populationen. Personerna med Parkinsons sjukdom
ägnade sig mindre åt hushållsarbete och kontakt med vänner, men mer åt ensamaktiviteter
som TV-tittande och läsning jämfört med personer i kontrollgruppen i motsvarande ålder.
Personerna med Parkinsons sjukdom ägnade också markant mer tid åt att sova eller passivitet.
Resultaten visade att aktivitetsmönstret hos personer med Parkinsons sjukdom motsvarades av
det hos kronologiskt äldre personer i kontrollgruppen. Skillnaden mellan undersöknings- och
kontrollgrupp var större ju yngre personerna var. Singer kallade detta för prematurt socialt

åldrande. Dessa studier gjordes innan behandling med levodopa och annan symtomlindrande
medicinering var allmänt utbredd. En senare undersökning har dock också visat att det bland
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personer med tidig sjukdomsdebut till exempel var vanligt att på grund av sjukdomen tvingas
avsluta sitt yrkesliv tidigare än beräknat (Schrag et al., 2003).

I en senare studie jämförde Lomax, Brown och Howard (2004) fördelning av tid under ett
dygn mellan olika aktiviteter hos personer med neurodegenerativ sjukdom och en ålders-
matchad kontrollgrupp med personer utan neurologisk sjukdom. Aktiviteterna kategoriserades
utifrån indelningen i domäner i ICF (Socialstyrelsen, 2003). Patientgruppen ägnade
signifikant mer tid åt personlig vård, men signifikant mindre tid åt hushållsarbete, lärande och
förflyttning än kontrollgruppen. Det var dock stor spridning vad gäller tidsåtgång för olika
aktiviteter i båda grupperna. Resultaten för personer med Parkinsons sjukdom har dock ej
redovisats separat, utan undergrupper av olika neurodegenerativa sjukdomar har i denna
resultatredovisning slagits samman. Deltagarna i denna studie fick också skatta hur trevliga de
upplevde aktiviteterna. Detta gjordes på en skala löpande från negativa till positiva värden.
Kontrollgruppens skattningar var genomgående mer positiva än patientgruppernas.

I tidigare undersökningar beskrivs också sätt att i vardagen hantera sjukdomssymtomen.
Bland annat nämns att planera sina aktiviteter utifrån medicineffekt, ta sig mer tid för att
utföra vardagliga göromål, använda sig av hjälpmedel och anpassning av till exempel klädsel
eller konsistens på mat utifrån förmåga samt vikten av aktiviteter för det egna välbefinnandet,
såsom motion och social samvaro (Abudi et al., 1997; Benharoch & Wiseman, 2004;
Sunvisson & Ekman, 2001). Enligt Cantor och Sanderson (1999) är upplevelse av att kunna
delta i meningsfulla aktiviteter viktigt för välbefinnande. Betydelsefullt för detta är till
exempel förmåga att kunna anpassa mål och uppgifter utifrån förändringar av livssituationen.
I en studie gjord av McQuillen et al. (2003) påvisades ett negativt samband mellan
delaktighetsinskränkning och välbefinnande. Det sågs även en positiv korrelation mellan
sjukdomens svårighetsgrad och delaktighetsinskränkning. Resultat från denna studie tydde
också på att övertygelse om att kunna kontrollera sin anpassning till sjukdomen (intern
sekundär kontroll) hade samband med lägre grad av sjukdomsrelaterad delaktighetsinskränk-
ning. Detta samband förelåg ej vid övertygelse om att kunna kontrollera själva sjukdomen
(intern primär kontroll). Författarna trodde att orsaken skulle kunna vara användning av mer
funktionella strategier för att hantera sin situation vid upplevd intern sekundär kontroll.
Delaktighetsinskränkning undersöktes i denna studie genom självskattning av psykosocial
anpassning inom olika livsområden och var ej relaterad till aktiviteter.

Syfte

Tidigare studier har visat att Parkinsons sjukdom kan innebära stor förändring av livs-
situationen. Några studier har gjorts där man försökt kartlägga aktivitetsmönster och även
gjort jämförelser mellan grupper av personer med Parkinsons sjukdom eller neurodegenerativ
sjukdom och kontrollgrupp bestående av personer utan neurologisk sjukdom. Ett par av dessa
har gjorts innan behandling med levodopa och annan symtomlindrande medicinering var
allmänt utbredd (Singer, 1973, 1974). I en senare studie var resultaten för personer med
Parkinsons sjukdom ej redovisade separat, utan sammanslagna med resultat från personer med
flera olika neurodegenerativa sjukdomar till en gemensam patientgrupp (Lomax et al., 2004).
Upplevelse av delaktighet hos personer med Parkinsons sjukdom har tidigare bland annat
mätts som psykosocial anpassning (McQuillen et al., 2003). Delaktighetsbegreppet har dock
genom ICF (Socialstyrelsen, 2003) getts ett delvis annat innehåll där engagemang i
livssituationen är centralt och upplevelse av delaktighet är sammanlänkad med aktiviteter.
ICF börjar alltmer användas som ett ramverk för kartläggning av hälsofaktorer och planering
av bland annat rehabiliteringsinsatser inom svensk sjukvård. Ännu saknas dock klara modeller
för hur aktivitets- och delaktighetsdimensionerna praktiskt skulle kunna användas som grund
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för detta. Det är också oklart om det inom en grupp personer med samma sjukdomsdiagnos
kan finnas gemensamma drag i aktivitets- och delaktighetsprofil, som skulle kunna vara
vägledande vid exempelvis rehabiliteringsplanering. Syftet med denna undersökning är att (a)
kartlägga aktiviteter hos en grupp personer med Parkinsons sjukdom utifrån ICF och relatera
detta till resultat från tidigare undersökningar samt (b) kartlägga upplevelse av delaktighet
med utgångspunkt i utförda aktiviteter.

Metod

Deltagare

För rekrytering av deltagare kontaktades den lokala Parkinsonföreningen i en mellansvensk
stad. Information om undersökningen gavs vid ett av föreningens styrelsemöten. I samband
med detta delades även skriftligt inbjudnings- och informationsbrev ut för vidarebefordran till
möjliga deltagare. De föreningsmedlemmar som önskade delta i studien kontaktade sedan
undersökaren för egen personlig anmälan. I undersökningen deltog 10 personer med
Parkinsons sjukdom, varav hälften var män. Fem deltagare var ålderspensionärer, tre uppbar
hel sjukersättning och de resterande två var yrkesarbetande på deltid. Samtliga var samman-
boende med annan vuxen person och två hade även barn i hushållet. För övriga deskriptiva
data rörande deltagarna hänvisas till Tabell 1.

Material

Intervjumaterial. Datainsamlingen gjordes i form av en semistrukturerad intervju enligt
metoden Yesterday Interview (Lomax et al., 2004). Denna innebär en detaljerad kartläggning
av aktiviteterna under dygnet närmast före intervjutillfället. Inför intervjuerna utarbetades en
intervjuguide samt noteringsformulär för intervjuaren. Deltagarna fick också ett underlag för
att föra aktivitetsdagbok under det dygn som var aktuellt att behandla under intervjun. I
förberedelsearbetet iordninggjordes även en kodningsmall för dataanalysen baserad på
aktivitetsdomänerna i ICF (Socialstyrelsen, 2003).

Personliga bakgrundsdata. Skriftliga frågeformulär användes för uppgifter om personliga
bakgrundsdata: kön, ålder, hushållets sammansättning, försörjningssätt, utbildningsnivå samt
eventuella andra sjukdomar. Deltagarna fick även formulär med bakgrundsfrågor kring
Parkinsons sjukdom, såsom tidpunkt för diagnos samt göra en skattning av upplevd grad av
vanliga symtom på en femgradig skala (0 = inga symtom alls och 4 = mycket svåra symtom).
En analys av symtomvariablernas homogenitet gjordes och Cronbachs alpha för dessa var .69,
vilket bedömdes tillräckligt högt för att slå samman dem till ett index. En total skattning av
sjukdomens svårighetsgrad gjordes också på en motsvarande femgradig skala. Dessa data
redovisas i Tabell 1.

Skattning av delaktighet. Upplevelse av delaktighet undersöktes genom skattning av tre
faktorer: (a) autonomi, (b) engagemang och (c) kontroll. Frågeställningen för skattning av
autonomi var grad av självständighet i aktiviteten. I den femgradiga skalan gavs verbala
svarsalternativ från behöver mycket hjälp av någon annan till klarar själv utan svårighet,
vilken omkodades till sifferskala från 0 till 4 inför vidare analys. För skattningen av
engagemang var frågeställningen hur viktig aktiviteten upplevdes i relation till andra
aktiviteter personen utförde. Denna skattning gjordes på en sifferskala från 0 (inte viktig alls)
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till 4 (mycket viktig). Skattningen av upplevd kontroll handlade om i vilken utsträckning
personen själv kunde styra var, när och hur aktiviteten utfördes. Även här användes en
sifferskala från 0 (ingen kontroll alls) till 4 (full kontroll). Blad med förstorade
skattningsskalor för deltagarna att peka på fanns tillgängliga vid intervjutillfället. Cronbachs
alpha för variablerna var mellan .71 och .93 för fem av de ingående domänerna, varför de
slogs samman till index för vidare analys. För domänerna Lärande och att tillämpa kunskap

samt Vila etc. var den statistiska homogeniteten lägre.

Tabell 1
Beskrivning av deltagare (n = 10)

   M   SD  Mdn  min - max

Ålder 62.90  5.92 64.50    56 – 71

Antal år sedan symtomdebut 11.30  5.56 11.00      4 – 21

Antal år sedan diagnos   9.60  6.02   8.00      3 – 21

Ålder vid diagnos 52.40  8.44 51.00    41 – 66

Symtomskattning index    1.49  0.46   1.50             0.63 – 2.00

Total skattning av sjuk-
domens svårighetsgrada   2.10  0.32   2.00      2 – 3

Not. Ingående variabler i Symtomskattning index: Skakningar, Stelhet, Svårt att komma igång med rörelser,

Förlångsammade rörelser, Balanssvårigheter, Svårt med minne eller tänkande, Talsvårigheter och Ojämn

medicineffekt (“on-off”). Svarsskala i ingående variabler från 0 (inga symtom alls) till 4 (mycket svåra symtom).
a Svarsskala från 0 (knappt märkbara symtom) till 4 (mycket svåra symtom).

Procedur

Innan den egentliga datainsamlingen påbörjades gjordes pilotintervju med frivillig deltagare
utan neurologisk sjukdom för att pröva tillvägagångssätt, material och tidsåtgång. Denna
föranledde ytterligare något mer ingående förberedelse vad gäller uppföljningsfrågor vid
intervjun för att underlätta vidare analys och kodning av materialet. Den muntliga och
skriftliga informationen till deltagarna utformades i enlighet med Vetenskapsrådets etiska
regler (Vetenskapsrådet, 2002) och innehöll uppgifter om studiens syfte, tillvägagångssätt, att
deltagande var frivilligt och när som helst kunde avbrytas samt att insamlade data skulle
behandlas konfidentiellt. Deltagarna erbjöds också möjlighet att i efterhand få del av studiens
resultat. Formulär för bakgrundsdata och aktivitetsdagbok skickades hem till deltagarna
alternativt överlämnades vid personlig kontakt före intervjun. Tid och plats för intervjun
bestämdes i samråd med deltagarna. Sex intervjuer genomfördes i respektive deltagares hem
och de övriga i ett enskilt rum i offentlig byggnad. Deltagarna fick redogöra för vilka
aktiviteter de utfört och hur lång tid som ägnades åt respektive aktivitet under närmast
föregående dygn. Dessutom noterades var aktiviteterna ägt rum samt om de utförts ensam
eller tillsammans med andra människor. Efter kartläggningen av dygnet fick deltagarna göra
en skattning av autonomi, kontroll respektive engagemang för varje aktivitet på femgradiga
skalor. Varje intervju tog cirka en timme att genomföra och vid samtliga intervjuer kartlades
aktiviteter under vardagar. I inledningen av intervjun gjordes också förfrågan om dygnet på
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något vis avvikit från normala rutiner eller om det varit ungefär som de flesta vardagar. Vid
intervjutillfället gjordes även audioinspelning under genomgången av aktiviteterna som stöd
för intervjuarens minne.

Databearbetning

Aktivitetsanalysen gjordes genom att så långt som möjligt efterlikna metoden i tidigare studie
av Lomax et al. (2004) för att möjliggöra jämförelse med resultat från denna. Varje deltagares
aktiviteter under det kartlagda dygnet kategoriserades enligt uppdelningen i domäner för
aktiviteter och delaktighet i ICF (Socialstyrelsen, 2003). De domäner som användes var
Lärande och att tillämpa kunskap, Förflyttning, Personlig vård, Hemliv, Viktiga livsområden

samt Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv. Liksom i den tidigare studien av
Lomax et al. skapades även en kategori för ”passiva” aktiviteter som till exempel vila eller
TV-tittande. För exempel på aktiviteter inom respektive domän hänvisas till Tabell 2.
Kategoriseringen gjordes utifrån huvudsyftet med aktiviteten. Sålunda kodades till exempel
en cykeltur där huvudsyftet var transport från bostad till arbetsplats som Förflyttning, medan
en cykeltur med huvudsakligt syfte att motionera och upprätthålla sin fysiska kondition
kodades som Personlig vård. Tidsåtgång i minuter per aktivitet beräknades och summerades
för varje domän.

Tabell 2
Livsområden (domäner) och exempel på aktiviteter inom respektive domän

Domän Exempel på aktiviteter

Lärande och att tillämpa kunskap Läsa
Informationssökning på Internet

Förflyttning Gå
Färd med bil

Personlig vård Tvätt, dusch
På/avklädning
Äta/dricka
Motion
Medicinhantering

Hemliv Matlagning
Klädtvätt
Städning

Viktiga livsområden Arbete
Förvalta ekonomi

Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv Föreningsuppdrag
Körsång

Vila etc Vila (exkl. nattsömn)
TV-tittande

Not. Samtliga domäner förutom Vila etc. är hämtade ur Klassifikation av funktionstilllstånd, funktionshinder och

hälsa (ICF), (Socialstyrelsen, 2003).
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Fördelningen av tid mellan olika ICF-domäner i materialet jämfördes med resultat angivna
i medelvärden från en tidigare motsvarande studie av Lomax et al. (2004). Denna jämförelse
gjordes för domänerna var för sig. Då kravet på normalfördelning uppfylldes för fem av de sju
ingående domänerna valdes ett parametriskt test, one sample t-test, där medelvärden från den
tidigare studien utgjorde referensvärden. Samma test gjordes även för de två återstående
domänerna, Viktiga livsområden och Vila etc, då motsvarande lämpligt icke-parametriskt test
saknades.

För undersökning av skillnader i upplevelse av delaktighet mellan olika domäner gjordes
parvisa t-test. Även tid i aktiviteter under interaktion med andra människor respektive ensam
noterades. Typ av interaktion med andra människor klassificerades enligt Särskilda

mellanmänskliga relationer i ICF (Socialstyrelsen, 2003) som  familjerelationer, formella
relationer, informella relationer och tillfälliga kontakter.

Resultat

Fördelning av tid mellan olika livsområden

Generellt sågs en stor spridning i materialet från den aktuella undersökningsgruppen. Deskrip-
tiva data återfinns i Tabell 3.

Tabell 3
Tid i minuter under ett dygn per ICF-domän (n = 10)

   M   SD     Mdn

Lärande och att
tillämpa kunskap  110 86.46      95

Förflyttning    71 47.71      60

Personlig vård  216 50.44    220

Hemliv  230 45.21                195

Viktiga livsområden  104             151.03        0

Samhällsgemenskap, socialt
och medborgerligt liv       49 59.10      35

Vila etc  202             129.19    140

Jämförelse med resultat från tidigare studie. Med hjälp av en serie one-sample t-test
jämfördes genomsnittlig tid i minuter från den aktuella undersökningsgruppen med
medelvärden från kontrollgruppen i tidigare studie av Lomax et al. (2004). Denna jämförelse
gjordes för varje ICF-domän. Den aktuella undersökningsgruppen ägnade signifikant mer tid
(M = 216, SD = 50.44) åt personlig vård än medelvärdet för kontrollgruppen (M = 129) i
studien av Lomax et al. (2004), t(9) = 5.48, p < .001. För övrigt sågs inga signifikanta
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skillnader. Därefter gjordes motsvarande jämförelse med patientgruppen bestående av
personer med neurodegenerativa sjukdomar. Den aktuella undersökningsgruppen ägnade
signifikant mer tid åt aktiviteter inom domänen Lärande och att tillämpa kunskap (M = 110,
SD = 86.46) jämfört med patientgruppen (M = 56), t(9) = 2.32, p < .05. För undersöknings-
gruppen noterades också signifikant mer tid inom domänen Personlig vård (M = 216, SD =
50.44) än för patientgruppen (M = 159), t(9) = 3.60, p < .01. Undersökningsgruppen ägnade
också mer tid åt aktiviteter inom domänen Hemliv (M = 230, SD = 145.21) än patientgruppen
(M = 109), t(9) = 2.62, p < .05. För domänen Vila etc. var undersökningsgruppens tidsåtgång
(M = 202; SD = 129.19) signifikant lägre än patientgruppens (M = 423), t(9) = -5.41; p < .001.
För de övriga domänerna sågs inga signifikanta skillnader. Fördelning av tid mellan
domänerna återges i Figur 1.

 Figur 1. Jämförelse av tidsåtgång för aktiviteter inom respektive ICF-domän mellan aktuell
undersökningsgrupp och resultat från kontroll- respektive patientgrupp i tidigare studie av
Lomax, Brown och Howard (2004).
     * p < .05

   ** p < .01

*** p < .001

Domänen ”Vila etc.”. Till denna domän, som ej finns i ICF, kodades aktiviteter som vila
och TV-tittande. Fördelningen av tidsåtgång i gruppen mellan dessa aktiviteter visas i Tabell
4.
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Tabell 4
Fördelning av personer per tidsklass för aktiviteterna vila resp. TV-tittande (n = 10)

   Antal minuter

 < 60           60 – 119        120 – 179        180 – 239         > 240

Vila     3              4                1                  0                   2

TV-tittande              3              3                3                  1                   0

Skattning av delaktighet

För alla tre delaktighetsvariablerna (autonomi, kontroll och engagemang) var skattningen i
genomsnitt över värdet tre på en skala där maximal poäng var fyra, förutom kontroll för
aktiviteter inom domänen Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv (M = 2.92).
Resultaten redovisas i Tabell 5. Analys med parvisa t-test visade inga signifikanta skillnader
mellan domänerna.

Tabell 5
Medelvärden och standardavvikelser för delaktighetsvariabler (skalans variationsvidd 0 – 4)

    Delaktighet Autonomi  Kontroll  Engage-
    (index)  mang

     M      SD  M      SD   M      SD   M      SD

Lärande och att
tillämpa kunskapa 3.75 (0.47)  3.55 (0.48)  3.19 (0.56)

Förflyttning     3.43 (0.64) 3.26 (1.10)  3.37 (0.69)  3.65 (0.47)

Personlig vård     3.66 (0.28) 3.69 (0.30)  3.62 (0.43)  3.67 (0.20)

Hemliv     3.53 (0.38) 3.62 (0.30)  3.62 (0.45)  3.36 (0.60)

Viktiga livsområden     3.35 (0.61) 3.28 (0.66)  3.15 (0.50)  3.62 (0.75)

Samhällsgemenskap, socialt
och medborgerligt liv     3.19 (0.78) 3.33 (1.21)  2.92 (0.80)  3.33 (0.88)

Vila etca 3.58 (0.58)  3.22 (0.75)  3.60 (0.57)

Not. Ingående variabler i Delaktighet (index): Autonomi, Kontroll samt Engagemang.
a Cronbachs alpha <.70 och variablerna har därför ej slagits samman till index.

Korrelation mellan delaktighetsindex och ålder, tid sedan diagnos respektive symtomskattning
undersöktes också. För de fyra personer som gjort skattningar för aktiviteter inom domänen
Viktiga livsområden sågs en perfekt negativ korrelation med tid sedan diagnos, Spearman’s
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rho = -1.00, p < .001. Ju längre tid sedan diagnos, desto lägre skattades delaktighet för
aktiviteter inom denna domän. För övrigt sågs inga signifikanta korrelationer.

Mellanmänsklig interaktion

I Tabell 6 visas hur tid i olika typer av interaktion med andra människor fördelade sig i
gruppen. Den största andelen tid tillbringades i aktiviteter ensam. En stor del tillbringades
även i interaktion med familjemedlemmar. Den individuella variationen var dock stor. Vid
analys med t-test för oberoende mätningar skilde sig den genomsnittliga andelen tid i
ensamaktiviteter för den aktuella undersökningsgruppen (M = 49.18, SD = 16.03) inte
signifikant från patientgruppens (M = 46.60, SD = 23.00) i tidigare studie av Lomax et al.
(2004), t(107) = .34, p > .05.

Tabell 6
Fördelning av tid i minuter för olika typer av interaktion

 M  SD   Mdn M%

Ensam 475 55.46 477.50  49

Familjen 327  99.87 352.50  34

Formella relationer 103              125.70   65.00  11

Informella relationer   51 59.10   30.00    5

Tillfälliga kontakter   15 32.40     0.00    1

Diskussion

I materialet syns en mycket stor spridning vad gäller fördelning av tid mellan olika aktivitets-
domäner under ett dygn. Detta kan sannolikt delvis förklaras av att materialet är litet och att
eventuella regelbundenheter då kanske inte framträder. En motsvarande stor spridning syns
dock även i tidigare studie av Lomax et al. (2004), som har större grupper som underlag. En
mer trolig förklaring skulle därför möjligen kunna vara att det föreligger en stor individuell
variation i vilka aktiviteter olika personer utför under ett dygn oavsett hälsotillstånd. Även om
aktivitetsprofilerna skiljer sig åt mellan den aktuella undersökningsgruppen och kontroll-
respektive patientgrupp från den tidigare studien av Lomax et al., så är det endast inom
enstaka domäner det återfinns signifikanta skillnader. Den stora spridningen i materialet är
troligtvis den viktigaste förklaringen.

Den aktuella undersökningsgruppen ägnar signifikant mer tid åt personlig vård jämfört
med resultaten från både patient- och kontrollgrupp i den tidigare studien av Lomax et al.
(2004). Samtliga deltagare klarade aktiviteter för personlig vård utan hjälp från någon annan.
Vid intervjutillfället framkom dock kommentarer om att sjukdomen medfört att till exempel
tvätt och påklädning tog lång tid på grund av de motoriska symtomen, vilket skulle kunna
förklara en jämförelsevis större tidsåtgång. Ett flertal deltagare ägnade sig också regelbundet
åt motionsaktiviteter i syfte att upprätthålla den fysiska funktionsförmågan, vilket i
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dataanalysen också har kodats som personlig vård. I den aktuella undersökningsgruppen
ägnades också signifikant mer tid åt aktiviteter inom domänen Lärande och att tillämpa

kunskap än i patientgruppen i studien av Lomax et al. Vanliga förekommande aktiviteter var
läsning, framför allt av dagstidning, och informationssökning på Internet.

Vila och TV-tittande har i tidigare undersökningar angetts som vanliga aktiviteter hos äldre
personer oavsett neurodegenerativ sjukdom eller ej (Lomax et al., 2004; Moss & Lawton,
1982; Singer, 1973; Singer, 1974). I ICF återfinns inte vila och/eller återhämtning som
kodningsbar aktivitet. Det skulle dock kunna betraktas som en aktivitet inom domänen
personlig vård. Under intervjuerna framhöll ett flertal deltagare vikten av möjlighet till vila
och återhämtning under dagtid. Detta relaterades delvis till störd nattsömn på grund av
sjukdomen, men även till ökad stresskänslighet. Vad gäller kodningen av TV-tittande, så
fördes detta till kategorin Vila etc. för att möjliggöra jämförelse med tidigare forsknings-
resultat. TV-tittande skulle dock även kunna kodas som Lärande och att tillämpa kunskap

beroende på syftet med aktiviteten.
Deltagarna i den aktuella undersökningen ägnade sig inte i så hög utsträckning åt vila eller

TV-tittande. I jämförelse med patientgruppen i tidigare studie (Lomax et al., 2004) var denna
skillnad stor. Skillnader vad gäller ålder och hälsotillstånd i materialen skulle kunna vara en
del av förklaringen till detta. Deltagarna i den aktuella undersökningen var i genomsnitt
närmare tio år yngre än deltagarna i studien av Lomax et al. I den aktuella undersöknings-
gruppen ägnade sig 40% av deltagarna åt TV-tittande och 30% åt att vila (utöver nattsömn)
mer än två timmar under det kartlagda dygnet. Det kan jämföras med resultat från Singer
(1974), där 74% respektive 66% ägnade mer än två timmar per dag åt TV-tittande respektive
vila. Denna studie var dock gjord innan symtomlindrande medicinering fanns allmänt
tillgänglig för personer med Parkinsons sjukdom och deltagarna i den undersökningen var
också äldre. Olikheter i metoder för datainsamling försvårar också en säker jämförelse.

Ett par deltagare var yrkesarbetande på deltid, vilket förklarar ett förhållandevis högt
medelvärde för domänen Viktiga livsområden, även om skillnaderna vid jämförelse med
tidigare forskningsresultat här inte var signifikanta. Spridningen var här också mycket stor, då
mer än hälften av deltagarna inte utförde några aktiviteter under det kartlagda dygnet som
kunde hänföras till denna domän.

Även vad gäller andelen tid i olika typer av mellanmänsklig interaktion sågs en stor
individuell variation som till stor del kan förklaras genom deltagarnas egen och deras
familjemedlemmars arbetssituation. Det verkar dock totalt sett relativt vanligt att en stor andel
av dagen ägnas åt aktiviteter ensam i såväl detta material som både nyare och äldre studier
(Lomax et al., 2004; Moss & Lawton, 1982; Singer, 1973).

För delaktighetsvariablerna autonomi, kontroll och engagemang sågs generellt höga
skattningar med relativt liten spridning i gruppen. Begreppet engagemang kan definieras på
olika sätt. Här valdes definitionen hur viktig aktiviteten upplevdes i relation till andra
aktiviteter personen utförde. Det finns naturligtvis andra definitioner på hur känslomässigt
fängslande en aktivitet skattas, till exempel hur intressant den upplevs. Delaktighets-
variablerna erhöll dock för de flesta domäner ett högt alphavärde, vilket styrker vad som
framförts i litteraturen om att de är tätt sammanlänkade. Det sågs ett samband mellan
skattning av delaktighet och tid sedan diagnos inom domänen Viktiga livsområden. Ju längre
tid som gått sedan diagnos, desto lägre var skattningen av delaktighet. Denna observation
grundar sig dock på data från endast fyra personer, men sambandet var mycket starkt. Ett
motsvarande samband med ålder eller symtomskattning sågs ej. En tänkbar förklaring kan
vara att ett mer långvarigt sjukdomsförlopp skapar ett avstånd från till exempel yrkesliv, som
ingår i domänen Viktiga livsområden. I likhet med vad som framkommit i tidigare
undersökningar (Schrag et al., 2003), så hade också flera i den aktuella undersökningsgruppen
helt eller delvis lämnat arbetslivet i förtid på grund av sjukdom.
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Metoden för datainsamling är, trots att den är tidskrävande, användbar för kartläggning av
individuellt aktivitetsmönster. Den har dock också begränsningar, bland annat för att den
bygger på självrapportering. Det finns risker för felkällor som exempelvis svårigheter att
komma ihåg eller en rapportering utifrån vad som anses socialt passande. Skattningen av
tidsåtgång för olika aktiviteter under dygnet kan också bli grov, då det knappast är möjligt att
fortlöpande föra aktivitetsdagbok för varje minut av dygnet. Påverkan av motoriken kan
dessutom också drabba skrivförmågan och försvåra datainsamling som bygger på skriftliga
underlag. Det var i denna undersökning också bara aktiviteter under ett enda dygn som
registrerades. Datainsamling gjordes dock för vardagar, som kanske kan antas vara mer
rutinbetonade än helgdagar, och kartläggning gjordes i de flesta fall av dygnet närmast före
intervjun. I något fall förekom avvikelse från normala rutiner under dygnet. Avvikelsen
omfattade dock aktiviteter inom samma domän och bedöms därför inte ha påverkat det totala
resultatet.

Vid kodningen efter pilotstudien noterades en överlappning mellan aktiviteter och domäner
i likhet med vad Reed et al. (2005) påtalat. För att få en konsekvent kodning utarbetades
kodningsunderlag och förberedelse gjordes för att redan i intervjusituationen kunna följa upp
med frågor för klargörande kring huvudsakligt syfte med olika aktiviteter. För komplexa
aktiviteter är kodningen dock inte självklar. Domänerna Allmänna uppgifter och krav samt
Kommunikation uteslöts, då de i stor utsträckning överlappar och integreras med aktiviteter
inom de övriga domänerna. Kodningen blev härigenom också mer lik den som gjorts i
tidigare studie av Lomax et al. (2004) och möjliggjorde då en något säkrare jämförelse med
dessa resultat.

Urvalet av deltagare är sannolikt inte representativt för populationen i stort. Deltagarna
rekryterades genom att frivilliga anmälde sig att delta i undersökningen. De som deltog
rapporterade förhållandevis milda symtom och ingen skattade totalt sjukdomens svårighets-
grad som mer än måttlig. Medelåldern i materialet är också relativt låg och för de flesta i
gruppen hade sjukdomen debuterat i ganska unga år. Samtliga deltagare var aktiva i
föreningsaktiviteter och det kan inte uteslutas att även detta skulle kunna tänkas avspegla en
högre grad av aktivitetsnivå och engagemang i undersökningsgruppen än generellt i
populationen.

Tillförlitligheten i de jämförelser som gjorts med resultat från tidigare studier kan också
ifrågasättas. De studier som jämförelser gjorts med bygger på data från grupper med annan
sammansättning än den aktuella undersökningsgruppen. De är gjorda i andra kulturer och är i
något fall också av äldre datum. Det kan också finnas skillnader i datainsamling och data-
analys, även om strävan varit att så långt som möjligt efterlikna metod för aktivitetsanalys
från tidigare studie. Säkrare resultat skulle kunna erhållas i ett större material med en matchad
jämförelsegrupp med personer utan neurologisk sjukdom eller rörelsehinder, där data samlats
in på likadant sätt. Genom metoden Yesterday Interview kartläggs också endast de aktiviteter
som faktiskt utförts. Likaså gjordes skattningar av delaktighetsvariabler för de faktiskt utförda
aktiviteterna. Under intervjuerna rapporterades dock i likhet med resultat från tidigare studier
(Abudi et al., 1997; Benharoch & Wiseman, 2004) att aktiviteter planerades, anpassades och
ibland också valdes bort utifrån förmåga och variation i medicineffekt. I vilken utsträckning
detta har en positiv valör i form av känsla av kontroll över anpassningen till sjukdomen eller
upplevs som en negativ begränsning är svårt att utröna utifrån denna undersökning.

I denna undersökning gjordes en grövre kategorisering av aktiviteterna till respektive
övergripande domän eller livsområde. ICF ger dock möjlighet till mer detaljerad analys på
aktivitetsnivå. Resultaten från denna undersökning antyder bland annat en stor individuell
variation vad gäller aktiviteter under ett vardagsdygn. Att i till exempel planering av rehabili-
teringsinsatser utgå från en individuell kartläggning av aktiviteter och upplevd delaktighet
borde därför kunna bidra till en optimering av åtgärder.
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