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SAMMANFATTNING 

Denna studie är ett försök att sammanställa redan befintliga kunskaper om hur patienter med 

diagnosen Parkinsons sjukdom omhändertas i Sverige genom en kartläggning av hur många 

neurologiska öppenvårdsmottagningar i landet som har dokumenterat lokalt vårdprogram för 

diagnosen Parkinsons sjukdom och hur dessa vårdprogram är utformade. Kartläggning ägde rum 

under våren 2005 genom ett brev dels med förfrågan om mottagningen hade lokalt vårdprogram 

och att via ett svarsbrev skicka in detta vårdprogram till studien. Alla mottagningar svarade och 

av 60 mottagningar hade två lokalt vårdprogram enligt studiens definition av lokalt vårdprogram. 

Detta får anses som en mycket låg siffra. Avsaknad av nationella riktlinjer kan vara en orsak till 

den låga siffran, en annan att det saknas en gemensam definition av vårdprogram i landet. 

Definitionen kan variera från diagnos till diagnos och i olika delar av landet. Den kliniska 

traditionen inom neurologi, där behandlingsalternativen tidigare varit få kan ytterligare påverkan 

det låga antalet vårdprogram. Neurologin är ett relativt ungt forskningsområde och det tar tid att 

utveckla riktlinjer och utarbeta vårdprogram. 
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Tack  

Till alla Er som har bidragit till att denna kartläggning kunnat genomföras fram för allt alla 

”syrror” runt i landet på neurologmottagningarna och geriatriska mottagningarna som varit  

de som i de flesta fall av svaren delat med sig av sitt arbete och både skrivit ned och skickat 

material till mig. Det har varit mycket lärorikt att få ta del av allt vårdarbete som pågår i 

landet för de Parkinsonsjuka. 

 

Lotta Nolander  
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INTRODUKTION 
 

Neurologin är ett av de medicinska områden där den vetenskapliga utvecklingen varit mycket 

intensiv under de senaste åren. Nya vetenskapliga rön har givit möjlighet att behandla 

neurologiska tillstånd som tidigare ej varit behandlingsbara. Denna utveckling har medfört att 

tyngdpunkten hos verksamhetsområdet neurologi påtagligt har förskjutits från renodlad 

diagnostik till behandling. Detta ställer krav på strukturell anpassning av vårdorganisationen 

men också på att verksamheten har en solid evidensbaserad och god kvalitetskontroll både 

medicinskt och omvårdnadsmässigt. Ett sätt att strukturera vårdarbetet är att arbeta fram 

nationella riktlinjer och vårdprogram för att omhändertagandet av patienten skall ske på ett 

likvärdigt, säkert och effektivt sätt både ur patientens och i samhällets synvinkel (1). 

 

Parkinsons sjukdom är en av de större neurologiska sjukdomarna, som idag är möjlig att 

behandla.  

 

Parkinsons sjukdom 

 

Parkinsons sjukdom (PS) tillhör gruppen neurologiska rörelsesjukdomar (movement 

disorders), som varit känd sedan länge. Den engelske läkaren James Parkinson beskrev 

sjukdomen i sin bok ”An essay on the shaking palsy” år 1817, därav namnet på  

sjukdomen (2). 

 

Orsaken till sjukdomen är okänd. Ärftlig Parkinsons sjukdom förekommer men i liten 

utsträckning (3). Vid PS har man skada i områden djupt i hjärnan som kallas basala 

ganglierna. De skulle kunna beskrivas som rörelsernas servomotor, de styr motoriken så att 

rörelserna blir så precisa som möjligt. Vid PS har man förlorat dopaminproducerade 

nervceller i hjärnan. Dopamin används som en kemisk budbärare (signalsubstans) i ett flertal 

olika bansystem i hjärnan. Det är några få av dessa banor som är skadade vid PS.  

Medelåldern för insjuknande är ca 60 år, hälften av alla är över 70 år, men sjukdomen 

förkommer även hos yngre personer. Med ökat antal äldre i befolkningen beräknas antal 

Parkinsonsjuka öka. I Sverige finns det cirka 15.000 – 20.000 Parkinsonsjuka (2,3). 

Vid PS finns både rörelsesymtom, som rörelsehämning, muskelstelhet, vilodarrning, 

balansproblem och andra icke motoriska (rörelse) symtom som initiativlöshet, nedsatt 
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luktsinne, nedstämdhet/depression, sömnstörningar, oro/ångest. Ibland finns även symtom 

från det icke-viljestyrda nervsystemet (autonoma nervsystemet) till exempel 

blodtrycksfall/yrsel, förstoppning och blåsrubbning. All behandling är till för att lindra 

symtomen och för att ge bättre livskvalitet (2,4-7). 

  

Parkinson är en sjukdom, med många symtom som varierar från person till person. Påverkan 

på det dagliga livet för både patient och anhörig gör att omvårdnad har en övergripande roll 

genom hela sjukdomen. Sjuksköterskan har i sin profession en viktig roll som samordnare av 

de olika aktörerna för patienten. Helhetssyn och etiskt förhållningssätt ska genomsyra den 

legitimerade sjuksköterskans arbete (8,9). 

I den tidiga fasen av Parkinsons sjukdom kan omvårdnad handla om patientundervisning för 

att patienten bättre skall kontrollera sina symtom och upprätthålla ett självständigt liv. 

I sjukdomens senare fas att lindra symtom hos patienten och mer ge råd och stödja anhöriga i 

deras situation (10-12). Symtomen och försämringen kommer successivt. Alla får inte alla 

symtom. Gemensamt för alla är rörelsesymtomen, men de varierar från person till person. 

Därför behöver all behandling vara individuellt utformad. Andra behandlingsalternativ än 

läkemedel och kirurgi kan vara sjukgymnastik, arbetsterapi och kuratorskontakt. Ibland kan 

konsultation av logoped behövas. Kosten har en betydelse för läkemedelsupptaget i mag-

tarmkanalen, framför allt i senare skede av sjukdomen (2). Egenvård är en betydelsefull del av 

behandlingen. Att patienten förstår vikten att vara aktiv, att lära sig om sjukdomen, symtomen 

och behandling gör det lättare att lära sig leva med en kronisk sjukdom. Här har Patient-

organisationerna en viktig roll för att skapa sociala kontakter med jämlika och som kunskaps-

förmedlare. Patientorganisationerna anordnar studiecirklar, kurser och fungerar även som 

opinionsbildare (2,6,8,10-14). 

  

En viktig och oftast svår aspekt inom parkinsonvården är att patienten får rätt diagnos för att 

erhålla rätt behandling. Det finns flera sjukdomar som differentialdiagnoser till Parkinsons 

sjukdom. Därför finns rekommendation att neurolog eller geriatriker med speciellt intresse för 

sjukdomen utför utredning och diagnostisering. Det har visat sig vid obduktion av patienter 

med diagnosen Parkinsons att upp till 24% var feldiagnostiserade (15). Det finns idag ingen 

standardtest för rätt diagnos. Likaså rekommenderas teamarbete av olika professioner runt 

patienten och dess anhöriga för optimal livskvalitet. (4,5,8,10-14).  

Svenska Neurologföreningen arbetar sedan många är tillbaka med kvalitetsutveckling. Ett 

tidigt bidrag till kvalitetssäkring var policydokument med riktlinjer för omhändertagande och 
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vårdorganisation för de stora patientgrupperna inom bl.a. epilepsi, Parkinsons sjukdom, 

multiples skleros (MS), tumörer i nervsystemet, stroke, demens och huvudvärk, utarbetade 

under åren 1990-1993. Syfte var att översiktligt belysa aktuellt kunskapsläge och aktuella 

principer för medicinsk, paramedicinsk och omvårdnadsmässig handläggning av några 

neurologiska diagnosgrupper. Idag finns framtaget nationella riktlinjer för t.ex. stroke-vård, 

samt nationella kvalitetsregister för epilepsikirurgi och MS. I dagsläget inget av detta för 

Parkinsons sjukdom (1).  

Denna studie är en redovisning av förekomsten i Sverige av lokala vårdprogram för diagnosen 

Parkinsons sjukdom. 

 

 

Nationella riktlinjer 
 

Socialstyrelsens enhet för medicinska riktlinjer och prioriteringar har i uppdrag att utarbeta 

evidensbaserade riktlinjer för vård och behandling av patienter med svåra kroniska 

sjukdomar, som rör många människor och tar omfattande samhällsresurser i anspråk (16). 

I en svensk studie finns ekonomiska beräkningar redovisade för kostnaderna per patient med 

diagnosen Parkinsons sjukdom och år. Patienterna behandlades på neurologkliniken i Lund, 

och året för beräkningen var 2000. Kostnaderna skattades till 29.000 för sjukvård varav 

läkemedel var den största delen, 43.000 för social service och 52.000 för förlorad 

produktionsinkomster. Den totala summan blev 124.000 per patient och år (17).  

Syftet med de nationella riktlinjerna är att stärka patientens möjligheter att få likvärdig och 

effektiv vård i alla delar av landet. Regeringen anser att riktlinjer i ökad utsträckning ska ligga 

till grund för sjukvårdshuvudmännens planering av lokala vårdprogram. De primära mål-

grupperna för riktlinjerna för vård och behandling är beslutsfattare (politiker, chefstjänstemän 

och verksamhetschefer) och hälso- och sjukvårdspersonal. Även särskild information till 

patienter och närstående ges ut (16). 

 

Socialstyrelsens arbete har sin grund i riksdagens beslut våren 1997 om de nationella 

riktlinjerna för prioriteringar inom hälso- och sjukvården som föreslagits i regeringens 

proposition 1996/97:60. Propositionen baserades på Prioriteringsutredningens slutbetänkande 

 ”Vårdens svåra val” SOU 1995:5. Beslutet baseras på tre grundläggande etiska principer: 

1) Människovärdesprincipen, vilket innebär att alla människor har lika värde. 
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2) Behovs- och solidaritetsprincipen som innebär att samhällets resurser ska fördelas 

efter behov. 

3) Kostnadseffektivitetsprincipen, där man strävar efter en rimlig relation mellan 

kostnader i form av insatta resurser av olika slag och effekt mätt i hälsa och 

livskvalitet (16). 

 

Riktlinjerna bygger på evidensbaserade och graderade systematiska översikter av den 

medicinska och hälsoekonomiska vetenskapliga dokumentationer inom det aktuella området. 

De medicinska, hälsoekonomiska och prioriteringar samordnas i arbetet att ta fram riktlinjer i 

en multidisciplinär process med medverkan från ett stort antal välrenommerade forskare inom 

medicin, hälsoekonomi och etik samt kliniker från olika vårdprofessioner. Innehållet hålls 

aktuellt genom återkommande revideringar. Socialstyrelsen svarar för de nationella rikt-

linjernas slutsatser och rekommendationer. Socialstyrelsen kommer att göra systematiska 

uppföljningar av medicinsk praxis i olika delar av landet och redovisa resultatet öppet (16). 

 

De nationella vårdprogram för de stora sjukdomsgrupperna som till exempel diabetes och 

bröstcancer är utarbetade av vårdprofessionen. Där tas de organisatoriska lösningarna in samt 

vad professionen framhåller som önskvärt i behandlingssyfte(18). 

 

Socialstyrelsens definition på vårdprogram 
 

Socialstyrelsens terminologibank beskriver ordet vårdprogram som; riktlinjer för hälso- och 

sjukvården för en viss grupp patienter. Vårdprogram kan vara lokala, regionala och nationella 

(19). 

 

Vidare beskriver socialstyrelsen vårdprogram i termer av hur riktlinjerna tas fram. Arbetet 

inriktas på de stora sjukdomsgrupperna och skall omfatta hela vårdkedjan. Inom ramen för 

lokala vårdprogram kan patienten erbjudas ett strukturerat omhändertagande genom en 

ändamålsenlig arbetsfördelning mellan de olika enheterna i vården. Genom information och 

utbildning kan patientens medvetande om vikten av kunskap, aktiv medverkan och eget 

ansvar ökas. Målet är att bidra till att hälso- och sjukvårdens resurser används effektivt, 

fördelas efter behov och styrs av öppna och tydliga prioriteringsbeslut. Vårdprogrammen är 

således en lokal anpassning av nationella riktlinjer där hänsyns tas till sjukvårdshuvud-
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mannens (vårdgivarens) resursmässiga och organisatoriska förutsättningar att uppfylla viss 

vårdnadsstandard. Det lokala vårdprogrammet är grunden för hur den aktuella sjukdomen 

behandlas och vården organiseras (18).  

 

I Svenska Akademins ordlista går ej vårdprogram att finna. 

 

De olika landstingen i landet har valt att definiera vårdprogram på varierande sätt. Här är tre 

exempel: Landstinget i Sörmland beskriver vårdprogram som en praktisk rekommendation 

beträffande utredningsgång, behandling och förhållningssätt inom det ämnesområde som 

berörs (20).  

 

Landstinget Västra Götalandsregionen talar om att ett vårdprogram bör förutom för vården av 

patienten ge ett översiktligt underlag för patient och beställare av vården samt för 

befolkningen i regionen gällande;  

• Definition av sjukdom 

• Epidemiologi 

• Medicinsk prioritering 

• Kartläggning 

• Medicinska behandlingsrekommendationer utifrån riktlinjer; diagnostik, behandling, 

rehabilitering, omvårdnad och egenvård 

• Organisation 

• Kompetens 

• Uppföljning 

• Ekonomi/hälsoekonomi 

• Patientföreningar 

Initiativ och upprättande av regionalt vårdprogram kan komma både från politiker eller från 

den medicinska sektorn (21).  

 

Vidare har olika landsting valt att utarbeta olika instrument när det gäller att utveckla metoder 

för verksamheterna att följa nationella riktlinjer. Syftet är också att de skall kunna ge en mer 

likvärdig vård för sina invånare. På landstinget Dalarnas intranät finns en databas för vård, 

som är en del i ett större system (WDKat) där olika dokumentgrupper kan lagras.  
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Här skall vårdprogram och liknande medicinska dokument kunna samlas och vara sökbara, 

för stöd i det dagliga arbetet på avdelningar och mottagningar. Målet är att försöka hålla en 

gemensam policy kring vissa sjukdomsgrupper. Detta underlättar utbildning och konsekvent 

hantering. Det är inte alltid möjligt på grund av olika lokala förutsättningar. Verktyget fastslår 

definitioner och beskrivningar av vad de olika dokumenten skall innefatta och hur de skall 

vara utformad i databasen (22). Regelverket är faställt av Landstingsdirektören.  

 

Ett vårdprogram ska uppfylla vissa krav på struktur och innehåll. Det tar upp medicinska 

frågor och omvårdnadsfrågor. Det bör vara evidensbaserat och innehålla kvalitetsindikatorer 

för uppföljning och referenser (22). 

 

Underrubrikerna kan vara; 

 

* Sammanfattning  * Differensdiagnos 

* Innehällsförteckning  * Utredning/provtagning 

* Bakgrund   * Behandling 

* Definition   * Uppföljning 

* Orsaker   * Klassifikation 

* Etiologi   * Förslag på diagnosnummer 

* Symtom   * Förslag på kvalitetsindikationer 

* Kliniska fynd  * Referenser 

 

I landstinget Dalarnas databas går ej att finna något dokument om Parkinsons sjukdom. 

 

Begränsningar i dagens behandling 
 

Det finns begränsningar i dagens behandling av patienter med Parkinsons sjukdom. Detta är 

uppenbart vid en översikt av dagens publicerade studier. Begränsningar i behandling gällande 

läkemedelseffekt med hänseende på rörelsekomplikationer på lång sikt för patienten. Det 

råder en balansgång mellan effekt och säkerhet gällande läkemedelsbiverkningar. Likaså 

effekten av dagens läkemedel vid demens och depression är oklar. Det behövs mer kunskaper 

inom dessa områden (23). Nya läkemedel är kostsamma likaså tillgängligheten för kirurgisk 

behandling kunde vara bättre för patienten. Få studier är gjorda som undersöker patientens 
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perspektiv på läkemedelsbehandling (24). Det behövs mer kunskaper om, billigare och fler 

alternativ till behandling (23,25-27). En annan kritik som framförts är att för få äldre 

människor finns med i studier om Parkinsons sjukdom trots att det största antalet patienter 

med sjukdomen är över 70 år (28,29). Många faktorer i sjukdomen är fortfarande outforskade 

och okända (23,26). 

 

Sjukdomen kan lindras väsentligt med läkemedel och kirurgi som är viktiga komponenter i 

behandlingen dock bör alltid insatser från andra paramedicinska professioner alltid ingå.  

Ingen studie idag visar att ickefarmakologisk behandling som arbetsterapi, logoped, 

sjukgymnastik med fysisk träning eller diet ha någon specifik effekt på sjukdomssymtomen. 

Dessutom är det för få studier och med små patientmaterial. Det finns brister i studiernas 

metodik och för få jämförande studier, för korta uppföljningar och svårigheter att överföra 

resultaten det dagliga livet (29-31). Detta gäller även studier med symtom som demens, 

depression, kognitiv svikt, sömnproblem, sensoriska problem och smärta (23,31). 

Patientgrupperna inom neurologi är ofta små och heterogena, ibland kallas neurologiska 

sjukdomar för ”de föräldralösa” sjukdomarna för  svårigheten att få sponsorer och någon att 

både finansiera och leda forskningsprojekt inom området (26). 

Trots dessa brister i kunskaper i behandlingen är den antiparkinsonbehandling som finns idag 

ändå ett exempel på succé framsteg i modern neurofarmakologi. Läkemedel och kirurgi inom 

området har tagit stora steg framåt. Omvårdnadsforskningen behöver följa efter. 

 

 

Omvårdnad 
 

Omvårdnadsforskningen när det gäller Parkinsons sjukdom är blygsam. Med sökorden 

”parkinson´s disease, nursing, nursing care och caring” på sju olika sökmotorer gav mellan sju 

och 918 träffar och ingen av dem var relevant för denna studie. 

Sjuksköterskornas vetenskapliga förhållningssätt behöver fördjupas och metoder för att 

tillägna sig kunskaper samt använda evidensbaserad omvårdnad behöver spridas och 

diskuteras. Kunskapssammanställningar, kliniska riktlinjer underlättar för sjuksköterskan att 

tillämpa evidensbaserad omvårdnad (32). 
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Studier av paramedicinska behandlingar vid Parkinsons sjukdom följer resultaten vid andra 

kroniska sjukdomar. Patienten ges möjlighet att skatta livskvalitet som i denna studie 

genomförd i England där man har introducerats specialistsjuksköterskor i vården av patienter 

med Parkinsons sjukdom på kommunal nivå. Dessa Parkinsonsköterskor arbetar nära 

patienten och anhöriga, gör hembesök, ger råd, undervisning, stödjer och samordnar vården 

för patienten. Utvärdering av denna vård är gjord genom en RCT studie, där man följde arbete 

under två år. Det framkom ingen signifikant skillnad på det kliniska tillståndet mellan patient-

grupperna, kostnaderna var högre för vården med specialistsköterskorna, men patienten 

skattade livskvalitet signifikant högre i sköterskegruppen, därför ansågs specialist-

sjuksköterskan ha en viktig roll i vården av de Parkinsonsjuka (33).  

 

Innehåll i ett vårdprogram 
 

Ett vårdprogram skall vägleda patienten men också personalen i sitt arbete med patienten och 

sätta patienten i centrum och ge patienten möjlighet till delaktighet och ansvarstagande i  

behandlingen av sin sjukdom (16). Parkinsons sjukdom är en kronisk sjukdom, med 

progressivt förlopp. Vid akut sjukdom fungerar den traditionella medicinska modellen där 

läkaren identifierar hotet mot hälsan, föreskriver boten/utvägen och patienten följer 

ordinationen för att återfå hälsan. För kroniska sjukdomar är bot inte aktuellt. Målet för hälso-

och sjukvårds- insatserna blir att nå kvalitet och upprätthålla patientens funktioner. För att nå 

detta är den professionella vårdpersonalens kunskaper nödvändiga men otillräckligt. Tekniska 

kunskaper måste kompletteras med patientens/individens erfarenhet. Det är patienten och 

dennes närstående som till fullo förstår påverkan av sjukdomen på sitt personliga mående och 

sin livsstil. När patienten med diagnosen Parkinsons sjukdom har realistiska förväntningar på 

behandlingen finns ökade förutsättningar att hantera sjukdomens symtom. Patienten är 

slutligen ansvarig för sitt dagliga liv och vårdpersonalen kan som bäst ses som en resurs till 

att stödja patienten och anhöriga genom ett samspel med gemensamt mål (35).  

 

Att se patienten som en resurs kan kanske medverka till att vården når målen om delaktighet och 

att antalet missnöjda patienter kan minskas. Dagens patienter är bättre informerade via littera-

tur, Internet och patientorganisationer angående sin sjukdom. I det kliniska arbetet med 

kroniska sjukdomar ses en ökad tendens till att fler och fler patienter vill ta en mer aktiv del i 

sin behandling. Ett steg i den riktningen kan vara att utarbeta ett vårdprogram i The Expert 

Patients anda. I England finns detta självhjälpsprogram för kroniska sjukdomar. De ökade 
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kraven på vården och på vårdens kvalitet har varit grundtanken till att Department of Health 

har utarbetat ”The Expert Patient A new approach to chronic disease”. Förebilden kommer 

från USA, med professor Kate Loring och The Patient´s Education Research Center at 

Stanford Univerity California som har visat på resultat med denna typ av arbete.  

Självhjälpsprogram ”The Expert patient” har som mål att ge patienten nödvändiga redskap att 

själv kunna påverka sitt mående och sitt liv inom den medicinska parametern. Programmets 

grundtanke är att arbeta med att stärka patienten för att denne skall kunna ta egna beslut och 

inte hamna i en kultur av beroende, genom att; 

      1)  Återuppbygga och stärka tilliten till sin egen förmåga  

      2)  Stärka självförtroendet 

3)  Lära av jämlikar 

4) Utarbeta egna redskap för att hantera sitt liv 

5) Sätta mål och genom handling arbeta med sina beteenden (36). 

Fokus är att stärka patienten att ta eget ansvar, genom att arbeta med hela patienten och inte 

enbart med patientens symtom.  
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Problemformulering 
 

Patienter med Parkinsons sjukdom är en av de större patientgrupperna inom neurologin. Med 

den komplexa symtombild som patienten har krävs ett flertal kompetenser för att ge patienten 

en god och optimal vård. Idag behandlas dessa patienter oftast vid en neurologisk 

öppenvårdsmottagning i Sverige, vilka ingår i specialistvården. Mottagningen gör 

neurologiska utredningar via öppenvårdsremiss från primärvården eller konsultremiss från 

slutenvården. En viktig del av verksamheten är uppföljningen av vård och behandling i form 

av återbesök för patienter med kroniska neurologiska sjukdomar.   

Studien avser att undersöka på vilket sätt de neurologiska mottagningar omhändertar patienter 

som får diagnosen Parkinsons sjukdom. Detta genom en kartläggning av i vilken utsträckning 

det förekommer lokala vårdprogram på de neurologiska mottagningarna i landet. 

Granskningen omfattar specifikt de delar av vården som ligger inom området omvårdnad. 

 

Syfte 
Syftet med studien var att ta reda på om det finns lokala vårdprogram för Parkinsons sjukdom 

på neurologmottagningar i Sverige och hur dessa är utformade samt i vilken utsträckning 

dessa baseras på vetenskapliga studier. 

 

     Frågeställningar: 
 

• Finns lokala vårdprogram för Parkinsons sjukdom på neurologmottagningar? 

 

• Hur beskrivs omvårdnaden i det lokala vårdprogrammet? 

 

• Vilka övriga delar av vården av en Parkinsonpatient redovisas i vårdprogrammet? 

 

• I vilken utsträckning baseras vårdprogrammet på vetenskapliga studier inom 

omvårdnadsfältet?   
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METOD 
 

Design 
 

Kartläggningen är en kvantitativ deskriptiv studie   

 

Population och urval 
 

Alla neurologiska öppenvårdsmottagningar i Sverige som var registrerade på landstinget 

Dalarnas webbsida//väntetider i vården för patienter//med neurologiska besvär//mottagning 

den 15 februari 2005. Antalet var 61 stycken. 

 

Tillvägagångssätt 

 
Ett brev adresserat till enhetschefen på neurologmottagningarna i landet skickades i mars 

månad 2005 ut med förfrågan om mottagningen har dokumenterat lokalt vårdprogram 

gällande patienter med Parkinsons sjukdom, tillsammans med en förklaring av syftet med 

studien. Frågorna hade fasta svarsalternativ med möjlighet till kommentarer. 

En önskan om att i retur sända, i förtryckt returkuvert, material på eventuellt vårdprogram  

(bilaga1). I början av maj 2005 sändes ett påminnelsebrev till 22 mottagningar vars svar ej 

inkommit (bilaga 2). I början av juni 2005 genomfördes en telefonpåminnelse till de 15 

mottagningar som ej svarat, två av dem var endast nåbara via fax. Alla svarade. 

Det insamlade materialet har granskats och klassificerats enligt en struktur utifrån studiens 

definition av vårdprogram. Materialet har lästs och bedömts av författaren för att kunna 

sammanfatta vilka områden som täckts in i det inskickade materialet. Endast de områden som 

materialet har täckt in har redovisats. 
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Studiens definition av vårdprogram 
 

Vårdområden inom behandling av Parkinsons sjukdom som bör finnas med i ett vårdprogram 

enligt denna studie;  

 

1) Definition av sjukdom och symtom 

2) Etiologi och epidemiologi 

3) Diagnostisering och differentialdiagnoser 

4) Behandling/Medicinska prioriteringar 

5) Behandling/Rehabilitering 

6) Omvårdnad 

7) Egenvård och Patientförening 

8) Organisation/Ekonomi 

 

Resultatet redovisas nedan enligt ovan angivna punkter. 

 

Etiska aspekter 
 

Kan ej se någon forskningsetisk problematik med studien. Det föreligger ej något vare sig 

gällande autonomi, integritet eller att göra skada. Frågebrevet skickat till enhetschefer och 

frivillighet råder i att delta i kartläggningen. Resultatet redovisas anonymt. Objektivitet med 

hänsyn till vald litteratur har tagits.  
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RESULTAT 

 
Svarsfrekvens 

 
Av 61 utskick inkom svar från 60 mottagningar. Ett svar inkom från två sjukhus med 

gemensam neurologmottagning.  

 

Tabell 1  

Svar från neurologmottagningar/geriatriska rehabiliteringsmottagningar i antal, n=60 och 

procent, %. 

 

_____________________n=60_________________ Antal____ % av svaren_ 

 Ja   7 12     

Svar   

 Nej   53 88 

 

 

Mottagningar som svarat ja och skickat material 

 
Av de sju mottagningar som svarat att de hade dokumenterat lokalt vårdprogram  

hade tre skickat material.  

En av mottagningarna hade enligt studiens definition lokalt dokumenterat vårdprogram. 

 

Mottagningar som svarat nej och skickat material 
 

Av de 53 mottagningar som svarat nej på frågan om de hade dokumenterat lokalt 

vårdprogram hade åtta skickat in material. 

 

En av mottagningarna som svarat nej hade ett lokalt dokumenterat vårdprogram enligt 

studiens definition. Av 60 mottagningar hade två lokalt dokumenterat vårdprogram enligt 

studiens definition. 
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MATERIALANALYS 

 
Resultatet redovisas i de områden som materialen täcker in i studiens åtta punkter. De två 

funna vårdprogrammen är uppbyggda på olika sätt, därför är de redovisade med olika 

formuleringarna eftersom de bygger på materialens egen text.  

 

Vårdprogram 
 

Vårdprogram nr 1. 

Mottagningen svarat att de hade dokumenterat lokalt vårdprogram. 

Vårdprogrammet är uppdelat i kapitel för de olika vårdprofessionerna. Dokumentet är skrivet 

i löpande text. En uppdelning av sjukdomen är gjord i tidig och sen fas. Behoven bedöms vara 

olika för patienten i de olika faserna. 

1) Definition av sjukdom och symtom 

      Definition av sjukdom finns ej med. Symtom på sjukdomen finns med i den löpande  

      texten men inget eget avsnitt. 

      3)   Diagnostisering/differentialdiagnoser 

            Diagnos tas upp men ingen beskrivning av utredning. Inga differentialdiagnoser med. 

4)   Behandling/Medicinska prioriteringar/Läkemedel och kirurgi  

Tidig fas:  

Läkemedlet l-dopa tas upp, inga andra läkemedel 

Sen fas:    

Apomorfininfusion, pump för intraduodenal l-dopa nämns utan utförlig beskrivning. 

Angående kirurgi nämns deep brain stimulation. 

5) Behandling/Icke farmakologisk och rehabilitering 

Sjukgymnastik; 

Tidig fas: 

Sjukgymnasten gör ett funktionellt parkinsonstatus samt den motoriska delen av 

bedömningsinstrumentet UPDRS-skalan. Skalan finns ej med. 

Råd och träningsprogram ges för att bibehålla funktionsförmågor och förebygga 

sekundära komplikationer. Vid behov förmedlas kontakt till sjukgymnast på patientens 

hemort. 
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Sen fas: 

Samma behandlingsstrategi som i den tidig fasen, med hänsyn till eventuella 

”on-off fluktuationer”. Även avspänningsövningar och massage omnämns att de kan 

vara till hjälp för patienten. Hjälpmedelsbehov ses över. 

            En tydlig målsättning med sjukgymnastiska behandlingen, indelat i huvudmål och   

            delmål. 

Huvudmål; Få patienten välinformerad om sin sjukdom. Optimera rörelseförmågan 

och förebygga sekundära komplikationer. Hitta strategier för att kunna hantera 

funktionsnedsättning och handikapp. Strävan efter god livskvalitet. 

Delmål; En mycket tydlig och översiktlig redovisning av symtominriktad behandling 

angående hypokinesi (långsamma rörelser), rigiditet och tremor. 

Arbetsterapi; 

Tidig fas: 

En kartläggning av patientens boende och aktivitetsutförande görs i syfte att utröna 

hjälpmedelsbehov. Eventuellt hjälp med förmedling av kontakt till arbetsterapeut på 

patientens hemort. 

Sen fas: 

Fortsatt kartläggning av patientens aktivitetsutförande i det dagliga livet. Kan vara 

aktuellt med kognitiv bedömning för att utreda patientens behov av hjälpinsatser. Det 

kan vara hjälp med medicinering, personlig vård eller annat boende. 

Arbetsterapeutiska interventioner tas upp inom områden som personlig vård, boende, 

arbete och fritid. Praktiska tips och råd ges till patienten vid kognitiv nedsättning och 

vid aktivitetsproblem. 

Kurator; 

Tidig fas: 

            Kurator kan erbjuda samtal för krisbearbetning. 

            Sen fas: 

            I den senare fasen inträder ofta komplikationer som förändrar både patientens och den  

            anhöriges livssituation. Viktigt att stötta både patienten och den anhöriga också var för  

            sig. Kurator utreder patienten sociala situation: familj, socialt nätverk, arbete,   

            ekonomi och bostad. 

            Logoped; 

            Arbetet med patienter med Parkinsons sjukdom är inriktad på  

- problem som gäller röststyrka 
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- problem med artikulation 

- eventuella kommunikationshjälpmedel 

- muntorrhet 

- ät- och sväljproblematik 

            Tidig fas: 

            Oftast mild dysatri (svag röst). Uppges av patienten vara den mest märkbara  

            förändringen talmässigt. Patienten erbjuds röstträning. Näst vanligaste problemet   

            enligt patienten är påverkan på artikulation. 

            Stelhet i den orala muskulaturen förorsakar detta. Finns träning men svårt att få    

            effekt av specifik träning. 

            Sväljsvårigheter genom försvagad peristaltik i svalget samt problem att styra tung- 

            rörelserna. Patienten uppmanas att tänka på sin sväljning, för att bättre kontrollera  

            den. Behov av saliversättningsspray vid muntorrhet påpekas. 

            Sen fas: 

            Eventuellt behov av hjälpmedel som talförstärkare vid svag röst, eventuellt hjälpmedel   

            vid problem med kommunikation verbalt som bokstavstavlor till dator. 

            Dietist; 

            Tidig fas: 

            En kostanamnes tas och efter en bedömning av nutritionsstatus ges riktade råd  

            eller kort information om bra mat. Råd efter behov angående eventuell viktminskning 

            på grund av sväljsvårigheter eller konsistensanpassning och förtjockningsmedel. 

            Råd vid förstoppning, reflux, illamående eller muntorrhet. 

            Sen fas: 

            Ny kostanamnes och vid viktminskning råd om näringsdrycker, energität kost. 

            Beräkning av sondnäring, mängd, dygnsfördelning när gastrostomi är aktuell. 

            Mål med dietistens behandling är att patienten skall ha en god näringsstatus, 

            utan malnutrition och inte vara alltför socialt handikappad i måltidsituationen. 

6) Omvårdnad 

      Parkinsonsjuksköterska; 

            Tidig fas: 

Sköterskan fungerar som samordnare för att förbättra vårdkedjan och kvaliteten på 

vården för patienten. Tar fasta på de individuella omständigheterna som patienten 

behöver stöd i. Patienten skall kunna vända sig till sköterskan med sina frågor och 

funderingar. Dessa frågor kan handla om till exempel medicinen, dess biverkningar 
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och hur man kan komma till rätta med dem. Det kan vara oro kring den sociala 

situationen, oro för framtiden. Sköterskan arbetar med telefonrådgivning och 

personliga besök.  

Parkinsonsköterskan fungerar vidare som informatör och koordinator för kontakt med 

annan personal i vårdteamet. Sköterskan bistår med informationsmaterial och 

undervisning om sjukdomen.  

Sen fas: 

Fortsatt samordnare mellan de olika vårdaktörerna för patienten. Undervisning och 

stöd vid avancerade behandlingar som infusionspump- och pennor. Små 

läkemedelsjusteringar kan skötas av specialistsjuksköterskan. I mån av tid delta i 

vårdplanering och undervisning av personal utanför sjukhuset. Delta i konferenser och 

vara välinformerad om forskning och nya rön angående Parkinsons sjukdom. 

Kontakt med och stöd för de anhöriga. 

7) Egenvård och patientförening 

Patienter erbjuds delta i en dags information om sjukdomen och de olika 

terapimöjligheter. Detta brukar ske under det första året efter diagnostillfället. 

Denna möjlighet nämns i dokumentet, men vad dagen innehåller finns ej med. 

Undervisning om sjukdomen finns i läkarens avsnitt och sjuksköterskans. 

Kuratorn tar upp information om diverse sociala hjälpinsatser som till exempel rör 

arbetssituationen som rehabiliteringsutredning, sjukskrivning, sjuk- och 

aktivitetsersättning från Arbetsförmedling och Försäkringskassan. Det kan handla om 

information vart patienten själv kan söka vidare hjälpinsatser från kommun och 

landsting. 

Sjukgymnasten bistår med hemträningsprogram för att bibehålla funktionsförmågor 

och förebygga sekundära komplikationer.  

Arbetsterapeuten kan prova ut hjälpmedel för att underlätta dagliga sysslor som 

patienten upplever problem med. Kan vara hjälpmedel på arbetet och i hemmet 

Speciella handträningsprogram kan vara aktuella. 

Logopeden tar upp röstträning där fokus läggs på andningsfunktioner. 

Information om riktade kostråd till patienten att följa av dietisten. 

Angående information om patientföreningar finns ingen specifik till patienten. Vikten 

av att parkinsonsjuksköterskan har kontakt med patient- och anhörigföreningar 

betonas. Kuratorn förmedlar kontakt med NHR och informerar om besökare från Röda 

Korset. 
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Vårdprogrammets redovisning av vetenskapliga studier inom omvårdnadsfältet 

Det finns en vetenskaplig studie med anknytning till omvårdnad, en evidensbaserad review 

från 2002 som har förankring i relevant teoribildning. Denna review tar upp att av fyra 

huvudprinciper i behandlingen av patienter med Parkinsons sjukdom är patientundervisning 

en av de viktigaste komplementen till läkemedel. Där har sjuksköterskan en viktig roll. För 

övrigt är sjuksköterskans referenser facklitteratur av dessa är två årtal icke känt. 

 

Vårdprogram nr 2. 

Mottagningen svarat att de ej hade ett dokumenterat lokalt vårdprogram. 

På denna mottagning är vården av patienter med Parkinsons sjukdom fördelad på två kliniker, 

neurologmottagningen/medicinkliniken och geriatriska kliniken. Patienter under 65 år 

behandlas på medicinkliniken och de över 65 år på geriatriska kliniken. Indelningen är inte 

strikt åldersrelaterad, funktionsnivån är mer avgörande. 

En översikt av vårdkedjan, där patientflödet kan följas. Dokumentet är indelat i tre delar;  

• A  =  Kartläggning och Kunskapsunderlag 

• B  =  Målbeskrivning och redovisning av tidigare mätningar 

• C  =  Vårdriktlinjer 

 

      1)   Definition av sjukdom och symtom 

      I del A finns både definition av sjukdom och symtom beskrivet. 

2)   Etiologi och epidemiologi 

            Finns med i del A.  

      3)   Diagnostisering/Differentialdiagnoser 

      I del A och C finns utförlig beskrivning av den medicinska utredningen, 

      omvårdnadsutredning och rehabiliteringsutredning. Även en redovisning av 

      resursåtgång för utredning vid samtliga vårdinsatser. Differentialdiagnoser tas upp. 

4)  Behandling/Medicinska prioriteringar/Läkemedeloch kirurgi    

I del A finns en diskussionen med angående de olika behandlingsalternativen i tidig 

fas av sjukdomen. De olika läkemedlen presenteras för symtomatisk behandling av de 

motoriska (rörelse) komplikationerna, vid demens, psykos och depression. Vid 

autonom dysfunktion som ortostatisk hypotension, förstoppning, neurogen 

blåsrubbning och sexuell dysfunktion finns idag otillräckligt med data från studier för 

att uttala sig om något preparats effekt. Del C innehåller behandlingsstrategier vidtidig 

sjukdom, för komplikationsfas och rekommenderade läkemedel vid icke motoriska 
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symtom. Angående behandling med kirurgi nämns att idag finns otillräckligt med data 

för att avgöra om de är effektiva. Kirurgi kan vara till nytta för en del patienter. Deep 

brain stimulation verkar ha en kraftigt positiv effekt på parkinsonism. Diagnosen 

måste vara säkerställd då det inte finns några bevis att kirurgi är av värde för atypisk 

parkinsonism. Utprovning och behandlingen  med Apomorfinpenna beskrivs. 

5)  Behandling/Icke farmakologisk behandling och rehabilitering 

Sjukgymnastik; 

I del A tas riktlinjer och ansvarsfördelningen upp för sjukgymnastik på 

medicinkliniken och geriatriska kliniken. Vikten att patienten tidigt i sjukdomsfasen 

erbjuds kontakt med sjukgymnast. Motor-UPDRS –skala används. Skalan ej med. 

I del B riktlinjer för sjukgymnastikens mål och behandling beskrivs i detalj. 

      Arbetsterapi, Kurator, Logoped, Dietist, Neuropsykolog; 

      Bedrivs både inom geriatriska och medicinska kliniken, men redovisas ej specifikt i       

      i dokumentet. 

      Rehabiliteringsutredning och rehabiliteringsåtgärder görs på bägge klinikerna.  

      Bassängträning, fysisk träning i grupp och stavgångsgrupper har båda klinikerna. 

6) Omvårdnad 

Parkinsonsjuksköterska, som är anställd 50% på vardera klinik 

I del A och C innehåller beskrivning på omvårdnadsutredning som leder till en  

vårdplan för patientens vidare behandling. Den vanligaste behandlingsformen för 

Parkinsons sjukdom är läkemedel, utöver läkemedel ingår egenvård, sjukgymnastik, 

träning och social aktivering. Omvårdnadsåtgärder sker utifrån patient och anhörigas 

behov. Av stor vikt från vårdens sida är – flexibilitet, tålamod och kontinuitet. Alla 

patienter garanteras kontakt med Parkinsonsjuksköterska genom hela vårdkedjan. 

7)   Egenvård och patientförening  

            I del A finns ett avsnitt om egenvård – egen påverkan. Information om och vinsten av    

            en god relation med patientförening för vården poängteras. Ingen specifik presentation  

            av patientförening. 

     8)    Organisation/Ekonomi 

            Finns med i del A och i del B angående resursåtgång av de olika vårdaktörerna. 

            I den reviderade riktlinjer för sjukgymnaster tas kostnader för respektive klinik upp. 

            I del B redovisas tillgängligheten för patienten på de två klinikerna, resursåtgång och 

            mätetal vid sjukgymnastbedömning. 
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Vetenskapliga studier som vårdprogrammet redovisar. 

Det finns en vetenskaplig studie som har anknytning till omvårdnadsfältet. Denna artikel 

betonar att icke farmakologisk behandling är övergripande under hela sjukdomen och att 

omvårdnadsbehoven varierar i sjukdomens olika stadier. Det är viktigt för läkarna som lätt 

kan fokusera för mycket på läkemedel och kirurgi, att också se vikten av aspekter som 

patientundervisning, stöd till patienter och anhöriga både emotionellt och socialt. Ytterligare 

en viktig aspekt är professionell rådgivning angående sjukdomen för att klara det dagliga livet 

och en optimal livskvalitet för patienten med Parkinsons sjukdom. Inom dessa områden spelar 

sjuksköterskan en viktig roll.        
 

 

Övrigt inskickat material 
från neurologmottagningar och geriatriska rehabiliteringsmottagningar.   
 

Övrigt material nr 1. 

Mottagningen svarat att de hade dokumenterat lokalt vårdprogram. 

Materialet gäller slutenvården. Materialet är indelat i nio kapitel som inledning och bakgrund 

samt kapitel för de olika vårdprofessionerna. Dokumentet är skriven i löpande text.  

 

1)     Definition av sjukdom och symtom 

          Definition av sjukdom finns med i avsnittet bakgrund. 

     3)       Diagnostisering/Differentialdiagnoser 

         Finns kortfattat beskrivet i avsnittet bakgrund, angående utredning i slutenvården 

         omnämns. Inget om differentialdiagnoser. 

     4)       Behandling/Medicinska prioriteringar/Läkemedel och kirurgi 

          Läkaren; 

Ett speciellt kapitel för läkaren, som har det medicinska huvudansvaret under 

vårdtiden och ansvarar för lämplig uppföljning i vårdkedjan. Läkaren gör en 

behandlingsplan, rapporterar till sköterskan och teammedlemmarna. Avstämning av 

mål och delmål görs varje vecka på teamkonferans. Patienten har möjlighet till 

samtal enskilt med läkaren, med anhörig/närstående och/eller planeringsamtal där 

hela teamet deltar. Vid utskrivning av patienten ges eventuell fortsatt uppföljning på 

klinikens öppenvårdsmotttagning med läkaren. 

 20



 

5)     Behandling/Icke farmakologisk och rehabilitering 

               Sjukgymnastik; 

         I löpande text finns en beskrivning av sjukgymnastens arbete med individuella  

         träningsprogram, hembesök vid behov och smärtbehandling. Sjukgymnastens 

         huvuduppgift är att ge patienten möjlighet att återfå de motoriska 

         grundförutsättningarna för att klara det dagliga livet. Sjukgymnasten hjälper  till 

          med utprovning av hjälpmedel. 

         Arbetsterapi; 

          I arbetsterapeutens arbete läggs tonvikten  på patientens aktivitetsområden; 

          personlig vård, boende, arbete och fritid. Utifrån patienten behov och önskemål         

          skapas en behandlingsplan för att eventuellt träna in nya strategier för att klara det 

          dagliga livet. Finns behov av eventuella hjälpmedel provas de ut av arbet 

          terapeuten. Bostadsanpassning kan vara aktuellt. 

          Kurator; 

          De flesta patienter som har Parkinsons sjukdom träffar kuratorn under vårdtiden. En 

          social utredning görs angående bland annat familjeförhållanden, boende, arbete, 

          sjukpenning, ekonomi och behov av stödkontakt. Även anhöriga kan få stödkontakt. 

          Inför utskrivning vårdplanering tillsammans med kommunens biståndshandläggare  

          Om det är aktuellt. Kuratorn hjälper till med översyn av rätten till olika bidrag till  

          exempel hemvårdsbidrag.           

          Logoped; 

          Tar upp patientens besvär med försämring av tal och röst, samt ät- och 

          svälj-svårigheter som kan uppstå vid Parkinsons sjukdom. Utredning angående 

          olika processer i tal och röstproduktion, som andning, fonation och artikulation som 

          bedöms med särskilt dysartri test. Funktion i käk-, läpp-, tung- och gommuskulatur  

          undersöks. Behandling är individuellt anpassad. Tekniska hjälpmedel finns att tillgå 

         såsom talapparater med syntetiskt eller digitaliserat tal, texttelefon, röstförstärkare, 

          bokstavstavla och skrivhjälpmedel. Vid ät- och sväljsvårigheter tränas kompensa-  

          toriska sväljtekniker för att underlätta födans transport och framför allt att undvika 

          aspiration.     

                Neuropsykolog; 

          En beskrivning av neuropsykologens arbetsområde som är att tillsammans med 

          patienten via samtal skapa en så god förståelse som möjligt av patientens hela 

          situation och vilken eventuell påverkan på tänkandet som sjukdomen kan ha. 
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          Strukturerade samtal kring dessa frågor, inklusive de existentiella, är behandlingens 

          huvudsakliga mål. 

6)       Omvårdnad 

Sjuksköterska; 

En utförlig beskrivning av sjuksköterskan ansvarsområde, omvårdnadsprocessen. 

På avdelningen finns sköterskor med speciell kompetens inom bland annat dysfagi 

och inkontinens. Omvårdnad finns med i den löpande texten i de andra avsnitten, 

men mer utförligt beskrivet i sköterskans. 

Inga referenser angivna angående vetenskapliga studier inom omvårdnadsfältet. 

 

 

Övrigt material nr 2. 

Mottagningen svarat att de hade dokumenterat lokalt vårdprogram. 

Det inskickade materialet är en översikt av klinikgemensamma rutiner för arbetet med 

neurologiskt sjuka på rehabiliteringsavdelningen på sjukhuset. Den beskriver 

bedömningsinstrumentet: Functional independence measure (FIM) som används vid 

avdelningen och ligger som grund för rehabiliteringsprocessen gällande målsättning, 

planering och uppföljning. Genom bedömningsinstrumentet FIM får samtliga vårdgivare, 

oavsett yrkeskategori, ett gemensamt språk och en vägledning att tillsammans i teamet 

definiera mål för rehabiliteringen, menar man. FIM instrumentet är ej medskickat i sin helhet. 

Det inskickade materialet beskriver också vilka de involverade rehabiliteringsaktörer är som 

till exempel patientansvarig sköterska (PAS) och kontaktperson (KP), vilka möten  

rehabiliteringsprocessen består av, som ankomstmöten, målmöte och  samordningsmöte. 

Inga av de åtta punkterna i analysen omfattas. Inga referenser angivna angående vetenskapliga 

studier inom omvårdnadsfältet. 

  

 

Övrigt material nr 3. 

Material; A) ”Parkinsonmottagningen på rehabiliteringskliniken.” 

                 B)  ”Provtagning och tester, Parkinsonmottagning” 

Mottagningen svarat att de ej hade dokumenterat lokalt vårdprogram. 

A)  En presentation av team Parkinson, de olika professionerna och deras namn. 

B)  En översikt på de olika prover och tester som tas vid nybesök och återbesök. 
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3)     Diagnostisering/Differentialdiagnoser 

         I B finns prover och tester upptagna, men ingen förklaring till utredningen. 

5)     Behandling/Icke farmakologisk och rehabilitering 

         Sjukgymnastik; 

         I B tas olika tester upp som sjukgymnasten utför. Finns en beskrivning av 

         träningsprogram för patienten. Sjukgymnasten hjälper till med utprovning av 

         hjälpmedel och eventuellt förmedling av kontakt till distriktssjukgymnast. 

         Arbetsterapi; 

         Arbetsterapeuten träffar patienten efter att läkaren bedömt remissen och rapporterar  

         till läkaren sina fynd. I B tas tester upp som arbetsterapeuten utför. Vidare bedöme 

         denne patientens eventuella hjälpmedelsbehov och förmedlar kontakt till distrikts- 

         arbetsterapeut. 

Inga referenser angivna angående vetenskapliga studier inom omvårdnadsfältet. 

 

 

Övrigt material nr 4. 

Fyra olika PM;  A) Intervjuformulär  

                            B) Slutenvård vid Parkinsons sjukdom 

       C) Intravenös L-dopa test 

                            D) Intravenös L-dopa behandling 

Mottagningen svarat att de ej hade dokumenterat lokalt vårdprogram. 

  

A) Intervjuformulär för patienten som innehåller persondata, medicinering, värden för 

blodtryck och puls. Uppgifter om nutrition, depression, sömn, ADL, smärta, 

elimination. 

B) Översikt av personalens arbetsuppgifter vid olika behandlingar av Parkinsons sjukdom 

som, ventrikeltömningsundersökning, ställningstagande till infusionsbehandling, 

elektrostimulering inkl. L-dopa test, uppföljning av L-dopabehandling, L-dopatest,  

      L-dopabehandling, postoperativ vård efter elektroimplantat och medicinjustering. 

C)  PM för intravenös L-dopatest gällande personalens arbetsuppgifter för  

      testens utförande. 

C) PM för intravenös L-dopa behandling gällande personalens arbetsuppgifter.    

Inga av de åtta punkterna i analysen omfattas. Inga referenser angivna angående 

vetenskapliga studier inom omvårdnadsfältet. 
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Övrigt material nr 5. 

Patientbroschyr; ”Parkinson-team” 

Mottagningen svarat att de ej hade dokumenterat lokalt vårdprogram.  

Innehåller en presentation av olika personalkategorier och telefontider. 

 

5)   Behandling/Icke farmakologisk och rehabilitering 

Sjukgymnastik; 

Inga detaljerade uppgifter, men  i punktform tar materialet upp sjukgymnastens 

uppgifter; att bedöma motorisk funktion, rådgivning och instruktion om träning samt 

kontaktperson till sjukgymnaster i primärvården. 

            Arbetsterapi; 

Inga detaljerade uppgifter. Tar upp utprovning av hjälpmedel, anpassning av bostaden, 

information och rådgivning samt kontaktperson till arbetsterapeuter i primärvården. 

Kurator; 

I punktform tas kris- och stödsamtal för patienter och närstående, information om 

socialförsäkringar och samhällets servicemöjligheter samt råd och stöd vid kontakter 

med olika myndigheter. 

            Dietist; 

I punktform tas bedömning av energi- och näringsintag, rådgivning om kostens 

konsistens och berikning upp. Dietisten föreskriver kosttillskott. 

6)  Omvårdnad 

           Parkinsonsjuksköterska; 

Sköterskans arbetsuppgifter redovisas i punktform som: samordning och rådgivning 

avseende den aktuella sjukdomssituationen. Uppföljning och utvärdering av 

behandling. Information och undervisning till patienter, anhöriga och vårdpersonal.  

Inga referenser angivna angående vetenskapliga studier inom omvårdnadsfältet. 

 

 

Övrigt material nr 6. 

”Vårdprogram”, ett ”arbetsexemplar” enligt mottagningen. 

Mottagningen svarat att de ej hade dokumenterat lokalt vårdprogram. 

Eftersom detta är ett arbetsexemplar och ej färdigställt material redovisas detta inte. 
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Övrigt material nr 7. 

Två patientbroschyrer; A) ”Parkinson team” 

                    B)  ”Informationsdag om Parkinsons sjukdom” 

Mottagningen svarat att de ej hade dokumenterat lokalt vårdprogram.  

A)  Beskrivning av teamet, organisation och syfte. 

B)  Program för ”Informationsdag” om Parkinsons sjukdom. 

 

Inga av de åtta punkterna i analysen omfattas. Inga referenser till vetenskapliga studier 

angivna inom omvårdnadsfältet. 

 

Övrigt material nr 8. 

Fyra olika PM; A) ”Mål och syfte för Parkinsonteamet” 

         B) ”Översikt på provtagning vid nybesök och återbesök” 

                     C) ”Schema för träningsgrupp på Dagrehabilitering” 

                     D) ”Patientbroschyr” 

Mottagningen svarat att de ej hade dokumenterat lokalt vårdprogram. 

 

A) En sammanställning i punktform av syfte och mål med Parkinsonteamet, 

Parkinsongruppen och  Parkinsonmottagningen.  

B) Översikt på blodprover, vikt och ortostatiskt blodtryck som tas vid nybesök och  

på återbesök. 

C) Ett sju veckors schema för ”Träningsgruppen” som är behandlingen vid Parkinsons 

sjukdom på lasarettet. Innefattar ett program en dag/veckan under sju veckor där 

patienten har kontakt med sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare, dietist, kurator och 

sjuksköterska under denna tid. Ingen beskrivning av innehållet i detalj. 

D) En presentation av ”Träningsgruppen” och en uppräkning av de olika professionerna. 

Inga av de åtta punkterna i analysen omfattas. Inga referenser angående vetenskapliga 

studier inom omvårdnadsfältet. 

 

 

Övrigt material nr 9. 

Patientbroschyr; ”Neuroteamet” 

Mottagningen svarat att de ej hade dokumenterat lokalt vårdprogram. 
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Innehåller en presentation av teammottagningen dess syfte och personalens namn och 

telefonnummer.  

Inga av de åtta punkterna i analysen omfattas. Inga referenser angivna angående vetenskapliga 

studier inom omvårdnadsfältet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26



 

DISKUSSION  

 

Sammanfattning av huvudresultatet 

 
Denna kartläggning har visat att två neurologmottagningar i landet har dokumenterat lokalt 

vårdprogram för patienter med diagnosen Parkinsons sjukdom enligt studiens definition på 

vårdprogram. Den ena av dessa mottagningar svarade att de hade lokalt vårdprogram. Det 

saknas dock vissa rubriker i deras vårdprogram, som beskrivning av sjukdomen, 

differentialdiagnoser, etiologi, epidemiologi, organisation och ekonomi. Det andra 

vårdprogrammet var inskickat av en mottagning som svarade nej på frågan om lokalt 

vårdprogram. Detta dokument är det material som av alla inskickade mest liknar ett 

vårdprogram enligt studiens definition. Detta material omfattar alla åtta punkter i studiens 

analys. Det innebär att två mottagningar i landet har lokalt vårdprogram. Det får anses som en 

mycket låg siffra. De två vårdprogrammen som studien funnit vilar på vetenskaplig grund 

genom de referenser de lämnar som är väl förankrad i relevant teoribildning angående 

läkemedel. I dessa studier finns viss anknytning till omvårdnadsfältet som patientundervisning 

och vikten av att se patienten och den anhöriges omvårdnadsbehov. I övrigt saknas 

vetenskapliga studier kopplad till den legitimerade sjuksköterskans arbete med patienter med 

Parkinsons sjukdom. Alla tillfrågade mottagningar har svarat och bidragit till kartläggningen. 

Åtta av dess mottagningar har svarat nej och skickat material. Detta material är PM, policyn, 

broschyrer och beskrivningar av verksamheten med utredning och behandling av Parkinsons 

sjukdom. 

 

En neurologmottagning skickade vid ett senare tillfälle ett äldre vårdprogram ”Parkinsons 

sjukdom – Vårdprogram 1996-98”, framtaget av en vårdprogramsgrupp, bestående av 

experter inom Parkinsons sjukdom. Bedöms ej vara aktuell idag och uppdatering sker enligt 

uppgift från den aktuella mottagningen. 

 

Resultatdiskussion 
 

Det existerar ingen enhetlig definition av vårdprogram idag. Studien har inte funnit någon 

specifik definition på regionalt eller lokalt vårdprogram. Det verkar dock finnas en gemensam 

uppfattning om vad ett vårdprogram bör innehålla när man tittar på existerande riktlinjer och 
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vårdprogram i landet idag, som att hela vårdkedjan skall vara beskriven. Dokumentet bör vara 

ett översiktligt underlag för patient och beställare av vården och för befolkningen i stort 

gällande en diagnos (16). 

Definition på lokala vårdprogram och vilka områden som skall finnas med kan dock variera 

från diagnos till diagnos, och i olika delar av landet. 

Avsaknaden av nationella riktlinjer och nationellt vårdprogram för diagnosen Parkinsons 

sjukdom och en gemensam definition av vårdprogram kan förklara den låga förekomsten av 

vårdprogram i landet. De nationella riktlinjerna skall fungera som förebild och mall till de 

regionala och lokala vårdprogrammen. Utan nationella riktlinjer, som är en kunskaps-

sammanställning av befintlig evidens gällande sjukdomen och behandling innefattande 

prioriteringar så finns heller inget underlag för kostnadseffektiviteten i dagens behandling av 

de Parkinsonssjuka. Därför kan det vara svårare att mäta vårdkostnad och göra jämförelser 

mellan olika behandlingsalterantiv. 

Den stora variationen på material som skickats in till studien, från verksamhetsbeskrivning till 

patientbroschyrer kan tolkas som en osäkerhet angående definitionen på vårdprogram. 

Finns det en osäkerhet på vad ett vårdprogram är? Eller finns det olika uppfattningar i den 

kliniska verksamheten om vad ett vårdprogram är och skall innehålla? Kan det vara en 

förklaring till den låga förekomsten av lokala vårdprogram i landet? 

 

Av de givna referenserna i de två funna vårdprogrammen finns två studier med anknytning till 

omvårdnad. Den ena studien pekar på vikten av undervisning av både patient och anhörig 

angående sjukdomen. Den andra studien konstaterar att farmakologisk behandling är den 

väsentligaste behandlingen vid Parkinsons sjukdom men övergripande under hela sjukdomen 

är också annan paramedicinsk behandling där patientundervisning, stöd till patienten och 

anhöriga både emotionellt och socialt ingår. Viktigt är också den professionella rådgivningen 

angående sjukdomen för att klara av det dagliga livet med optimal livskvalitet. Inom alla dess 

omvårdnadsområden spelar sjuksköterskan en viktig roll. I vårdprogram nr 1, där 

sjuksköterskan har ett eget avsnitt var referenserna tre stycken facklitteratur.  

 

Neurologin är ett relativt ungt forskningsområde. Nya behandlingsmetoder har utvecklats i 

snabb takt. Det har skett en explosion i skapandet och publicering av riktlinjer i västvärlden 

inom området de senaste fem åren. Kvaliteten och innehållet på dessa riktlinjer vid Parkinsons 

sjukdom varierar enligt experterna (25,27).  
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Den kliniska traditionen inom neurologin, där behandlingsalternativen varit få kan spela en 

roll för avsaknaden av riktlinjer och vårdprogram idag. Det tar tid att utveckla riktlinjer och 

vårdprogram. Kliniker och en del experter tycks finna en motsättning mellan möjligheten att 

ge en individuell behandling till patienten och användandet av riktlinjer. De vill gärna kalla 

rekommendationer ”best practice” istället för riktlinjer/guidelines/vårdprogram (25,27). 

 

Det finns idag en diskussion inom medicin och även inom neurologin angående värderingen i 

evidensbaserad vård och tillämpningen av den i det kliniska arbetet. Det gäller både inom 

området medicin som området omvårdnad. Hur förhåller sig kliniker idag till tillämpningen av 

den evidens som finns? Frågor ställs som: Är allt bra bara det är evidensbaserat? Blir vården 

bättre med riktlinjer/guidelines? Å ena sidan finns studier som ej har evidens men kanske 

effekt och andra sidan saknas riktlinjer för den evidens som finns? Är detta ett exempel på 

värderingen i evidensbaserad vård? Är det så enkelt att finns ingen evidens finns ingen effekt?  

Graderingen av studiers bevisvärde är dock endast en gradering av graden av osäkerhet i 

bevisföringen i studien (26). Det kan vara en tidsfråga innan nya studier kommer med nya rön 

eller bekräftar tidigare resultat och bygger vidare på evidensen. 

Grundvalen för evidensbaserad vård idag är den systematiska översikten. Här används en 

strikt metodik för att finna, granska och kvalitetsgradera relevanta studier vars resultat 

sammanfattas i form av en metaanalys. Förutom strikta metoder, som fastställs före starten, 

krävs adekvat kompetens av granskarna, gärna medverkan av såväl förespråkare och kritiker, 

beaktande av bland annat intressekonflikter (34). 

Har diskussionen angående evidensbaserad vård betydelse i den låga förekomsten av 

vårdprogram?  

 

I EBV:s tidigare faser betonades att evidens baserad vård skulle ta fram bästa möjliga bevis, 

vilket också omfattade klinisk erfarenhet kombinerat med statistiska data (32).  

 

I dessa sammanhang kan David Sackett, ett ledande namn inom området evidens baserad 

medicin och professor, tidigare verksam vid McMaster Univerity, Canada, senare vid 

Univerity of Oxford, England citeras. Enligt Sackett och medarbetare definieras evidence-

based medicin som: 

      ”(EBM) evidence-based medicin is the conscientious, explit, and judicious use of current  

      best evidence in making decisions about the care of individual patients. The practice of 

      evidence-based medicine means integrating individual clinical expertise with the best 
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      available external clinical evidence from systematic research” (37). 

      

Fritt översatt blir; EBM, evidens baserad medicin vård är det samvetsgranna, tydliga och 

omdömesgilla användandet av bästa aktuella bevis och beslut om individuella patienters 

vård. Användandet av evidens baserad medicin innebär att integrera individuell klinisk 

expertis med bästa tillgängliga externa kliniska bevis från systematisk forsning (26,32).  

 

Det betyder att för bästa vård både använda sig av bästa tillgängliga vetenskapliga bevis och 

klinisk expertis som underlag för vårdbeslut. Det räcker alltså inte med att vissa vårdåtgärder 

kan rekommenderas utifrån översikter av vetenskapliga studier utan måste också vara möjliga 

att använda i praktiken och stämma överens med vårdtagarens önskemål. Med klinisk expertis 

avses vårdpersonals explicita= sakkunskaper och implicita= samlade erfarenhets kunskaper. 

Den så kallade ”tysta kunskapen” (26). Evidensbaserad hälso- och sjukvård kan beskrivas 

både som ett förhållningssätt och som en process. När evidensbaserad hälso- och sjukvård 

definieras som ett förhållningssätt är den gemensamma nämnaren en vilja att tillämpa bästa 

tillgängliga vetenskapliga bevis som underlag för vårdbeslut. När den definieras som en 

process handlar det om att systematiskt sammanställa, värdera, tolka och tillämpa befintliga 

forskningsresultat (25,32). Denna diskussion kanske behöver lyftas fram i det kliniska arbetet 

för att förtydliga och möjligen underlätta införande och användande av evidensbaserad vård. 

 

Ett återkommande problem vid tillämpningen (implementering) av vårdprogram är trögheten i  

vårdorganisationen vid införandet. Flera erfarenheter har visat att det inte varit komplikation-

fritt. Hänsyn till kultur, lokala förhållande, ekonomi, resurser och teknik måste tas vid 

implementeringen (25,26). Det finns till och med de som hävdar att sjukvården idag saknar ett 

system för att ta in och använda evidensbaserad kunskap (38). Troligen gäller detta problem 

även inom neurologin som inom andra medicinska specialiteter. 

I Sverige har ”PrioriteringsCentrum” fått uppdrag från Socialstyrelsen att utvärdera 

tillämpningen (implementering) av nationella riktlinjer för hjärtsjukvård, som var färdig 2004. 

Dessa riktlinjer är de första av den generationen av riktlinjer som också innehåller öppna 

prioriteringar. Utvärderingen sker i två delprojekt, ett där förändringar av medicinsk praxis 

studeras genom registerdata från alla sjukvårdshuvudmän och ett där implementerings 

processen följ i fyra landsting, genom intervjuer med läkare, vårdpersonal, chefer, 

administratörer och politiker. Utvärderingen är i tidig fas och resultatet från rapporten visar 

några olika spår; I vården finns i stort en positiv inställning till riktlinjerna som uppfattas som 
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ett stöd. Bland politiska beslutsfattare tycks finnas en mer reserverad attityd. De anser sig 

behöva ytterligare underlag om de ska göra avvägningar mellan olika vårdområden.  

Det fanns en skillnad mellan de fyra landstingen. I de fall den medicinska professionen är 

överens och har samverkansgrupper som fungerar bra kan man snabbt ta tag i riktlinjerna och 

försöka sätta in dem i ett regionalt och lokalt arbete. Där professionen inte är samlad går det 

trögare. Den medicinska professionen har antagligen en viktig uppgift att förtydliga 

riktlinjerna och sätta in dem i ett regionalt och lokalt perspektiv, innan politikerna kan agera 

(39).  
 

Metoddiskussion 
 

En kartläggning bör omfatta alla inom det tilltänkta området. I denna studie gäller det 

neurologiska öppenvårdsmottagningar i Sverige. Valet att använda landstingets hemsida för 

väntetider för patienter gör att de eventuella privata mottagningarna inte finns med i 

kartläggningen. Detta kanske skulle kunna påverka resultatet något. Någon sammanställning 

av de privata neurologmottagningarna i Sverige har studien ej funnit och antalet mottagningar 

är okänt.  

 

Slutsats 
 

Denna kartläggning fann att två av 60 neurologmottagningar i Sverige 2005 hade lokalt 

vårdprogram för patienter med diagnosen Parkinsons sjukdom. Detta får anses som en mycket 

låg siffra. Redovisningen av vetenskapliga studier med anknytning till omvårdnad var också 

mycket blygsam i de funna vårdprogrammen.  

 

Förslag till vidare forskning 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att evidensbaserad vård för Parkinsons sjukdom är i sin linda. 

Det tar tid att bygga evidens och upprätta riktlinjer och skapa vårdprogram. Ytterligare 

forskning angående själva sjukdomens orsaker är nödvändig, eftersom orsaken till sjukdomen 

fortfarande är okänd. För behandling och lindring av sjukdomens symtom behövs vidare 

utveckling av läkemedel, kirurgi och omvårdnadsmässiga aspekter samt ytterligare forskning 

angående tillämpningen av riktlinjer/vårdprogram i den kliniska verksamheten. En viktig del 
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av utarbetande av vårdprogram borde vara att ta med studier på patientens syn på vilka behov 

patienten har vid Parkinsons sjukdom. Men framförallt vore önskvärt ett utarbetande av 

nationella riktlinjer och ett nationellt vårdprogram för diagnosen Parkinsons sjukdom på 

befintliga kunskaper. Utifrån det nationella vårdprogrammet skulle ett lokalt vårdprogram 

lättare kunna utformas. Det skulle innebära ett likvärdigare omhändertagande av patienter 

med Parkinsons sjukdom i landet.  
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Bilaga 1 

 

Neurologmottagningen    Falun 2005-03-08 

Lotta Nolander 

Falu lasarett 

791 82 FALUN 

023 – 490715 

e-mail: 

lize-lotte.norennolander@ltdalrana.se

 

 

Hej! 

 

Jag arbetar som sjuksköterska på Neurologmottagningen i Falun och studerar just nu  

Vårdvetenskap 51-60p.  

Detta innebär att jag kommer att genomföra en C-uppsats, som jag har för avsikt att göra som 

ett utvecklingsarbete i mitt dagliga arbete på mottagningen. 

  

Jag är intresserad av att undersöka vad som finns på neurologmottagningarna runt i landet 

gällande dokumenterat lokala vårdprogram och patientundervisning när det gäller Parkinsons 

sjukdom (PS). För mig, oss betyder det att få en överblick av vad som finns i landet och att få 

möjlighet att ta del av den kunskap och erfarenhet som redan finns. Detta arbete kommer 

förhoppningsvis att mynna ut i ett bättre omhändertagande av patienter med PS här i Dalarna. 

Därför behöver jag Din hjälp! 

 

Kan Du/ni sända mig det dokumenterade material som ni arbetar efter på er mottagning 

angående vårdprogram och patientundervisning när det gäller Parkinsons sjukdom. 

 

Jag är också intresserad av att veta er eventuella teamorganisation! 

Arbetar ni i team när det gäller Parkinsons sjukdom? 

………………………………………………………………………………………………… 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  
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Vilka yrkeskategorier ingår i teamet? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Hur arbetar ni rent praktiskt med teamet? Hur ofta träffas ni, vilka rutiner finns? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Är ni intresserade får ni naturligtvis ta del av den färdiga uppsatsen. 

 

 

Funderar Du över något ring eller maila gärna och fråga!  

 

Tack på förhand och Vänliga Hälsningar 

 

 

 

 

Lotta Nolander 

leg.sjuksköterska 

Neurologmottagningen, Falu lasarett 

023 – 49 07 15 

e-mail: 

lize-lotte.norennolander@ltdalarna.se 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

Påminnelse;  

Samma brev som bilaga 2, inklusive en notering om påminnelse. 
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