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Livskvalitet kan stå för många saker, men rent förenklat är det den
upplevda känslan av att leva ett gott och njutbart liv. Vi har alla vår
egen uppfattning om vad som är viktigt i livet och därför är också vad
man upplever som bra livskvalitet individuellt. Men det som verkligen
innebär livskvalitet är att ha en god inställning till det man gör i livet.

Vad är livskvalitet för dig?
Många anser att livskvalitet är att:
• få vara på vackra platser, t ex i skärgården, på landet, i vackra parker.
• få leka med barn eller barnbarn – egna eller andras.
• ha givande samtal, djupa eller tramsiga, med goda vänner.
• lära sig saker och skaffa sig kunskap.
• få skapa saker, t ex baka, skriva, måla, göra fint utan stress.
• få åka ut och fiska, grilla ute på gräsmattan, ta härliga långpromenader.
• ligga i solstolen med en bra bok och höra fåglarna kvittra.
• gå runt och påta i rabatterna, klippa gräset och må gott.
Livskvalitet för en person är inte detsamma som för en annan person.
Livskvalitet varierar också över tid och rum. Men lycka och livskvalitet är
kopplat till en förmåga att kunna sätta värde på det liv man har och njuta
av det som finns!
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Kan man ha livskvalitet
med Parkinson?
Ovisshet är stressande och energislukande. En diagnos kan för många
vara en lättnad efter en längre tids oro och undrande. Oavsett om det
är en chock eller en lättnad från början, innebär diagnosen ett nytt
ställningstagande. Genom att skaffa sig en gedigen kunskap om vilka
möjligheter man har i alla stadier av sin parkinson, kan man skapa sig
ett liv som förändras med tiden, men som ändå rymmer många glädjeämnen och en stor portion hopp. Bra saker kommer att fortsätta att
hända i livet!

Vad är Parkinson?
Parkinsons sjukdom (parkinson) anses vara en av de vanligaste neurologiska åkommorna. Vid parkinson förlorar den sjuke vissa specifika
nervceller, s k dopaminerga celler, vilket leder till de typiska huvudsymtomen tremor (skakningar), stela muskler och långsamma rörelser
samt balanssvårigheter. Några andra symtom kan t ex vara trötthet,
sömnproblem, blodtrycksfall och förstoppning. Alla personer med
parkinson har individuella symtom. Det är inte alla som har skakningar
och vissa har stelhet som det huvudsakliga symtomet. Med moderna
läkemedel och bra hälsovård kan symtomen kontrolleras allt bättre.
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Hur behandlar man
Parkinson idag?
Den intensiva forskningen när det gäller parkinson har hittills lett fram
till ett tjugotal olika läkemedel som på olika sätt lindrar symtomen,
och fler är på gång. I början av behandlingen erbjuder läkarna tabletter.
I takt med att sjukdomen fortskrider kan andra behandlingar bli aktuella,
t ex pumpbehandlingar och hjärnkirurgi, s k DBS.
Viktigt att hålla i minnet är att det finns behandlingsmöjligheter i alla
stadier av sjukdomen. Att få en behandling som fungerar är en viktig del
i att kunna leva ett bra liv även efter parkinsondiagnosen.
Numera startar man behandlingen direkt efter diagnosen och behandlingen optimeras sedan vartefter det behövs. För bästa livskvalitet är det
viktigt att hålla sig informerad om sjukdomen, veta vilka behandlingsmöjligheter som finns och följa de medicinska råden när det gäller hur
och när medicinen/medicinerna ska tas. Förutom mediciner spelar t ex
motion, mat, stresshantering stor roll. En bra kommunikation med sin
behandlande läkare, sjuksköterska m fl är en stor fördel.
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Levodopa
Det viktigaste läkemedlet vid parkinson är levodopa. Levodopa, eller
L-dopa, är en s k aminosyra som finns naturligt i kroppen. L-dopaläkemedel är: Madopark i dess olika varianter respektive Sinemet, Stalevo
och pumpbehandling med Duodopa (som ges under senare stadier
av sjukdomen). Duodopa och L-dopatabletter har samma verkan men
genom pumpbehandlingen erhålls en jämnare blodkoncentration och
därigenom en stabilare symtomlindring.

Dopaminagonister
Dessa ämnen passerar in i hjärnan från blodet och härmar dopaminets
effekter på dopaminreceptorerna (de molekyler på en nervcell som fångar
upp och vidarebefordrar dopaminsignalerna). Pravidel (bromokriptin),
Requip (ropinirol), Sifrol (pramipexol), Apomorfin (administrering via
penna eller pump) och Neupro (rotigotin, ett plåster för applicering på
huden), är alla vanliga dopaminagonister.
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Dopaminagonister kan användas ensamma eller i kombination med
L-dopa. De ger ofta bra symtomlindring, framförallt när det gäller
skakningar. Dopaminagonister tycks också ha viss antidepressiv effekt.
Läkemedlet Apomorfin (som inte har något med morfin att göra) ges
antingen med en penna, liknande diabetikers insulinpennor eller sprutas
in under huden via ett infusionsset, vilket fästs på bukhuden och bytes
1–2 gånger dagligen. Infusionssetet är kopplat till en pump som ger en
jämn och kontinuerlig tillförsel av läkemedlet. Tanken med behandlingen
är att man ska få en jämnare tillförsel av det aktiva läkemedlet och därmed en mer kontrollerbar behandling.

Dopaminförstärkare, COMT-hämmare

8

L-dopa har en relativt kort verkningstid. Därför kan ytterligare läkemedel
användas för att jämna ut och förlänga effekten. Både inuti och utanför
hjärnan bryter enzymer ned dopamin till substanser som inte är till nytta
vid behandlingen av parkinson. Ett sådant enzym är katekol-O-metyltransferas (COMT). Om det här enzymet blockeras varar L-dopa-dosen
längre och fluktuationerna av hjärnans dopaminnivåer under dagen
minskar. I dagsläget finns två COMT-hämmare: Comtess (entakapon)
och licenspreparatet Tasmar (tolkapon). Dessa läkemedel har bara
symtomlindrande effekter i kombination med L-dopa, inte ensamma.
Båda ska därför tas i kombination med L-dopa.

att effekten av DBS är kontinuerlig. Därigenom blir patienten av med
en stor del av de snabba svängningarna i symtombilden. DBS har
också bättre effekt mot skakningar jämfört med medicinerna.

Fler möjligheter
Att träffa ett parkinsonteam och att delta i en
parkinsonskola är ofta mycket givande
Parkinsonteamet består vanligvis av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator. Ibland deltar också psykolog
och/eller logoped på dessa
möten. Tillsammans med
teamet går man igenom
de frågor som sjukdomen
ger upphov till och de olika
specialisterna berättar vad
som kan göras åt dessa från
sjukvårdens sida. Till exempel kan logopeden lära ut
hur man på olika sätt tränar
sin röst.

MAO-B hämmare
Ett annat enzym, monoaminoxidas typ B (MAO-B), bryter ned dopamin
i hjärnan. Hämmare av detta enzym, t ex Eldepryl (selegilin), Selegilin
(selegilin) och Azilect (rasagilin), ökar dopaminnivån och ger symtomlindring, men inte lika effektivt som L-dopa eller dopaminagonister.

Hjärnkirurgi
Djupelektrodstimulering (DBS) används med nuvarande teknik och
målområden i hjärnan sedan 1993. Varje år opereras i Europa runt
2000 parkinsonsjuka med denna teknik. Metoden baseras på upptäckten
att man med högfrekvent ström genom tunna elektroder kan påverka
funktionen i olika områden i hjärnan. Med rätt lokalisation av DBS kan
man således vid parkinson minska en hel del av framför allt de
motoriska symtomen. Effekten liknar den av L-dopa och fördelen är

Det är viktigt att ta kontakt
med en fysioterapeut redan
från början för att få råd om
bra aktiviteter och hur man
på bästa sätt kan motverka
förändring i kroppshållning
och rörelseförmåga. Fysioterapeuten kan också hjälpa
till så att man får bättre
kroppskännedom. I övningarna ingår också träning
i att kunna slappna av.
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Vad kan jag göra själv?
Effekten av medicineringen förbättras om tablettintag sker på bestämda
tider. Man bör samråda med sin läkare för att få ett doseringsschema och
följa det. Ta gärna tabletterna en stund före maten, ca 30 minuter, för att
undvika att de ”fångas” i magsäcken tillsammans med födan, vilket kan
leda till att effekten av läkemedlet försvagas och försenas.
Att vara fysiskt aktiv, träna – gärna på gym eller motsvarande, minskar
besvären och ger bättre rörlighet. Man kan även pröva andra aktiviteter
som ger en ökad känsla för sin kropp. Det kan exempelvis vara Qi gong,
yoga, meditation, massage, beröringsterapier, akupressur, bada
i bubbelpool, balansövningar, sång och dans. Det finns ingen motion
som är olämplig för den som har parkinson. Det gäller att försöka hitta
det som är roligt att göra och att delta i.
Gå med i någon av parkinsonföreningarna! Där kan man få kunskap och
information om bland annat förbättrad kommunikation med läkare och
annan vårdpersonal. Man förstår då bättre hur behandlingen ska läggas
upp för att ge bästa effekt.
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Mat, motion, mediciner och mental inställning är också viktigt.

Intimitet
Att visa, ge och få kärlek är en viktig del av livet för oss alla och att
behålla en nära och intim relation är värdefullt. Intimitet kan ta sig
många olika uttryck – kramar, kel, kärleksfulla ord och gester,
omtänksamhet eller att älska fysiskt. Det kan dock ske förändringar
i alla typer av relationer inte bara vid parkinson.
Uppstår det problem är det viktigt att dessa diskuteras utan för långt
dröjsmål. I ett parförhållande ska man försöka tala öppet med varandra
om drömmar, förhoppningar, bekymmer, oro eller känslor, eftersom
detta kan minska spänningar i relationen, lösa en del problem och även
hjälpa till att bevara intimiteten hos ett par. Dessutom är det bra om

man ber om råd angående relationsproblem/sexuella problem från
medicinsk personal eller rådgivande instanser.
Vanligen kan parkinson påverka den sexuella funktionen på två sätt:
• Fysiska effekter (t ex effekter på orgasm, erektion eller sexualdrift) 		
orsakade av förändrad rörelseförmåga eller ökad trötthet. Parkinsonläkemedel kan orsaka biverkningar hos en del personer, vilka kan 		
påverka den sexuella funktionen och/eller sexualdriften. En läkare
eller sjuksköterska kan ge råd om sätt att hantera dessa förändringar
och läkemedel kan ordineras för att lösa t ex erektionssvårigheter.
• Psykologiska effekter såsom depression, stress eller ångest kan i vissa
fall förändra det sexuella gensvaret eller minska lusten för sex/nära
kontakt. Dessa problem bör diskuteras ordentligt med partnern och
även med en läkare eller annan medlem i det multidisciplinära teamet.

Mat
En allsidig kost är en bra utgångspunkt. Upptaget och transporten av
L-dopa från tarmen till blodet kan störas av de aminosyror som finns
i proteinerna i kosten. L-dopa bör därför, för bästa möjliga resultat, tas
cirka 30 minuter före en måltid som innehåller protein (t ex kött, fisk,
ost, mjölk och ägg etc). L-dopa absorberas i den övre delen av tunntarmen och är därför också beroende av magsäckstömningen.
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För att L-dopa ska passera magsäcken snabbt kan man ta medicinen
tillsammans med några deciliter vatten. Mer vatten i magsäcken ökar
”trycket” i magsäcken vilket stimulerar magsäckstömningen.
Om medicinen ändå inte ger tillräcklig effekt, så är ett alternativ att
”flytta” en del av proteinet i kosten från frukosten och lunchen till
middagen på kvällen. Man äter alltså en mindre mängd protein under
dagtid och sedan när kvällen kommer ökas istället intaget av protein.
Detta innebär i praktiken att man ökar intaget av kolhydratrika livsmedel
som även är relativt låg i proteininnehåll, t ex bröd, potatis, ris, pasta,
frukter, grönsaker, juicer, blåbärsoppa, nyponsoppa etc. Proteinfattiga
pålägg är t ex marmelad, sylt och honung. Man kan även berika maten
med fett, t ex olika typer av oljor.
Proteinrika livsmedel är framförallt kött, fisk, fågel, baljväxter (bönor,
inser, ärtor), ägg, ost, mjölk, fil och yoghurt. För individuell anpassning
av kosten och för att undvika viktnedgång är det bra att kontakta en
dietist.
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Motion
Fysisk aktivitet inklusive
specifik fysioterapi är bra
att påbörja tidigt i sjukdomsförloppet.
Det går allra bäst om man
motionerar när medicineffekten är som bäst.
Fysiska aktiviteter påverkar inte sjukdomsförloppet, men de kan förbättra
motorik och andra funktioner samt leda till ett förbättrat allmäntillstånd.
Exempel på bra motion kan vara; regelbundna promenader, gärna
i grupp med andra. Gå hellre på naturstig än asfalt. Cykling, när det
går utomhus, annars motionscykel för inomhusbruk. Vattengympa ger
allsidig träning och är skonsamt för leder och muskler och roligt att göra
i grupp. Gå i trappor och helst uppåt. Rasta en hund (inte nödvändigtvis
sin egen …). Dans, simning, golf, bowling, boule, stavgång och bordtennis är andra tips på bra motion.

Mental inställning
Tankens makt är stor även för den som har parkinson. Den kan hjälpa
eller stjälpa. Därför kan mental träning, som t ex yoga, vara bra att prova.
Andra kanske behöver
sätta upp mål, som t ex
att klara av att åka slalom
med barnbarnen. Går
det att tänka sig sjuk så
går det att tänka sig frisk,
anser Leif Ögård i sin bok
”Bättre liv trots Parkinson”.
Boken kan beställas från
ParkinsonFörbundet,
08-666 20 70.
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Avstressning

Bra humör!

Stress förvärrar parkinsonsymtomen och sänker livskvaliteten. Det finns
flera olika knep och tekniker för att hantera stressmomenten.

Att känna sig ”låg” kan hända vem som helst. Det finns många
individuella knep för att höja humöret. Här är några:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ha rätt sorts arbete och i lagom omfattning.
Undvika att försättas i stressande situationer.
Planera dagen och förbereda allt i god tid.
Ha en flexibel inställning – en aktivitet behöver inte alltid utföras på
samma tid och på samma sätt, det går att skjuta upp tills man mår
bättre.
• Betala med en större sedel än vad varorna kostar och stoppa växeln
i fickan.
• Signera postanvisningen mm innan man ställer sig i kö och kommer
fram till luckan.
• Minska stressnivån genom t ex andningsövningar, yoga, meditation
eller promenader.
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Motion.
Titta på roliga video-DVD och TV-program.
Lyssna till roliga radioprogram.
Lyssna på inspirerande musik.
Utflykter.
Naturupplevelser.
Besök av andra vänner än de vanliga.
Extra festlig mat.
Läsa en spännande tidning.
Lite trevligt skvaller.
Umgås med husdjur.
Vistas ute i solen ett par timmar om dagen.
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• Gå inte till sängs utan att vara sömnig.
• Ligg inte kvar i sängen om du inte kan sova – gå upp och gör
någonting i stället.
• Om möjligt försök ha regelbundna kvällsrutiner, t ex att lägga sig vid
samma tidpunkt oavsett om det är vardag eller helg respektive gå upp
vid samma tid hur dåligt man än har sovit.
• Undvik arbete eller TV-tittande i sängen.
• Stretcha innan sänggående för att töja ut förkortade muskler.
• Äta mindre av söt och fet mat, liksom starka kryddor innan sänggåendet.
• All slags fysisk aktivitet är bra. Dagliga promenader är toppen både
för kroppen och produktionen av sömnhormonet melatonin. Även
om man har sovit dåligt är det bra att försöka röra på sig i alla fall, så
mycket man orkar. Undvik dock fysisk aktivitet strax före sänggående.
• Att ägna minst en kvart om dagen åt sig själv, åt att göra något kul.
Tacka inte nej till vänner bara för att man sovit dåligt. Umgänge och
en rolig fritid kan ge en positiv kick och öka balansen i ens liv, vilket är
bra för sömnen.

Arbete
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Sömn
God sömn bäddar för en god dag. Vid parkinson kan sömnkvaliteten
rubbas av olika faktorer, så det gäller att man själv skapar de bästa
förutsättningarna.
Här är några tips för bättre sömn:
• Ha ett tyst, mörkt och svalt sovrum (15-18 grader) och utforma
sovmiljön/rutinerna så att man längtar efter att få lägga sig och sova.
• Ha en bra säng.
• Undvik hunger vid sänggåendet. Smörgåsar på sängbordet som är
lätta att äta, kan hjälpa till att somna om.
• Undvik kaffe, te, coca-cola och energidryck sex timmar före sänggående.

Hur ska man undvika
att behöva sluta arbeta
i förtid? Ett sätt är att vara
rätt medicinerad hela
tiden och att om så behövs
prova en mer avancerad
behandling innan man
blir för dålig. Ett annat
är att undvika stress och
överansträngning. Minskad respektive flexibel arbetstid är ett bra sätt,
likaså att se över arbetets innehåll. Det är arbetsgivarens ansvar att
ordna ett annat arbete eller att anpassa arbetsuppgifterna. De som inte
har anställning kan vända sig till Arbetsförmedlingen som vid behov
kan hjälpa till med yrkesinriktad rehabilitering, träning, kurser m m.

17

Resa
”Att resa är att leva”, sa H.C. Andersen, och för många är det en viktig
pusselbit för att ha en bra livskvalitet. En resa kan vara spännande och
aktiv eller en ytterst avkopplande upplevelse. Oavsett vilket man föredrar är det oftast stimulerande att få byta miljö, även om ”borta bra
men hemma bäst” gäller för de flesta av oss.
För en lyckad resa när man har parkinson är det bra att lägga upp vissa
strategier för att kunna njuta till fullo.
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• Planera färdväg och uppehåll – avsätt tid för regelbundna stopp för att
sträcka på stela muskler eller gå på toaletten.
• Ta reda på så mycket man kan om de resurser som finns på destinationsorten innan man ger sig av, t ex hissmöjligheter.
• Ha med en lista över de mediciner man tar.
• Bra idé är att ta med recept och en extra läkemedelsförpackning.
• Förvara läkemedel i dess etiketterade originalförpackning, så att det är
lätt att identifiera behandlingen.
• Ha alltid läkemedel i handbagaget.
• Kontrollera med försäkringsbolaget vad sjukförsäkringen täcker på
resmålet när man åker utanför Sverige.
• Kontakta ambassaden för det land man besöker och fråga om
bestämmelserna för att ta in receptbelagda läkemedel i landet – detta
kan förhindra problem i tullen.
• Om man reser till en annan tidszon, planera behandlingsschemat.
• Om man står på avancerad behandling, t ex pump eller DBS, så kan
det vara bra att ha ett intyg från läkaren om detta. Att dessutom ta
med en reservpump bör övervägas.
• Och framför allt: Planera vad man vill se och uppleva!

Fritidsaktiviteter
Personer med parkinson kan ha rika, aktiva liv och en viktig del av detta
är fritiden. Parkinson kan försvåra vissa aktiviteter, men största begränsningen är ofta individens förmåga till flexibilitet, intresse och nyfikenhet.
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Det är viktigt att försöka behålla sina fysiska förmågor och det är bra
att anstränga sig för att fortsätta med sina sociala kontakter och fortsätta
att samspela med andra. Någon som är öppen och uppriktig om sin
parkinson har ingen anledning att känna sig orolig för att vara ute
offentligt eller i sällskap med vänner.
Förutom att fritidsaktiviteter förbättrar den totala livskvaliteten kan de
också:
• ge ett intresse som ligger utanför den dagliga närvaron av parkinson.
• flytta fokus från det egna ”jaget” till andra människor.
• minska stress och oro.
• träna kroppen, genom t ex trädgårdsskötsel, promenader.
• träna hjärnan, genom t ex korsord, läsning.
• stimulera ett nytt eller befintligt intresse som tar vara på den ofta
ökade kreativiteten t ex målning, fotografering, handarbete, naturuppskattning eller musik (framföra eller lyssna på).
En arbetsterapeut kan hjälpa till när det gäller fritidsaktiviteter
– antingen genom att ge råd om hur man fortsätter med befintliga
aktiviteter eller erbjuda stöd när det gäller att undersöka nya alternativ.
20
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Träffa andra
ParkinsonFörbundet har många lokalavdelningar som ordnar möten
och aktiviteter för sina medlemmar. Personer med parkinson och deras
anhöriga är alltid välkomna. Det är många gånger positivt att träffa
andra personer med parkinson i ett socialt sammanhang (samtalsämnet är inte alltid om parkinson). Parkinsonföreningar och grupper
kan också ge råd om fritidsaktiviteter som är organiserade speciellt för
medlemmarna – dessa kan vara alltifrån äventyrssemestrar och kryssningar till stillsammare sysselsättningar såsom att besöka herrgårdar,
måla och njuta av musik. Kontakta gärna ParkinsonFörbundet för mer
information, tel: 08-666 20 70.

Anhöriga – Närstående

Länkar – Adresser

Anhöriga och närstående har ofta frågor redan vid diagnosen och även
vartefter sjukdomen fortgår. Efter ett tag vänjer man sig vid att saker
förändras hos den sjuke och till och med accepterar ”för mycket”. Det är
härligt när barnbarnen tar naturligt på att mormor skakar men många
förändringar går att göra något åt. Det gäller bara att ta reda på vad som
går att göra och att inte vänta för länge.

ParkinsonFörbundet
www.parkinsonforbundet.se och www.parkinsoninfo.nu
ParkinsonFörbundet ger ut ParkinsonJournalen 4 gånger/år med det
senaste inom Parkinsonvärlden.

Parkinsonfonden
www.parkinsonfonden.se
ger ut ett e-postbaserat nyhetsbrev om forskning och behandling som
utkommer 6 gånger om året.

PharmSwed
www.pharmswed.se
PharmSweds målsättning är att bidra till en förbättrad parkinsonvård
– i Sverige och internationellt.
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På ParkinsonFörbundets hemsida (http://parkinsoninfo.parkinsonforbundet.se/behandling-och-mediciner/indikationer-vid-avancerad-parkinson/)
finns det lättfattlig information om vad man kan göra när man har
haft sjukdomen under en längre tid. Tack vare någon av de avancerade
behandlingarna har många upplevt att de har fått ”livet tillbaka"! För de
anhöriga är det viktigt att engagera sig och begära att den sjuka får en
ordentlig utredning.

PharmSwed

ParkinsonFörbundet

Midskogsgränd 11, 3 tr
115 43 Stockholm
Tel: 08-601 22 22

Skeppargatan 52 nb
114 58 Stockholm
Tel: 08-666 20 70

www.pharmswed.se

www.parkinsonforbundet.se
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