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Sammanfattning:

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå,

depressiva symtom och funktionshinder hos personer med Parkinsons sjukdom. Därtill

kartlägga fysisk aktivitetsnivå, depressiva symtom samt funktionshinder bland personer med

Parkinsons. Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en av de mest förekommande

neurodegenerativa sjukdomarna. Sjukdomen är kopplad till både motoriska och

icke-motoriska symtom såsom depressiva symtom. Metod: 30 personer inkluderades i denna

studie. I denna studie användes IPAQ-SF för att mäta fysisk aktivitetsnivå, MADRS-S för att

mäta depressiva symtom samt WHODAS 2.0 för att skatta funktionshinder. Formulären

sammanställdes i en webbenkät som publicerades via länk på Facebooksidor ägnade åt

Parkinsons sjukdom. Resultat: Utav inkluderade i studien hade 4 (13.3%) låg fysisk

aktivitetsnivå, 13 (43.3%) måttlig samt 13 (43.3%) hög. 16 (53.3%) klassades som

väsentligen obesvärad, 11 (36.7%) som mild depression, 3 (10.0%) som måttlig samt ingen

som svår depression. Bland de inkluderade var medianen för WHODAS 2.0 enligt följande:

förstå och kommunicera 3.5 (2.0-5.0), förflyttning 4.5 (2.5-6.5), personlig vård 2.0 (2.0-3.5),

relationer 4.0 (3.0-5.5), dagliga aktiviteter 4.5 (3.0-6.5) samt delaktighet i samhället 4.0

(3.0-6.0). Sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå och depressiva symtom gav r=0.31 p=0.10.

Sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå och funktionshinder visade r=0.45 p=0.02. Sambandet

mellan depressiva symtom och funktionshinder visade r=0.74 p=0.01. Slutsatser: En måttlig

till hög fysisk aktivitetsnivå var vanligt. Likaså var förekomsten av depression omfattande.

Förekomsten av funktionshinder var därutöver relativt låg. Korrelationen mellan samtliga

variabler anses vara låg frånsett den mellan depressiva symtom och funktionshinder, vilken

var måttlig.



Abstract:

Aim: The aim of this study is to explore the correlation between physical activity level,

depressive symptoms and health and function in persons with Parkinson’s disease. In

addition, this study aims to examine and map physical activity level, depressive symptoms

and health and function among persons with Parkinson’s disease. Background: Parkinson’s

disease is one the most widespread neurodegenerative diseases. The disease can present itself

in either motor or non-motor symptoms, such as depressive symptoms. Method: 30

participants were included in this study. IPAQ-SF was used to measure physical activity level,

MADRS-S to measure depressive symptoms and WHODAS 2.0 to measure health and

function. The questionnaires were compiled in a web survey which was then posted on

various Facebook pages aimed at Parkinson’s disease. Results: Among participants included

4 (13.3%) had low physical activity level, 13 (43.3%) moderate and 13 (43.3%) high. 16

(53.3%) were classed as having no depression, 11 (36.7%) as mild depression, 3 (10.0%) as

moderate and none as severe depression. The median for the respective domain of were as

follows: cognition 3.5 (2.0-5.0), mobility 4.5 (2.5-6.5), self care 2.0 (2.0-3.5), getting along

with people 4.0 (3.0-5.5), life activities 4.5 (3.0-6.5), participation 4.0 (3.0-6.0). The

correlation between physical activity level and depressive symptoms provided r=0.31 p=0.10,

physical activity level and health and function r=0.45 p= 0.02 and depressive symptoms and

health and function r=0.74 p=0.01. Conclusions: This study demonstrated a prominent

occurance of high and moderate levels of physical activity. Likewise, the prevalence of

depression was extensive. In addition, the incidence of disability was apparently low. The

correlation between all variables is considered to be low apart from that between depressive

symptoms and disability, which was moderate.
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1. Bakgrund:

Parkinsons sjukdom (PD) är en vanligt förekommande kronisk neurodegenerativ sjukdom.

Prevalensen för PD uppgår till 15/10 000 invånare i Sverige och medelåldern vid tidpunkten

för insjuknandet är 55-60 år [1]. Sjukdomen innebär motorisk funktionsnedsättning, postural

instabilitet, nedsatt gångförmåga och ökad dödlighet [2-3]. Postural instabilitet och nedsatt

gångförmåga har visats ge upphov till sämre livskvalitet hos personer med PD [4].

Kardinalsymtom för sjukdomen innefattar bradykinesi, rigiditet och tremor. Dessa symtom

tillsammans kallas för parkinsonism [3]. Förutom motoriska symtom tillkommer även

icke-motoriska symtom (NMS). Vanliga NMS innefattar ångest, fatigue, inkontinens,

överdriven salivering, koncentrationssvårigheter och insomnia [5]. Sambandet mellan

motoriska symtom och sämre livskvalitet bör ej förbises, även om NMS tycks ha en betydligt

större roll i bidragandet till en sämre livskvalitet [6].

Sjukdomsförloppet börjar ofta smygande med tremor unilateralt för att sedan

försvinna vid vila. Längre fram i förloppet kan tremor uppträda vid viljemässig aktivitet och

blir med detta ett större funktionshinder för den drabbade. Tremor uppträder vanligen i korta

episoder vilka innefattas av skakningar, ofta i arm eller ben. Bradykinesi och rigiditet är två

andra betydande symtom som uppträder tidigt i sjukdomen. Bradykinesi innebär

förlångsammade rörelser och påverkar förmågan till att kunna utföra uppgifter som kräver

finmotorik. Rigiditet innebär en tonusökning i muskulaturen och gör det svårt att kontrollera

balans och postural kontroll [7]. Sammantaget är PD en sjukdom som påverkar flera delar av

rörelsesystemet med olika konsekvenser som följd.

Patofysiologin bakom sjukdomen är ännu inte helt klarlagd. Däremot är degeneration

av det dopaminerga nigrostriatala systemet en trolig orsak bakom de flesta motoriska

symtomen vid sjukdomen. Således är dopaminbrist grunden till sjukdomens kardinalsymtom.

Även om orsaken till denna degeneration är okänd tycks genetik ha en bidragande faktor [6].
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1.1 Behandling vid PD:

Behandlingen vid PD är symtomatisk där farmakologi kombineras med fysioterapi för att

möta individens specifika symtom och problembild. De medicinska preparat som används

syftar till att återställa balansen av dopamin i de områden av hjärnan som är påverkade av

sjukdomen. Bland dessa dopamin-substituerande preparat är Levodopa den absolut vanligaste
[3]. PD behandlas av fysioterapeut främst med fokus på individens motoriska nedsättningar

och syftar generellt till att förbättra balans och minska rigid muskulatur [3]. Fysioterapeutisk

behandling har visats förbättra gångförmågan hos patienter med PD i form av ökad

gånghastighet och steglängd [8].

1.2 Fysisk aktivitet vid PD:

En viktig del i en fysioterapeutisk behandling är fysisk aktivitet. Med fysisk aktivitet avser

författarna i denna studie all aktivitet som kan öka muskulär energiförbrukning. Fysisk

aktivitet som behandling vid PD förbättrar muskelstyrka, gång- och balansförmåga samt

livskvalitet [9-10]. Konditions- och uthållighetsträning samt styrketräning har visat god effekt

och fysisk aktivitet kan även användas i syfte att minska fallrisk, rörelserädsla och inaktivitet
[11]. Fysisk aktivitet används inte exklusivt med syftet att förbättra en individs fysiska hälsa

utan används även som verktyg till att effektivt minska depressiva symtom och lägger en

grund åt individen att hitta meningsfulla sociala sammanhang [12-13]. Fysioterapeutisk

behandling med fysisk aktivitet främjar således biologisk, psykologisk och social hälsa.

Fysisk aktivitet kan mätas i Metabolic Equivalent (MET). För att mäta fysisk aktivitetsnivå

kan detta mått omvandlas till MET-minuter/ vecka [14].

1.3 Depression vid PD:

Depression är en av flera NMS kopplade till PD och har på senare år fått större fokus inom

forskningen. Depression hos personer med PD är särskilt vanligt tidigt i sjukdomsförloppet
[15]. Prevalensen för depressiva symtom uppskattas i genomsnitt till 35%, och 98% för någon

form av NMS, hos personer med PD [3-16]. Patofysiologin bakom NMS tycks vara en

dysfunktion i både dopaminerga och icke-dopaminerga system [17].
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1.4 Funktionshinder vid PD:

Funktionshinder syftar i denna studien till den Internationella klassifikationen av

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsas (ICF) olika domäner för hälsotillstånd. Dessa

domäner innefattar kroppsfunktion, aktivitet och delaktighet samt omgivningsfaktorer [18]. PD

påverkar individen på ett större plan utöver enbart de specifika motoriska

funktionsnedsättningarna [19]. Förutom direkt negativ inverkan på kroppsfunktioner berörs

individens förmåga till att delta i diverse sociala sammanhang, vilket faller under ICFs domän

för aktivitet och delaktighet, och kroppsliga symtom i form av tremor kan ge upphov till

skamkänslor och genans. Skamkänslor kan vidare resultera i social isolering, undvikande

beteenden, depression och ångest [20]. För att få en helhetsbild över sjukdomen och dess

inverkan på individen måste alltså samtliga domäner i ICF tas i beaktande. Hälsa vid PD, ur

ett biopsykosocialt perspektiv, är sålunda beroende av biologiska, psykologiska samt sociala

faktorer.

1.5 Problemformulering:

Då forskning har visat att PD är en mångfacetterad sjukdom med påverkan på en

biopsykosocial nivå, finns ett behov och utrymme för ytterligare kunskap kring hur dessa

variabler samverkar [4-6]. Inte minst har fysioterapeuten, med en central roll i behandling och

ett biopsykosocialt synsätt, nytta av förståelsen och vetskapen kring de påverkande faktorerna

vid PD. Med större kunskap om de faktorer som har inverkan på sjukdomen kan

fysioterapeuten nyttja hela sin arsenal av kunskaper och angripa de problemområden som

ibland kan förbises till följd av ett för stort fokus på de motoriska funktionsnedsättningarna.
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1.6 Syfte och frågeställningar:

Syftet med denna studie är att kartlägga fysisk aktivitetsnivå, depressiva symtom och

funktionshinder hos personer med Parkinsons sjukdom samt att undersöka sambandet mellan

dessa variabler. I och med detta har följande frågeställningar tagits fram:

1. Vad är den fysiska aktivitetsnivån mätt med IPAQ-SF, och vad är förekomsten av

depressiva symtom mätt med MADRS-S, samt funktionshinder mätt med WHODAS

2.0 hos personer med diagnostiserad Parkinsons sjukdom?

2. Hur ser sambandet ut mellan fysisk aktivitetsnivå mätt med IPAQ-SF och depressiva

symtom mätt med MADRS-S hos personer med diagnostiserad Parkinsons sjukdom?

3. Hur ser sambandet ut mellan fysisk aktivitetsnivå mätt med IPAQ-SF och

funktionshinder mätt med WHODAS 2.0 hos personer med diagnostiserad Parkinsons

sjukdom?

4. Hur ser sambandet ut mellan depressiva symtom mätt med MADRS-S och

funktionshinder mätt med WHODAS 2.0 hos personer med diagnostiserad Parkinsons

sjukdom?

2. Metod:

2.1 Design:

Denna studie var en kvantitativ observationsstudie, utformad som en tvärsnittsstudie. Att

studien var utformad som en tvärsnittsstudie innebar att den studerade hur en population såg

ut och tedde sig vid ett visst mättillfälle, i det här fallet hur variablerna fysisk aktivitetsnivå,

depressiva symtom samt funktionshinder uppmättes hos en population med PD [21]. Vidare

studerades och jämfördes sambandet mellan dessa variabler för att se hur dessa korrelerar.

Insamling av data skedde med utskick av enkäter.

2.2 Urval:

De antal personer som inkluderades i denna studie är likställt med antalet mottagna enkätsvar

där inklusionskriterierna uppfylls. Studien inkluderade ett minimum av 30 individer.

Inklusionskriterierna för studien var följande: samtliga individer ska ha en diagnostiserad

Parkinsons sjukdom samt förstå svenska och/ eller engelska i skrift.
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2.3 Datainsamlingsmetoder:

Datainsamlingen genomfördes i form av en enkätundersökning. Formulär utformade på

engelska och svenska användes. Enkätundersökningen inkluderade mätinstrumenten

International Physical Activity Questionnaire-Short Form (IPAQ-SF), Montgomery Åsberg

Depression Rating Scale-Självskattningsskala (MADRS-S) samt World Health Organization

Disability Assessment 2.0 (WHODAS 2.0). Därtill ställdes tilläggsfrågor för undersökning av

bakgrundsinformation. Dessa inkluderade ålder, kön, år sedan debut, användning av

gånghjälpmedel, medicinering av Levodopa samt förekomst av övriga sjukdomar.

IPAQ-SF är ett självadministrerat mätinstrument bestående av totalt sju frågor med

syfte att mäta fysisk aktivitetsnivå. Frågorna besvaras retrospektivt och berör antalet dagar

och hur lång tid vederbörande har varit fysiskt aktiv med mycket respektive måttligt

ansträngande intensitet samt antal timmar spenderade på stillasittande och promenader

senaste sju dagarna. Svaret på detta formulär kan sedan omvandlas till MET-minuter per

vecka, som i sin tur blir ett mått på individens fysiska aktivitetsnivå. IPAQ-SF har i Sverige

påvisat liknande reliabilitet och validitet i jämförelse med andra självadministrerade

skattningsformulär för bedömning av fysisk aktivitet [22].

MADRS-S är ett svenskt självadministrerat mätinstrument med totalt nio frågor vilket

mäter depressiva symtom. Frågorna besvaras retrospektivt och för respektive del ges 0-6

poäng. Formuläret undersöker symtom till grund för en depression, vid högre poäng påvisas

större grad av depressiva symtom. Frågorna berör sinnesstämning, oroskänslor, sömn,

matlust, koncentrationsförmåga, initiativförmåga, känslomässigt engagemang, pessimism och

livslust. Formuläret utvecklades ur Comprehensive Psychopathological Rating Scale (CPRS),

vilken har uppvisat god reliabilitet och validitet. Därtill har CRPS och MADRS-S visat på

god samstämmighet mellan versionerna [23-24].

WHODAS 2.0 är ett självadministrerat självskattningsformulär bestående av 36 frågor

där vederbörande skattar vilken svårighetsgrad utifrån ingen, liten, måttlig, stor eller extrem

påverkan ett sjukdomstillstånd haft på genomförandet av särskilda aktiviteter. Svaren

besvaras retrospektivt för senaste 30 dagarna. Formuläret är framställt av WHO och är direkt

kopplat till ICF. Frågorna berör förflyttningar, kommunikation, personlig vård, relationer,

dagliga aktiviteter samt delaktighet i samhället. Poängen för respektive domän sammanställs

sedan för att ge en bild av individens funktionshinder. Enligt en internationell systematisk

översikt tycks mätinstrumentet WHODAS 2.0 ha både validitet och reliabilitet för att kunna

bedöma funktionshinder hos individer i olika miljöer [25].
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2.4 Genomförande:

Kontakt via Facebook med administratör för Parkinsonförbundets sida togs cirka en månad

före utskick av webbenkäten i syfte att fastställa intresset av deltagande i studien. Eftersom ett

intresse för deltagande förelåg, skickades länk till webbenkäten ut per E-post.

Studiedeltagarna rekryterades alltså genom inlägg från administratör på sidan med

information om denna studie samt länk till webbenkäten. En svensk version skickades ut

genom Parkinsonförbundets sida och dess kopplade grupper uppdelade i vissa regioner i

Sverige.

Initialt var det enbart tänkt att en svensk version skulle skickas ut, men då tillräckligt

antal svar inte samlades in framställdes en engelsk version i hopp om att nå en större

population. Den svenska versionen skickades således till svenska sidor medan den engelska

versionen delades ut via diskussionsforum på engelskspråkiga Facebooksidor.

Universitetstjänsten KURT användes för formulerandet av webbenkäten och för de

deltagare som besvarade enkäten. Hemsidan stod för anonymisering och konfidentialitet

gällande webbenkäten och de svar som skickades in. När tillräckligt insamlade svar

uppnåddes hämtades en sammanställning från KURT.

2.5 Databearbetning:

När data var insamlad beräknades centralmåttet samt spridningsmåttet för samtliga variabler.

Variablerna för kön, gånghjälpmedel, medicinering av levodopa, samt övriga sjukdomar

delades in på nominalskalenivå. Ålder och MET-minuter delas in på kvotnivå. Depressiva

symtom och funktionshinder delas in på ordinalskalenivå.

Central- och spridningsmått för ordinal- respektive nominalskalenivå beräknades med

median samt interkvartilavstånd eller percentil. Central- och spridningsmått på kvotnivå

beräknades med medelvärde respektive standardavvikelse. Skalnivåerna för samtliga

variabler i frågeställningarna 2-4 rangordnades utifrån variabelns givna information där den

minst informativa variabeln var icke-parametrisk. Därför användes Spearmans

korrelationstest.
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Korrelationskoefficientens styrka klassades enligt följande 0.00-0.25 som liten om

någon alls, 0.26-0.49 som låg, 0.50-0.69 som måttlig, 0.70-0.89 som hög och 0.90-1.00 som

väldigt hög [26]. Ett p-värde användes för att tolka resultatets statistiska signifikans. Vid ett

p-värde mindre än 0.05 klassificerades resultatet som statiskt signifikant. Databearbetningen

skedde med användning av Microsoft Excel.

Svaren från IPAQ-SF bearbetades enligt befintligt poängprotokoll [27]. MET-minuter

framtogs genom multiplikation av antalet dagar med antalet minuter för respektive intensitet

(låg, måttlig respektive hög). Därefter multiplicerades det värdet med en konstant; 3.3 för

lågintensivt, 4.0 för måttligt intensivt respektive 8.0 för högintensivt arbete. Värdena för

respektive intensitet adderades för omvandling till MET-minuter per vecka. Fysisk

aktivitetsnivå beräknades sedan enligt protokoll och kategoriserades som hög, måttlig eller

låg fysisk aktivitetsnivå. För att nå upp till hög aktivitetsnivå var högintensivt arbete under

minst tre dagar med minst 1500 MET-minuter per vecka eller sju eller fler dagar med en

kombination av antingen låg, medel eller hög intensitet med minst 3000 uppnådda

MET-minuter per vecka ett krav.

För att uppnå måttlig fysisk aktivitetsnivå krävdes tre eller fler dagar med högintensivt

arbete eller lågintensivt arbete med minst 30 minuter per dag, fem eller fler dagar med måttlig

intensitet eller låg intensitet med minst 30 minuter per dag eller fem eller fler dagar med

någon intensitet med minst 600 MET-minuter per vecka. För låg fysisk aktivitetsnivå krävdes

att inget kriterium för måttlig eller hög fysisk aktivitetsnivå blev uppnått.

Poängen från MADRS-S (0-6) adderades för respektive individ för att sedan bli

kategoriserade enligt protokollet om totalpoängen. 0-12 poäng klassades som väsentligen

obesvärad, 13-19 mild depression, 20-34 måttlig depression respektive 35 eller över som svår

depression.

Svaren på WHODAS omvandlades till poäng utifrån skalan 1-5 där “ingen”

omvandlas till 1 och “Extrem/ kan inte” omvandlas till 5. Totalpoängen beräknades sedan per

individ genom addition. Därefter beräknades median och interkvartilavstånd.
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2.6 Etiska överväganden:

Deltagandet i studien var frivilligt och ansågs inte riskera någons hälsa eller välmående.

Frågorna som studien uppmanade deltagarna att svara på berörde deltagarnas privata

föreställningar om eget mående ur ett biopsykosocialt perspektiv, vilket kunde tänkas

upplevas som påfrestande. Svaren från enkätundersökningen var helt anonyma, lästes och

behandlades enbart av studiens undertecknade och lagrades på en lösenordsskyddad dator.

Samtliga deltagare fick i webbenkäten skriftlig information om att deltagande innebär ett

godkännande av undertecknads behandling av privat information enligt

dataskyddsförordningen (GDPR).

Informationen i denna studie nyttjades i syftet att fördjupa kunskapen om påverkande

faktorer vid Parkinsons sjukdom. Denna kunskap kan således användas i vidare forskning om

sjukdomen, exempelvis kring val av behandlingsinterventioner eller vidare kartläggning av

sjukdomstillståndet. Därtill kan frågor som berör psykiskt mående ge individen möjligheten

att utforska sitt psykiska mående, vilket skulle kunna vara avlastande och gynnsamt.

3. Resultat:

Totalt insamlades 46 enkätsvar varav 16 stycken exkluderades från studien i enlighet med

poängprotokoll för IPAQ-SF då svaren inte var fullständiga och ett totalvärde av antalet

MET-minuter i veckan inte gick att fastställa [27]. Sexton fullständiga enkätsvar var från den

svenska versionen medan fjorton var från den engelska versionen. Könsfördelningen var

femton kvinnor, sexton män samt en övrigt. Medelåldern av de som besvarat enkäten var 64.9

år. Genomsnittet av år sedan diagnos beräknades vara 4.9 år. Totalt angav åtta personer

(26.7%) att de använder någon form av gånghjälpmedel varav sju använder rollator. Endast

fyra personer (13.3%) svarade att den ej medicinerar med Levodopa. Samtliga av dessa hade

haft PD i mindre än två år. Tio personer (33.3%) uppgav någon form av sjukdom eller

tillstånd som anses påverka resultatet av denna studie, tre av dessa svarade astma och två

övervikt. Se tabell I.
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Tabell I. Bakgrundsbeskrivning av urvalsgrupp utifrån valda parametrar i enkätstudie.

Antal svar, n (svenska/engelska) 30 (16/14)

Kön, n (%) Kvinnor: 15 (50)
Män: 14 (47)
Övrigt: 1 (3.0)

Ålder, medelvärde (±SD) 64.9 (17.7)

År sedan debut, medelvärde (±SD) 4.9 (5.7)

Gånghjälpmedel, n (%) 8 (26.7%)

Påverkande sjukdom/ tillstånd, n (%)* 10 (33.3%)

Medicinering av Levodopa, n (%) Ja: 26 (86.7%)
Nej: 4 (13.3%)

* Sjukdomar och tillstånd som kan påverka förmågan till fysisk aktivitet exempelvis astma,

KOL, neurologiska sjukdomar, övervikt etc.

3.1 Kartläggning av fysisk aktivitetsnivå, depressiva symtom samt funktionsnivå:

Medelvärdet av MET-minuter/ vecka för aktivitet av hög intensitet var 1390.9. För måttlig

respektive låg intensitet var medelvärdet 771.6 respektive 1225.4 MET-minuter/ vecka. Se

Tabell II.

Tabell II. MET-minuter/ vecka. Fördelning av poäng IPAQ-SF, medelvärde (±SD). n=30.

IPAQ-SF Medelvärde (±SD)

Hög intensitet 1390.9 (2033.9)

Måttlig intensitet 771.6 (1046.6)

Promenader (låg intensitet) 1225.4 (1692.0)

Totala MET-minuter/ vecka 3387.9 (2959.2)

Vid indelning av fysisk aktivitetsnivå i kategorierna låg, måttlig samt hög uppnådde 12

personer (40.0%) måttlig och 13 (43.3%) hög aktivitetsnivå respektive. 5 personer (16.7%)

tolkades ha en låg fysisk aktivitetsnivå. Se figur 1.
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Figur 1. Fördelning av fysisk aktivitetsnivå i kategorierna låg, måttlig samt hög, n (%).

Y-axeln representerar antalet individer inom varje kategori. X-axeln representerar de olika

kategorierna.

Data över depressiva symtom delades in i fyra kategorier i enlighet med MADRS-S. 16

personer (53.3%) kunde kategoriseras som väsentligen obesvärad, 11 personer (36.7%)

påvisade mild depression, 3 personer (10.0%) påvisade måttlig depression och ingen (0.0%)

kunde klassificeras ha svår depression. Se Figur 2. Den genomsnittliga poängen för

MADRS-S, medelvärde (±SD), var 11.4 (7.79).
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Figur 2. Fördelning av poäng MADRS-S i de fyra kategorierna väsentligen obesvärad, mild

depression, måttlig depression samt svår depression, n (%). Y-axeln representerar antalet

individer inom varje kategori. X-axeln representerar de olika kategorierna.

Datan från WHODAS 2.0 summerades per individ och delades in utifrån formulärets sex

domäner enligt tabell II. Därefter beräknades median och interkvartilavstånd. Se figur 3.
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Figur 3. Fördelning av poäng WHODAS 2.0 i de sex domänerna. Y-axeln beskriver antalet

poäng. X-axeln beskriver formulärets domän.

Förflyttning och relationer utgjorde de mest påverkande domänerna när datan

sammanställdes. Poängen för relationer var lägre än den för dagliga aktiviteter. Däremot

bestod domänen relationer endast av hälften så många frågor som den för dagliga aktiviteter,

vilket resulterar i att relationer tolkas som mer begränsande än dagliga aktiviteter. Delaktighet

i samhället och personlig vård innefattade minst svårigheter. Se Tabell III.

Tabell III. Funktionshinder. Fördelning av poäng per domän Whodas 2.0, median (IQR).

Domän (maxpoäng) Poäng, median (IQR)

1. Förstå och kommunicera (30) 3.5 (2.0-5.0)

2. Förflyttning (25) 4.5 (2.5-6.5)

3. Personlig vård (20) 2.0 (2.0-3.5)

4. Relationer (25) 4.0 (3.0-5.5)

5. Dagliga aktiviteter (40) 4.5 (3.0-6.5)

6. Delaktighet i samhället (40) 4.0 (3.0-6.0)
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3.2 Sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå och depressiva symtom:

Resultatet visade att sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå och depressiva symtom var lågt

(r=-0.31) med ett 95% konfidensintervall mellan -0.606 och 0.052. P-värdet var under 0.10

vilket innebar att resultatet inte var statistiskt signifikant. För redovisning över hur data

korrelerar se figur 4.

Figur 4. Y-axeln visar MET-minuter per vecka. X-axeln representerar totalpoäng MADRS-S.

Figuren visar sambandet mellan insamlade svar på IPAQ-SF samt MADRS-S. Varje punkt i

diagrammet motsvarar en individ.

3.3 Sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå och funktionshinder:

Resultatet visade att sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå och totalpoängen på WHODAS

2.0 var lågt (-0.45) med ett 95% konfidensintervall mellan-0.697 och -0.107. P-värdet var

mindre än 0.02 vilket innebar att resultatet var statistiskt signifikant. För noggrannare

redovisning över hur data korrelerar se figur 5.
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Figur 5. Y-axeln visar MET-minuter per vecka. X-axeln representerar totalpoäng WHODAS

2.0. Figuren visar sambandet mellan insamlade svar på IPAQ-SF samt WHODAS 2.0. Varje

punkt i diagrammet motsvarar en individ.

3.4 Sambandet mellan depressiva symtom och funktionshinder:

Resultatet visade att sambandet mellan depressiva symtom och totalpoängen på WHODAS

2.0 var måttligt (0.74) med ett 95% konfidensintervall mellan 0.516 och 0.868. P-värdet var

mindre än 0.01 vilket innebar att resultatet var statistiskt signifikant. För djupare redovisning

över hur data korrelerar se figur 6.
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Figur 6. Y-axeln visar totalpoäng WHODAS 2.0. X-axeln representerar totalpoäng

MADRS-S. Figuren visar sambandet mellan insamlade svar på WHODAS 2.0 samt

MADRS-S. Varje punkt i diagrammet motsvarar en individ.

4. Diskussion:

4.1 Resultatsammanfattning:

Syftet med studien var att undersöka förekomsten samt sambandet mellan de olika

variablerna fysisk aktivitetsnivå, depressiva symtom samt funktionsnivå. Resultatet visade att

83.3% av individer med PD uppnådde en måttlig till hög fysisk aktivitetsnivå medan

resterande 16.7 % befann sig på en låg aktivitetsnivå. 47.7% kunde klassificeras ha mild till

svår depression, där 36.7% uppfyllde kraven för mild depression. Utifrån funktionshinder

utgjorde förflyttningar samt relationer den största begränsningen. Därefter följd av förståelse

och  kommunikation, dagliga aktiviteter, delaktighet i samhället, och personlig vård.
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Vid samtliga tre jämförelser mellan variablerna fanns en korrelation. Störst grad av

korrelation kunde utläsas mellan variablerna funktionshinder och depressiva symtom, där

korrelationen var måttlig. I de övriga två jämförelserna, fysisk aktivitetsnivå och depressiva

symtom samt fysisk aktivitetsnivå och funktionshinder, var korrelationen låg.

4.2 Resultatdiskussion:

Fysisk aktivitetsnivå i denna studie stämmer någorlunda väl överens med annan forskning

som gjorts på individer med PD skattat med IPAQ-SF. I en studie av 49 individer hade 12

(24%) låg, 23 (47%) måttlig samt 14 (29%) hög fysisk aktivitetsnivå. Medelvärdet (±SD) för

totala MET-minuter/ vecka i studien var 2930 (3950) [28]. Att resultatet visar att den fysiska

aktiviteten är relativt hög, med beaktande av att PD är en i huvudsak motoriskt belastande

diagnos, kan bero på modern och effektiv medicinering med dopaminagonister [29]. En annan

faktor kopplat till den relativt höga aktivitetsnivån skulle kunna vara effekten av

fysioterapeutiska interventioner. I en meta-analys där olika fysioterapeutiska insatser

studerades såg man en signifikant skillnad på gång- och balansförmågan hos individer med

PD efter riktad behandling [30]. En förbättring av balans- samt gångförmågan skulle kunna

innebära en större tilltro till förmågan att delta i och utföra fysisk aktivitet.

Medelvärdet i denna studie för poäng på MADRS stämmer i liten grad överens med

en studie gjord på 30 individer med PD, där MADRS-S även använts. I studien där effekten

av fysisk aktivitet på depressiva symtom undersöktes var genomsnittliga poängen vid

baseline, medelvärde (±SD), 21.2 (6.3) [31]. Därtill var dock ett inklusionskriterie ett

MADRS-resultat på >14 poäng. Å andra sidan har en studie gjord på 1372 individer med PD

funnit att 74.8% hade ett resultat på MADRS under 14 [32]. Förekomsten av depression bland

personer med PD uppskattas dessutom vara omkring 35%, vilket stämmer överens med

fynden i denna undersökning [13].

Den låga förekomsten av måttlig till svår depression kan, precis som förekomsten av

hög fysisk aktivitetsnivå, vara ett resultat av en modern och effektiv medicinsk behandling.

Därtill kan det diskuteras kring dagens samhälles utformande gällande dels depressiva

symtom, men även fysisk aktivitet. Öppenhet rörande depressiva symtom samt engagemang i

fysiska aktiviteter är något som under senaste tiden ökat.
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I en studie där livskvalitet har jämförts mellan individer med PD och den allmänna

befolkningen sågs att den största försämringen fanns i de områden som berör social- samt

fysisk funktionsförmåga [33]. Detta speglar resultatet i vår studie där domänerna relation och

förflyttning fick högst median i förhållande till maxpoäng på WHODAS 2.0.

En bidragande orsak till begränsningen av den sociala förmågan hos individer med PD

skulle kunna vara det faktum att sjukdomens förekomst samvarierar med hög ålder [34]. Hög

ålder (60-80) har i sin tur kopplats till en begränsad förmåga till social interaktion [35]. Låg

fysisk aktivitetsnivå, depressiva symtom och funktionshinder kan alla tänkas vara förenliga

med hög ålder. Detta är ingenting som undersöks i denna studie, men bör utforskas vidare.

Fysisk aktivitet har i studier visats ha positiva effekter på både depressiva symtom och

livskvalitet. En litteraturöversikt med totalt 342 individer fann att aerobisk aktivitet kunde ge

positiva effekter på flertalet NMS, exempelvis depression, sociala och emotionella domäner

av livskvalitet samt daglig aktivitet [36].

Att resultatet i denna studie visade en låg korrelation mellan fysisk aktivitetsnivå och

depressiva symtom respektive funktionshinder kan vara en konsekvens av ett litet urval,

datainsamlingsmetoderna samt en utstickare under poäng på IPAQ-SF. Någon forskning där

sambandet mellan fysisk aktivitet och depressiva symtom respektive funktionshinder kunde

emellertid inte identifieras.

Korrelationen i denna studie mellan depressiva symtom och funktionshinder stämmer

överens med annan forskning då depressiva symtom är en stark indikator på hälsorelaterade

funktionshinder [37].

I och med att studien inkluderar ett lågt urval och att symtomen för sjukdomen kan

tänkas variera över tid för respektive individ blir det svårt att generalisera resultatet. Alltså

om studien skulle genomföras med samma urval igen i framtiden går det inte att säkerställa

att resultatet blir detsamma, enbart med avseende på sjukdomens progression. Samtidigt kan

urvalet från den engelska webbenkäten inkludera individer från hela världen och spridningen

tänkas vara stor. Detta skulle kunna vara en indikator på att resultatet för variablernas

prevalens går att generalisera.
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4.3 Metoddiskussion:

Denna studie har ett antal begränsningar värda att nämna. Urvalet bestod av endast 30

personer, vilket i sig är relativt få. Därtill utgjordes det av personer med Parkinsons sjukdom.

Parkinsons är en sjukdom där såväl kognition och motorik påverkas [38]. Detta kan tänkas vara

grundläggande egenskaper som krävs för att dels fylla i en webbenkät, men även för att kunna

skatta ett formulär retrospektivt. Därför skulle detta kunna vara en orsak till att inte delta i

studien.

Ytterligare, gällande urval, användes inklusionskriteriet diagnostiserad Parkinsons

sjukdom. Någon metod för att säkerställa detta användes däremot inte. Därtill kan variationer

i diagnostik mellan Sverige och personer på de engelska forumen föreligga.

Medicinering av antidepressiva läkemedel undersöktes inte. Detta kan leda till ett

missvisande resultat då låga poäng på MADRS i själva verket kan vara en välbehandlad

depression. Denna studie är en tvärsnittsstudie, och ger enbart en ögonblicksbild av

sambandet mellan två variabler, och data om medicinering hade inte kunnat påverka

resultatet.

En begränsande faktor avseende valda mätinstrument är den subjektiva skattningen av

tiden för fysisk aktivitet i IPAQ-SF. Individen i fråga svarar retrospektivt avseende fysisk

aktivitet de senaste sju dagarna och därefter uppskattar genomsnittlig tid för varje enskild

aktivitet. Ofta överskattas den egna aktivitetsnivån, vilket leder till att den egentliga

aktivitetsnivån korrelerar dåligt med den uppskattade [39]. Objektiva mätmetoder för

uppskattning av fysisk aktivitetsnivå anses vara lämpligare och mer rättvisande men är svåra

att tillämpa i denna typen av studie [40].

MADRS-S och WHODAS 2.0 är, precis som IPAQ-SF, retrospektiva

självadministrerade formulär vilket givetvis kommer med liknande begränsningar.

När det kommer till datainsamlingen användes en webbenkät som sändes ut via

Facebook. Detta kan tänkas föranleda ett begränsat urval då alla personer med Parkinsons inte

går att nå via Facebook, och även att inte användning av Facebook i sig är förenat med

faktorer som kan påverka resultatet. Det skulle kunna finnas ett samband mellan att personer

som är aktiva och engagerar sig via Facebook även engagerar sig mer i vardagliga aktiviteter,

vilket då kan ge en missvisande bild av den fysiska aktivitetsnivån för personer med

Parkinsons.
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Då resultatet är en ögonblicksbild av verkligheten kunde inte någon effekt av

sjukdomens progression undersökas. Det var även svårt att ta hänsyn till den individuella

variationen avseende sjukdomens progression vid studiens genomförande, förutom respektive

individs antal år med sjukdomen.

Styrkorna i studien var att formulären för att mäta depressiva symtom och

funktionshinder hade hög validitet och reliabilitet. Dessutom behandlades svaren

avidentifierat och objektivt efter protokoll för respektive formulär.

4.4 Etikdiskussion:

Intima frågor beträffande depressiva symtom och funktionshinder kan tänkas vara känsliga

och stötande. Informationen var för studien däremot nödvändig och medverkan var frivillig.

Därutöver kan dessa frågor verka positivt då individer får möjligheten att utforska sitt

psykiska mående.

4.5 Kliniska tillämpningar:

Då PD är en sjukdom med påverkan på biologisk, psykologisk samt social hälsa är det av

nytta att undersöka samtliga av dessa domäner. Denna studie var utformad som en

tvärsnittsstudie där sambandet mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer

undersöktes. Detta resultat kan användas som underlag för vidare forskning samt för att ge en

bredare inblick i de domäner av hälsa som är av relevans vid sjukdomen. Med ett bredare

perspektiv på hälsa vid PD ges ökad förståelse samt stöd för fysioterapeuten att använda hela

sin arsenal av interventioner.

4.6 Slutsatser:

Denna studie kunde påvisa att en måttlig till hög fysisk aktivitetsnivå var vanligt hos

individer med PD. Likaså var förekomsten av depression omfattande. Förekomsten av

funktionshinder var därutöver tillsynes låg.

Korrelationen mellan samtliga variabler ansågs vara låg frånsett den mellan

depressiva symtom och funktionshinder, vilken var måttlig.

För att på ett adekvat sätt mäta kausala samband mellan samtliga variabler behövs

experimentella studier där man kontrollerar oberoende och beroende variabler.
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Att dra entydiga slutsatser från ett i en grad så limiterat urval kan många gånger bli

missvisande. Mer forskning med större stickprov behövs och denna studie kan sålunda ses

som ett underlag för framtida forskning.
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