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Forord

Østlandsforskning ble vinteren 2009 kontaktet av Ringen Rehabiliteringssenter AS med fore-

spørsel om vi kunne gjennomføre en studie av yngre parkinsonpasienter. Ringen ønsket en

kartlegging for å få bedre innsikt i livssituasjonen til yngre parkinsonpasienter (under 55 år).

Kartleggingen skulle inngå i et større prosjekt, finansiert av Sosial- og helsedirektoratet, hvor

det overordnede ønsket var å utvikle et rehabiliteringstilbud som var kvalitativt tilpasset denne

målgruppen.

Studien som er gjennomført av Østlandsforskning har bestått av en dybdestudie der fem infor-

manter er intervjuet, og en breddestudie som er sendt ut til 100 respondenter. Breddestudien er

en spørreundersøkelse som omfatter 23 spørsmål. Det er gjennomført en enkel analyse av spør-

reundersøkelsen og i dette notatet presenteres resultatene fra både spørreundersøkelsen og

intervjuene.

Vi vil takke oppdragsgiver Ringen Rehabiliteringssenter ved direktør Terje Fagernes Olsen, for

godt samarbeid og et lærerikt og meningsfullt prosjekt. Samtidig vil vi også takke informantene

som frivillig stilte opp til dybdeintervjuer og fortalte om sin livssituasjon, og til alle responden-

tene som har svart på spørreundersøkelsen. Uten deres velvillighet og positive innstilling hadde

vi ikke kunnet gjennomføre prosjektet!

Vi håper resultatene fra studien vil bidra konstruktivt inn i arbeidet for å tilrettelegge et godt

rehabiliteringstilbud for yngre mennesker med Parkinson.

Undersøkelsene er gjennomført og notatet skrevet av forsker Trude Hella Eide.

Lillehammer, april 2009

Torhild Andersen Trude Hella Eide

forskningsleder prosjektleder
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1 Prosjektets bakgrunn

Ringen Rehabiliteringssenter as søkte våren 2008 Sosial- og helsedirektoratet om prosjektmidler

for å forbedre kvaliteten og kvantiteten på behandlingstilbudet for yngre pasienter med parkin-

sondiagnosen. Prosjektet har bestått av fire elementer;

 Undersøkelse rettet mot målgruppen yngre parkinsonspasienter.

 Utarbeides et tilbud for målgruppen, på bakgrunn av innhentet data.

 Pilotutprøving av behandlingstilbudet i to grupper.

 Utforming og iverksetting av endelig tilbud.

I prosjektbeskrivelsen heter det om målet for prosjektet;

”Mange av Yngre Parkinson har barn som fortsatt bor hjemme, mange er i jobb. Nesten alle er

i et stabilt parforhold (og er seksuelt aktive). Dette betyr at de er et ”annet sted” i livet og

trenger et annet tilbud enn dagens. Vi på Ringen trenger å finne ut hva PD <55 år ønsker og

trenger (og hva som kan fungere innen Ringens konsept). Vi forventer at disse pasientene har

større behov for individuell rådgivning for å mestre sitt daglige liv med arbeid og familie”.

Ringen Rehabiliteringssenter henvendte seg til Østlandsforskning (ØF) med forespørsel om ØF

kan gjennomføre den delen av prosjektet som omhandler undersøkelse og kartlegging av situa-

sjonen for yngre parkinsonpasienter.

1.1 Undersøkelsens fokus og metode

Undersøkelsen har omfattet både en dybdestudie og en breddestudie om målgruppas ønsker og

behov i forhold til et rehabiliteringsopphold.

Dybdestudien består av kvalitative intervjuer med fem yngre parkinsonpasienter. Utvalget av

mulige informanter ble gjort av oppdragsgiver, mens en av informantene rekrutterte forskeren

selv. Informantene ble kontaktet pr telefon. Utgangspunktet var å komme i kontakt med infor-

manter som hadde ønske om å fortelle om egen livssituasjon og dele sine tanker om et eventuelt

rehabiliteringsopphold. Intervjuene ble gjennomført ved at forskeren dro hjem til den enkelte

informant. Intervjuene varte i overkant av to timer, og hadde form som en samtale mellom

forskeren og informanten. Intensjonen med intervjuene var å få en helhetlig forståelse av hvor-

dan livet kan arte seg for yngre parkinsonpasienter. Temaene for intervjuene er spesifisert i

vedlagte intervjuguide (vedlegg 1).
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Etter at de fem intervjuene var gjennomført ble de skrevet ut og materialet analysert. På bak-

grunn av informasjonen fra intervjuene kunne vi utarbeide spørsmål til en breddestudie. Utval-

get av spørsmål er gjort i samarbeid med oppdragsgiver.

Breddestudien har bestått av en spørreundersøkelse med 23 spørsmål, og ble sendt ut til 100

respondenter (vedlegg 2). Norges Parkinsonforbund har hatt ansvar for å sende ut spørreunder-

søkelsen til 100 medlemmer i kategorien yngre parkinsonpasienter. Undersøkelsen ble sendt ut

postalt, men er også tilrettelagt for en nettbasert undersøkelse. Respondentene ble oppfordret til

å svare på nett, men har samtidig hatt mulighet til å svare postalt. 47 personer svarte på nett,

mens 10 svarte postalt. Til sammen fikk vi inn 57 svar. Alle svarene var anonymisert og det var

ikke muligheter for å spore tilbake hvem som hadde svart på spørsmålene. Etter at svarfristen

var utløpt ble svarene systematisert og analysert.

1.1.1 Kvalitativ vs kvantitativ metode

Intensjonen med kvalitative intervjuer er å framskaffe en forståelse av en situasjon gjennom å

gå i dybden heller enn bredden. En forsøker å forfølge et tema og få dette belyst fra flere vinkler

slik at en skaffer seg et så helhetlig inntrykk som mulig av temaet/situasjonen. I kvalitative

intervjuer er det viktig å snakke med folk som ønsker å informere, som er gode til å beskrive og

forklare. Derfor sier vi at i kvalitativ forskning skal vi ha et informativt utvalg av respondenter,

og ikke nødvendigvis et representativt utvalg (Harris-Christensen og Eide 2007) .

Derimot er det i kvantitative studier, som for eksempel en spørreundersøkelse, intensjonen å få

fram et så bredt og representativt bilde som mulig. Det er derfor viktig at vi har respondenter

med ulik aldre, kjønn, sosial bakgrunn, yrke osv.

Kunnskap fra en kvalitativ tilnærming kan benyttes for å utvikle ny kunnskap og antagelser om

hvordan ting henger sammen. Disse antagelsene kan vi så teste ut i en mer kvantitativ tilnær-

ming der vi fokuserer mer på omfanget av de fenomenene vi har avdekket (Jacobsen 2005:136).

I denne undersøkelsen har vi benyttet både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder for

derigjennom å få tilgang til et mer helhetlig og bredt bilde av de yngre parkinsonpasientenes

situasjon. Gjennom dybdestudien fikk vi innsikt i temaer og problemområder som igjen dannet

utgangspunkt for hvilke spørsmål vi stilte i breddestudien.

1.1.2 Oppsummeringen av spørreundersøkelsen

I oppsummeringen av spørreundersøkelsen har vi noen ganger slått sammen kategorier og

behandlet de under ett, for eksempel kan ”svært viktig” og ”ganske viktig” være behandlet

sammen. Fordi utvalget er såpass lite er det heller ikke alltid hensiktsmessig å operere med

prosenter. Vi har dermed beskrevet resultatet og satt opp tabeller i rene tall, basert på hvor

mange som har krysset av for de ulike alternativene.
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2 Resultater fra dybdestudien

I dette kapittelet beskriver vi funnene fra dybdestudien. Fem informanter er intervjuet. Dette er

personer innenfor målgruppen yngre parkinsonpasienter. All informasjon om informantene er

anonymisert. Temaer for intervjuene finnes i vedlagte intervjuguide.

Det er tre menn og to kvinner blant informantene og fire av informantene har barn. Fire infor-

manter er gift, en er skilt. Tre av informantene er uføretrygdet, mens to er i arbeid. Informantene

er i alderen fra 42 til 57 år.

2.1 Første tida: om å få det bekreftet - diagnosen

Informantene beskriver tiden forut for diagnostiseringen som en tid med mye sykdom. De har

vært plaget med ryggsmerter, prolapser, smerter i ledd og muskler, stivhet og delvis skjelvinger.

En av informantene har ikke hatt noe plager før han begynte å skjelve på høyre arm, mens for de

andre har situasjonen i voksen alder vært at de har hatt ulike typer plager og vært til flere under-

søkelser for å finne ut av bakgrunnen for plagene. Det å få en diagnose opplevdes i en slik

situasjon, som at ting falt på plass, og ikke som at ting raste sammen;

- Det kom ikke som et sjokk på meg. Jeg hadde trodd de siste åra at det var det jeg had-

de, så nå fikk jeg et navn på det. Jeg godtok det. Det må en bare gjøre, for det er jo ikke

noe annet å gjøre. Jeg var til så mange leger, og de sa så forskjellige ting, MS, drypp,

ditt og datt. Jeg sa ingenting for jeg mente at de hadde mest greie på det, men jeg hadde

mine formeninger!

Andre igjen reagerer med sjokk og vantro, og selv om de har fundert mye på hva som ligger til

grunn for plagene de har hatt, blir det å få en endelig diagnose en tøff opplevelse;

- Etter det som skjedde på jobben ble jeg sendt til (...) sykehus. Alt gikk veldig fort. Når

de sa det var parkinson, sa jeg ”å, ja” og så begynte jeg å grine. Da var jeg hos nevro-

logen. Satt der og prata, jeg var forberedt, men jeg var ikke forberedt likevel. Kjørte

hjem og det var lang tur. Følte at alt var innmari dumt. Jeg visste ikke hva jeg hadde

fått. Du får ikke noe svar, ingen veit hvor fort det vil utvikle seg el.a. Dem hadde ymta

på det, men jeg tenkte ikke over det. Men jeg søkte ikke informasjon, for jeg ville ikke

lese meg sjuk. Jeg har aldri lest, eller leita etter symptom.
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Den umiddelbare årsaken til at de blir utredet for en eventuell Parkinsondiagnose, var for flere

av informantene at de hadde vært utsatt for et uhell; slått seg, falt o.a. Uhellet utløste kanskje

skjelvingene, i alle fall var det slik flere av dem beskrev det. De har hatt diagnosen fra to til 14

år.

2.1.1 Om å bli medlem i foreninga

For alle vi har snakket med har det vært en stor terskel å skulle melde seg inn i Parkinsonfore-

ninga. Dette knytter de selv til at de ikke har identifisert seg med det å være parkinsonpasient, at

med en gang de er medlem i en forening er det på en måte irreversibelt. I forhold til benektelsen

av egen situasjon, sier en av informantene;

- Jeg har til og med sluttet med medisiner fordi jeg ikke har Parkinson!

Informantene forteller om flere situasjoner som beskriver vegringen ved å bli medlem i fore-

ninga; å fylle ut innmeldingsskjemaet halvveis flere ganger, å la være å poste det ferdig utfylte

skjemaet, å la være å dra på seminar fordi de måtte være medlemmer, å utsette innmeldingen i

flere år før de tok skrittet fullt ut. Når de så har meldt seg inn opplever de en distanse i forhold

til en del av de problemstillingene og temaene som tas opp i foreningen, som i stor grad er

sykdomsorientert. De opplever også at de har fått en slags kollektiv identitet som de ikke helt

kjenner seg igjen i. Et par av informantene sier de meldte seg inn i foreninga da de skulle delta

på sitt første seminar. Deltakelsen ble et lite sjokk. De forteller:

- Møtet på det første seminaret var en stor terskel. Det kom inn på meg på en helt annen måte

enn det gjør i det daglige. Jeg reiste hjem etter to dager, det var ikke noe for meg…. Rebus-

løp!….jeg mener fordi du har parkinson så skal du drive med rebusløp! Jeg har ikke noe ønske

eller behov for det. Jeg har behov for å snakke med andre, men samtidig så har jeg behov for å

snakke om helt andre ting (….) Jeg var også på seminar om parkinson i arbeid, handlet om juss

og rettigheter, det var nyttig for det kan jeg alltids komme bort i. Det der med å identifisere meg

med andre parkinsonpasienter, det er jeg ikke helt klar for ennå. Føler nærmest at identiteten

blir veldig preget av det, for noen blir det nesten en liten karriere det der med å være pasient.

På disse seminarene kommer du borti folk som har en tilnærming til situasjonen som jeg opple-

ver som nedbrytende. Ei som sa at det å ha PD er å dø gradvis. Det var jo hennes opplevelse av

det, men det virker dårlig inn på meg. Det er flere sånne eksempler med folk som har en tilnær-

ming til dette som jeg ikke deler. Det er ikke noe oppbyggende, det gir ikke mot til å leve og jeg

går ikke løfterikt ut av rommet etterpå. Da ser jeg ikke noe poeng i å dra.

- Når det er parkinsonseminar er det noen som sier; ”vi har fått en ny familie, vi har fått par-

kinsonfamilien”. Jeg har ikke det altså, jeg har min familie. Mannen min sa at jeg var stille når

vi var på seminar. Det blir for mye for meg, jeg ser hvordan de er og er klar over hvordan du

kan bli, men jeg vil ikke inn i den ringen. (…)

Forsker: Opplever du støtte i å snakke med andre i samme situasjon?

Jeg har funnet noen på møter her lokalt, en på min alder som har opplevd ting likt med meg,

men jeg vil ikke ha hele ”familien” – da blir alt parkinson.
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2.2 Forholdet til familien

- Det er ikke bare jeg som er sjuk. Hele familien er på en måte sjuk.

2.2.1 Partner

Det å skulle leve sammen med en som er kronisk sjuk opplever nok mange som utfordrende.

Informantene vi har snakket med sier de tenker en del på dette. De opplever at de har mye støtte

i partnerne sine. Samtidig sier de at de er redde for å slite ut partneren, og at de vet at de vil

trenge mye hjelp etter hvert som de blir eldre. Det å ikke ”bruke opp” partnerens goodwill er et

gjennomgående tema, mens de opplever at partneren gjerne vil hjelpe og bistå til å gjøre hver-

dagen så god som mulig for den sjuke. Samtidig er det også noen som sier de møter positiv

motstand fra partneren, i den forstand at de raskt blir korrigert om de er for sjukdomsfokusert og

sjølmedlidende. Det er viktig at ikke partneren er for overbeskyttende. Ellers er problemer

knyttet til det seksuelle forholdet noe som tas opp, og som en forventer blir et tema ved et

eventuelt rehabiliteringsopphold.

2.2.2 Barn

Erfaringene til informantene er at barna ikke snakker spesielt mye om det at foreldrene har en

kronisk sykdom. Barna det her er snakk om er tenåringer. En av informantene har et yngre barn

som hun snakker mye med og som også spør en del, mens det andre barnet som er eldre er mer

taust. Et svar som flere ga, på spørsmålet om hvordan barna forholder seg til sykdommen, var;

- Ungene mine er jeg litt usikker på. De sier ikke så mye.

At tenåringer ikke ønsker å snakke mye med foreldrene er en vanlig situasjon, men foreldrene er

opptatt av at de likevel har tanker og bekymringer, og at det kan være vanskelig å vite hvor

mye/lite de skal fortelle barna sine om seg selv og sin egen sykdomssituasjon. En av informan-

tene har erfart at han har snakket for lite med barna om sykdommen. Han sier;

- Jeg tror det har påvirket de mer enn jeg hadde trodd. Jeg har forsøkt å ikke lage noe nummer

ut av det. I ettertid tror jeg heller jeg skulle snakket mer med dem. De merker nok mer enn jeg

hadde trodd. I vår snakket jeg litt med guttungen, vi leide en informasjonsvideo som vi så på

sammen. Det skjedde noe seinere på høsten og etter den situasjonen forstod jeg at han var redd

for meg og at han syntes synd på. Da skjønte jeg at jeg nok hadde snakket for lite med ungene.

Det at det ikke blir snakket om mamma eller pappas sykdom, har sammenheng med at foreldre-

ne ønsker å leve en så tilnærmet normal tilværelse som mulig. De ønsker ingen spesiell opp-

merksomhet på egen sykdom, de vil helst ikke sykeliggjøres, men leve det livet de tidligere

levde så godt det lar seg gjøre.

- Familien er veldig på vakt. De spør hvordan det går og jeg vil vise at alt er som før.

Utfordringen blir å balansere mellom det å gi tilstrekkelig informasjon til å redusere barnas frykt

for hva som skal skje i framtida, og det å normalisere det å leve med en kronisk sykdom. Denne

informanten har gjort seg noen tanker om akkurat denne balansegangen:
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-…men jeg har nok undervurdert at jeg skulle snakket mer med barna om det. Det burde vært et

tema, men uten at det var dramatikk omkring det – nevne det, at det blir snakket om, at jeg

normaliserer det.

En bekymring i forhold til barna er at en ikke klarer å følge dem opp slik en selv ønsker. Dette

gjelder alt fra det å lage skolemat til å følge på fritidsaktiviteter. En mor sier hun har konstant

dårlig samvittighet for det hun ikke får gjort for dattera si:

- Det som gir meg dårlig samvittighet er at jeg kanskje ikke klarer å komme meg opp og lage

matpakke. (…) Jeg kommer meg ikke ut av senga og får hjelpt ungen min! Mannen min skal jo

opp, men jeg føler det er min jobb likevel. Jeg trenger tid på å komme meg opp. Når jeg hører

ungen min går ut døra, er samvittigheten min nådd. Også det at jeg ikke klarer å være med på

ting fordi jeg er i så dårlig form. Jeg har alltid dårlig samvittighet sjøl om jeg vet jeg ikke

behøver å ha det.

Dette, at foreldrene ikke kan følge opp på samme måte som tidligere, har også i følge foreldrene

ført til at barna har blitt mer selvstendig og selvgående. De tar mye ansvar, ikke bare for seg

selv, men også for familien og situasjonen til den sjuke forelderen. Hvor mye ansvar en skal

forvente av barn, er et konstant spørsmål hos flere. Det kan være en vanskelig balansegang og

således et tema som det er aktuelt å kunne bli veiledet i forhold til under et rehabiliteringsopp-

hold.

2.3 Forholdet til jobb

Av de fem som har deltatt i de kvalitative dybdeintervjuene, er det tre som er helt uføretrygdet,

og to som er i jobb. Alle var i fast jobb på det tidspunktet de fikk diagnosen. Prosessen derfra til

der de er i dag har vært smertefull og kronglete. De forteller at da de fikk parkinsondiagnosen,

informerte de sjefen og de nærmeste kollegene. De la vekt på at det ikke skulle tas spesielle

hensyn til dem på grunn av sjukdommen. Det har også vært viktig at de fikk tilbakemeldinger

dersom de ikke fungerte hensiktsmessig i jobben, fordi de ikke ønsker å være til bry. Ellers har

sjukdommen i liten grad vært et tema på jobben, i tråd med det de tidligere har vektlagt at de så

langt som mulig har ønsket å leve så normalt som mulig.

2.3.1 Betydningen av jobben

- Sånn som situasjonen er nå, så er jobben viktig for meg, for det første så liker jeg jobben og så

er det viktig for meg at ting er så normalt som mulig. Jeg føler det er en balansegang, det å

jobbe gjør at jeg skjerper meg mentalt, men samtidig så kan jeg jo bli sliten av det. Bank i

bordet, foreløpig synes jeg det fungerer tålelig greit.

Det å ha en jobb å gå til er en viktig del av menneskers identitet. Arbeidet opptar en vesentlig

del av tida vår og vi har mye av vår egen identitet knyttet til jobben. Jobben er en sosial arena,

mange har sitt viktigste nettverk her, vi får bruke vår egen kompetanse og vi opplever at det er
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behov for oss. Samtidig er jobben også viktig som en økonomisk kilde, noe som også ble truk-

ket fram i forhold til det med å søke uføretrygd.

De som nå er uføretrygdet beskriver at de har kloret seg fast til jobben så lenge de klarte, men at

det på et tidspunkt ble for mye. Det har vært veldig viktig å ha en jobb å gå til, og det skulle en

mental forberedelse til å innstille seg på at en ikke lenger kunne jobbe:

- Jeg jobba et år med meg sjøl for å slutte å jobbe. På slutten lå jeg før og etter jobben. Legen

sa at jeg måtte slutte. Den dagen jeg slutta var det greit. Det er ikke riktig å gå i en jobb der du

ikke klarer det du skal gjøre, der andre folk må hjelpe deg.

Dette med å ligge andre kolleger til bry var et tema som kom opp under samtalene om jobben.

Informantene påpeker at det går en grense for hvor lenge du kan få tilpassede ordninger og for

hvor lenge du opplever det er greit å be kollegene dine om hjelp. På den andre siden er de

utrolig takknemlige for å ha fått lov til å jobbe så lenge som de har gjort, og med de spesialtil-

pasninger som er blitt gjort for dem.

2.3.2 Om å bli uføretrygdet

Det å bli uføretrygdet er en prosess, ikke bare praktisk, men også mentalt. Det er snakk om å

endre eget selvbilde og forståelsen av ens egen posisjon i samfunnet. Det kan ta lang tid å

innstille seg på at dagene skal fylles med andre ting enn jobben. Det ligger mange verdier knyt-

tet til det å gå på trygdekontoret. En av informantene forteller her hvordan hennes egne forestil-

linger ble utfordret når hun fikk honnørkortet:

- Den dagen jeg fikk honnørkortet var så flaut!..., jeg brukte det ikke, reiste på toget og betalte

fullt! Jeg stod første gang på stasjonen og skulle bruke det, og så meg rundt om noen så meg.

Jeg var ikke glad for det! Det var forferdelig.”

Hun har opplevd det nedverdigende å gå på trygdekontoret for å søke uføretrygd og sier det har

vært en tung bit av sykdommen:

- Det verste med hele sjukdommen er å skulle gå på trygdekontoret. Den trappa….Du føler du

er på tiggerferd. (…) Trygdekontoret – spørsmålene virker litt sånn…, jeg er klar over trygde-

misbruk, jeg føler at det er det du er ute etter, vi får de samme spørsmålene, selv om vi har en

diagnose. Jeg bestemte meg for å svare, være rolig og høflig uansett spørsmål jeg fikk. Du får

sånne spørsmål som: ”hva er din drømmesituasjon?” - når du skal slutte å arbeide!!? ”Har du

seng på jobben?” - hvem legger seg på jobben!!? Du føler; du burde jobba videre altså. Men

samtidig så tenker jeg at jammen er vi heldig som bor i Norge og har et slikt system.

En annen informant opplevde også at forholdet til trygdekontoret var preget av mistillit og

kontroll. Hun har opplevd å ikke bli trodd, men etter hvert som situasjonen hennes forverret seg

har hun nå fått søkt om uføretrygd. Hun har i perioden hun gikk på rehabiliteringspenger fått lov

til å jobbe, noe hun har satt pris på. Etter hvert måtte hun gi seg:

- Jeg strakk ikke til, kunne ikke ta på meg en oppgave for jeg visste ikke om jeg fikk gjort det

dagen etter.
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Det hun kunne ønsket seg aller mest er å ha en jobb hun kunne gå til på gode dager. Nå fyller

hun i stedet dagene med hobbyaktiviteter, og tar på seg oppdrag med å lage ting for andre.

Det er kjempeviktig å ha aktiviteter å fylle dagene med, og alle informantene vi har snakket med

hadde mange jern i ilden. De brukte mye av dagen på trening, hobbyer, håndarbeid, husarbeid

og barnas fritidsaktiviteter.

En av informantene sier han ikke har noe problem med å ha blitt uføretrygdet, men legger til at

det kan skyldes at han har tilleggspensjon og derfor god økonomi.

2.4 Utfordringer i dagliglivet

Felles for alle informantene er at de bruker lang tid på å komme seg opp om morningen. De er

stiv og har vondt for å komme seg ut av senga. De er stort sett avhengige av å ta medisinene

sine til faste tider, selv om det varierer en del hvor sensitiv de er på det å skulle holde seg til

eksakte klokkeslett. De opplever at alt de skal gjøre går litt saktere og tar lengre tid, at de er mer

klomsete i bevegelsene og de mangler finmotorikk. Det å få åpnet en plastpose som sitter sam-

men kan by på arbeid i lang tid, likedan det å skulle kneppe skjorta eller klare å trykke ut tablet-

ter av et medisinbrett. Skjelvingen og den ustø gangen gjør det vanskeligere å ta bussen, og kan

være ubehagelig dersom du er om bord i en båt.

Stemma er også påvirket, og det er plagsomt at stemma er blitt svakere og at en mumler, stotrer

mer og har problemer med å finne de riktige ordene. Det er vanskeligere å snakke i større for-

samlinger, en opplever ofte at det en sier ikke blir hørt av de andre, og en må tidvis bruke lengre

tid på å få sagt det en har på hjertet. En av informantene forteller at hun har fått mange flere

stygge ord i vokabularet, plutselig kan hun ta seg selv i å banne stygt eller si ufine ord.

Det er også et fellestrekk at de emosjonelle svingningene er blitt sterkere. Gråten kommer

lettere, også når det er snakk om gledelige ting. Det er vanskelig å kontrollere følelsene og en

blir lettere overveldet av både sorg og glede, noe disse sitatene forteller om:

- Jeg kan prate og grine og jeg griner også fordi jeg er glad og rørt. Jeg synes jeg er mye mer

følelsesmenneske nå.

- De to siste minuttene på håndballkampen i går kveld er eksempel på det. Jeg ble så engasjert

og da slo sjukdommen ut, slik at både hånda mi og foten min hoppa. I slike situasjoner kommer

det for fullt. Da blir jeg helt utslitt. Følte jeg hadde vært med og spilt. Når det er over er jeg helt

skutt. Likeens sånn som i jula når vi har familiesamling, alle jeg er tante til og deres små, når

alle kommer og jeg er der da får jeg en sånn reaksjon. Jeg bruker meg sjøl sånn at jeg blir

veldig sliten etterpå. Reagerer mye mer. Blir følelsesmessig mer berørt. Kjenner at jeg må bruke

alt jeg har.

- Jeg griner lett. Jeg er veldig følsom.
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Det å være sosial kan også være en påkjenning. Fester og sammenkomster der mange møtes kan

bli slitsomme og slå en helt ut. Likevel blir det prioritert fordi det er viktig å normalisere tilvæ-

relsen og holde fast ved det som gir humor og glede. En av informantene forteller at hun er glad

i å gå ut på pub o.l sammen med mannen sin, men opplever at andre synes det er rart at hun som

er sjuk skal hygge seg ute. Hun har fått noen ubehagelige kommentarer om at hun burde holde

seg hjemme når hun er sjukemeldt. En annen informant forteller at han opplever at gamle kjente

har sluttet å prate med han, antagelig fordi de ikke klarer å forholde seg til sjukdommen. Dess-

uten opplever de at folk sender nysgjerrige blikk. Dette er likevel unntakene og informantene

forteller at de opplever å møte mye velvilje og støtte blant folk.

De opplever også at mange ønsker å hjelpe, men det er vanskelig å motta hjelp! Også fra egne

partnere er det vanskelig å motta hjelp. Informantene forklarer dette med at de vil trenge hjelpen

senere i livet, for de kommer til å bli verre og da vil de ikke ha slitt ut partneren sin! Det er også

en utbredt angst for å bli avhengig av andre og et sterkt ønske om å være selvstendig og klare å

ivareta seg selv.

Ellers opplever noen å ha fått dårligere hukommelse, og ha vanskeligere for å strukturere hver-

dagen sin. De etterlyser noen lure grep for å organisere hverdagen slik at de unngår de mest

slitsomme og nedverdigende situasjonene. Utfordringene de står overfor er godt beskrevet i

sitatene under:

- Jeg er egentlig en perfeksjonist, men jeg har det utrolig rotete. Jeg vet ikke om det er sjuk-

dommen eller medisinene. Jeg synes det er slitsomt at jeg alltid har det rotete. Alt tar så lang

tid. Det du vanligvis gjorde på svisj komma svisj tar nå ei uke å komme over med. Du glømmer

på en måte, begynner å rydde, så ringer det på og da har jeg glømt det. Jeg blir flau etterpå,

synes det er en skam å gå hjemme og ikke ha det ryddig. Kommer for seint til avtaler, og det har

jeg aldri gjort før,. Jeg synes det er forferdelig. Jeg måtte slutte på fysioterapi og ta meg sam-

men, jeg legger inn beskjeder på telefonen og har på alarmer. Det å komme for seint synes jeg

er en skam.

- Jeg glømmer fryktelig! Jeg hadde en avtale på jobben med en som jeg sjøl hadde invitert på

lunsj. Det glømte jeg! Der satt han og venta. Sikkert sulten.

Et par av informantene klager også over at de har problemer med å sitte stille, at de er rastløse

og må alltid gjøre noe. Jo mer vondt de har jo mer aktiv er de. En av informantene sier at der-

som uroen setter seg i kroppen er det umulig å ligge og hun må stå opp og være aktiv. Det kan

resultere i at hun baker boller midt på natta og serverer nystekte boller til frokost! Andre sier de

er plaget med hyppig vannlating og beskriver noen pinlige episoder det har medført!

Det at de er mer sliten enn tidligere, og det at de har vanskeligere for å strukturere hverdagen

gjør også at noen sliter med å klare å følge opp ungene sine på fritidsaktiviteter.
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2.4.1 Betydningen av å ha et nettverk

Det å ha et nettverk er av stor betydning når du blir kronisk syk. Informantene snakker om at de

er evig takknemlige for naboer som stiller opp, og venner og bekjente som rekker en hjelpende

hånd. Informantene forteller om naboer som stiller opp og kjører, som måker snø eller klipper

plenen. De stikker innom for å høre at alt er ok og spør om de kan gjøre noe. Dette er enormt

betydningsfullt. Det er også viktig å få dekket det sosiale behovet gjennom aktiviteter og hob-

byer, og informantene forteller om mange reiser enten sammen med familie og venner eller som

en del av fritidsaktiviteter de er med på. De ønsker ikke å legge noen begrensninger på seg selv,

selv om de tidvis vet at det kan være slitsomt. En av informantene sier:

- Det er viktig å huske at vi har et liv vi skal leve. Jeg er med på det som er, vi reiser som før.

Jeg sier ja til alt, og så får jeg heller dempe meg. Skal det skje noe, så er det jo folk rundt meg.

Setter meg ikke ned og sier at det kan jeg ikke, for jeg er sjuk.

En av informantene sier at jobben er spesielt viktig for han, siden han ikke har så stort nettverk

ellers.

Når det gjelder kontakten med andre som har parkinsonsykdommen, er dette for noen av infor-

mantene et savn. De sier de har forsøkt å komme i kontakt med andre, uten å lykkes. De opple-

ver at det er en del som ikke ønsker kontakt, kanskje fordi de ikke identifiserer seg med det å

være parkinsonpasient,

- Skulle ønske en hadde noen i nærheten som hadde samme diagnose, savner at jeg ikke har

noen å kontakte som veit litt åssen jeg har det. Det er jo noen rundt omkring, men de vil jo ikke

prate om det. Sjukehuset veit om det, men de har jo ikke lov til å gi navn. Hvis de ikke innrøm-

mer det, er de heller ikke medlemmer i foreninga (og dermed vanskelig å nå).

På den andre siden sier noen av informantene at de ikke ønsker å ha så mye kontakt med andre

fordi de opplever det blir for mye sykdomsprat og negativ fokusering (se også kap 2.1.1). De

ønsker fortsatt å leve så normalt som mulig og vil heller snakke om andre ting enn sjukdom når

de skal være sosiale. En av informantene sier;

- Jeg kjenner et par som jeg hilser på, men det å være med i pasientorganisasjoner og slikt blir

for mye sjukdomsprat for meg. Jeg synes den tar nok tid denne sjukdommen om jeg ikke skal

bruke fritida mi på det òg!

2.5 Positiv livsinnstilling

Temaer om tankens kraft og muligheten til å påvirke sin egen situasjon i positiv retning, er et

fellestrekk i alle intervjuene. Informantene er opptatt av å tenke positivt, ikke sulle seg ned i

selvmedlidenhet, ikke bekymre seg for framtida, men forsøke å ta en dag i gangen. Og ikke

minst er det viktig å sammenlikne sin egen situasjon med de som har det verre.

I sitatene under deler informantene noen av sine tanker om hva det betyr å ha den riktige livs-

innstillingen:
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- Jeg lever videre som før, kommer det så kommer det. Jeg bruker ikke tid på å finne fram til

informasjon. Jeg er født optimist, jeg tror det går bra.

- Jeg er veldig heldig, med omgivelsene, jeg har det så bra. Føler meg kjempeheldig. Jeg hører

jo fra andre, det er mange skilsmisser, mange som mister nettverket sitt, det baller på seg slik at

folk har virkelig problemer.

- Jeg er aldri sur, jeg tenker alltid at dette blir en bra dag uansett! (…) Det er flere dårlige enn

gode (dager), men de gode tar jeg vare på. Fire dårlige og tre gode i ei uke. Men så er det noe

om hva du gjør det til sjøl. Vi har et uttrykk i familien vår (…): ”Ingenting er umulig, men det

umulige tar litt lengre tid!”.

- Det gjelder å være positiv, se lyst på livet. Det hjelper mye for meg. Jeg tenker at det blir en

bra dag til tross for at jeg har veldig vondt. Jeg tror at det virker.

- Jeg har ikke behov for å ha folk rundt meg som skal snakke om sjukdommen hele tiden. Jeg er

helt overbevist om at mental innstilling har mye å bety. Det er helt avgjørende, det er jeg over-

bevist om.

- Det er viktig med det kognitive tankesettet – det er her problemene sitter (peker på hodet).

Mange tenker på ”hvorfor er jeg født under den ulykkelige stjerne”, men det er ikke noe poeng i

det. Du må ha fokus på det du kan gjøre noe med. Og du må ikke vente at andre skal gjøre noe

med det. Du må gjøre noe sjøl.

- Jeg er ganske overbevist om at det er en sammenheng mellom hvordan du tenker om egen

situasjon og hvordan du faktisk har det.

2.6 Forventninger/ønsker til et rehabiliteringsopphold

Det er stor interesse for å lære mer om hvordan mental innstilling virker inn på livssituasjonen,

jamfør kapittelet foran.

I forhold til temaet kosthold var informantene opptatt av; hvordan komme i gang med et sunt

kosthold, hvordan lage god næringsrik mat, hva kan spises og hva bør ikke spises, bruk av

proteiner, alternativt kosthold, hva med de nye diettene? - hva inneholder de og hvordan funge-

rer de?, hvordan få i seg nok mat!

Trening er et stikkord hos alle informantene. De ønsker seg individuell trening med veiledning,

få laget et treningsopplegg som er spesielt tilpasset egen situasjon. De ønsker også gruppetre-

ning, det å få litt påfyll, nye øvelser som de kan ta med seg og fortsette med hjemme. Det er

viktig at treningen inspirerer og at det er overkommelig å skulle kunne fortsette samme trening
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hjemme. Et par av informantene sier de blir uvel av trening og vil gjerne vite mer om hvordan

de kan unngå ubehaget, og hva slags øvelser/trening som kan være fornuftig å gjøre.

Erfaringsutveksling, det å prate med andre, blir også vektlagt. De er opptatt av at en ikke må ha

for mye sjukdomsprat, men at samværet må være prega av humor og inspirasjon.

I forhold til medisinering nevnes det å få vite mer om bivirkninger av medisiner, hvordan ulike

typer medisiner virker på hverandre, til mer praktiske problemer som hvordan en skal lage gode

rutiner for når en skal ta medisinene. I denne sammenheng kommer det også opp at barn i noen

sammenhenger må dele ut og sørge for at forelderen får medisinen sin. Dette er et etisk problem

som en skulle ønske kunne blitt belyst av fagfolk. Barn har også behov for å være trygg på at

mamma og pappa har fått den medisinen de trenger for å fungere bra i løpet av dagen. Det å leve

med et sånt ansvar for et barn, er også en utfordring som det hadde vært interessant å diskutere,

blir det sagt.

Det er med andre ord behov for å inkludere problemstillinger knyttet til barn og partner i et

rehabiliteringsopphold for denne målgruppa. Det å ha fokus på det relasjonelle i familien vekt-

legges av informantene. Dette handler om hvordan en kan forebygge slitasje på forholdet,

hvordan fastlagte rutiner må utfordres og endres, og hvordan en skal få til å snakke om vanske-

lige ting på en konstruktiv måte. De ønsker seg egne veiledningssamtaler sammen med partne-

ren, der temaer som omhandler deres samliv kan tas opp. Det er ikke lett å snakke om problemer

i sexlivet i en gruppe med mange, så derfor må det være mulighet for å kunne ha egne individu-

elle samtaler med en fagperson. Det betyr ikke at alle familietemaene skal omhandles individu-

elt, mye av dette egner seg sikkert også for gruppeveiledning.

- Det jeg tenker på er den stakkars familien rundt deg. De har ikke den vonde kroppen, men tenk

på alt de lurer på som de ikke tør å si! Det bør være et tilbud for dem.

I forhold til barna, er viktige temaer: grensesetting av ansvar, behovet for informasjon og kunn-

skap for å skape trygghet, hvordan forklare egen sykdomssituasjon, og hvordan begrense barns

bekymringer. I gjennomgangen av intervjuene har vi blant annet hørt at det å ikke klare å følge

opp barna dine slik du skulle ønske, skaper mye dårlig samvittighet hos foreldrene.

Det er flere av informantene som stiller spørsmålstegn ved om det bør være et eget tilbud for

parkinsonpasienter, eller om det kanskje heller bør omfatte kronisk syke generelt. De opplever

at flere av de utfordringene de ønsker hjelp til, som mental innstilling, trening og veiledning, er

temaer som er like relevant uavhengig av diagnose. De sier det kan være lettere å unngå all

fokuset på selve sykdommen/diagnosen dersom en samler alle under ett tilbud. Dette kan også

forstås med bakgrunn i at de har erfaring med at det blir mye sykdomsprat når de er rene parkin-

songrupper (jfr kap 2.1.1 og 2.4.1).

Det er et par av informantene som sier de opplever å ikke ha behov for rehabiliteringsopphold

nå, men at det kanskje blir mer aktuelt etter hvert.
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Det blir kommentert at formatet på oppholdet må tilpasses de som er i jobb. Det kan være

vanskelig å være bortreist fra jobben i flere uker i strekk (dette er litt avhengig av hva slags type

jobb du har).



20



21

3 Resultater fra spørreundersøkelsen

3.1 Omfang og bakgrunn

Undersøkelsen ble sendt ut til 100 respondenter. Respondentene var alle medlemmer i Norges

Parkinsonforbund, og undersøkelsen ble også sendt ut via forbundet. 57 respondenter har svart

på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 57. Av de 57 respondentene er det 19 kvinner,

33 menn og 5 som ikke har oppgitt kjønn. Hovedtyngden av de spurte, 63 %, er i alderen 51 -60

år, mens 26 % er i alderen 41 - 50 år. Kun 1 er under 40 år. Nesten 67 % er gift eller samboer,

mens ca 16 % er single og 9 % er skilt eller separert. 40 % av respondentene har krysset av for

at de har barn over 20 år, mens 30 % har barn i alderen 11 til 19 år og 12 % har barn under ti år.

Når det gjelder respondentenes jobbstatus, er 43 % av de spurte uføretrygdet, 30 % er i arbeid

på deltid og 24 % er i arbeid på fulltid. Kun 3,2 % går på attføring/rehabilitering.

3.2 Forventninger til et rehabiliteringsopphold

Hovedtyngden av de som er spurt, 72 %, har ikke tidligere deltatt på noe rehabiliteringsopphold.

De har dermed ingen sammenlikningsgrunnlag for å vurdere de kommende spørsmålene, men

svarer med utgangspunkt i de forventningene de har til hva et rehabiliteringsopphold skal være.

Et par av respondentene kommenterer at spørreundersøkelsen ikke stiller spørsmålet om en

faktisk ønsker eller trenger rehabilitering, men at det blir tatt for gitt at en føler behov for et slikt

opphold.

På spørsmålet om hvor viktig det er at oppholdet er spesielt tilrettelagt for yngre parkinsonpa-

sienter, svarer hele 86 % at det er svært viktig eller ganske viktig. Den høye svarprosenten

samsvarer med inntrykkene fra de kvalitative intervjuene der informantene la vekt på at de

ønsket et opphold som tok utgangspunkt i deres livssituasjon som er preget av arbeid, fritidsak-

tiviteter, barn og familie.

Når det gjelder spørsmålet om hva som er mest betydningsfullt for deg med et rehabiliterings-

opphold, har respondentene mulighet til å krysse av for fire alternativer;

- Å få motivasjon til å takle hverdagen

- Å få faglig påfyll
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- Å få mulighet til å trene med instruktør

- Å treffe andre mennesker i samme situasjon som meg.

Variasjonene i tallene er så vidt marginale, og med et begrenset utvalg blir det vanskelig å si at

noe er betydelig viktigere enn noe annet. Det vi kan si er at alle de fire faktorene ser ut til å være

av betydning for respondentene. Kun tre personer har krysset av for at det er uviktig/ikke viktig.

Figur 1 viser en oversikt over hvordan svarene til de 53 respondentene fordeler seg. Dersom vi

forsøker å nyansere tallene kan vi si at det å trene med instruktør og det å få motivasjon til å

takle hverdagene er svært viktig. Videre er det å treffe andre mennesker i samme situasjon, samt

det å få faglig påfyll ganske viktig. Det er flere som synes det er svært viktig å trene med in-

struktør (32) enn de som har krysset av for at det er svært viktig å få faglig påfyll (14). Se figur

1 under:

Figur 1

3.3 Praktisk tilrettelegging av et rehabiliteringsopphold

Ca 60 % av de spurte ønsker et rehabiliteringsopphold i grupper, mens rundt 30 % ønsker indi-

viduelt opphold. Et par av respondentene har kommentert at de kunne ønske seg en kombina-

sjon av både individuelt- og gruppeopphold.

Et rehabiliteringsopphold er i dag vanligvis tre uker. Vår undersøkelse viser at den foretrukne

varigheten på et rehabiliteringsopphold for gruppen yngre parkinsonpasienter er kortere enn tre
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uker. 31,6 % sier de ønsker seg et to-ukers-opphold, 28,1 % vil ha ukesopphold, mens 14 %

ønsker seg helgeopphold. Kun 12,3 % har krysset av for at de ønsker seg et opphold med en

varighet på tre uker. Sett i forhold til intervjuene, som ble presentert i forrige kapittel, kom det

fram at informantene opplevde tre uker som vel omfattende. Det krevde for stor inngripen i

dagliglivet til den enkelte, mht å organisere fri fra jobb, oppfølgingen av barn i familie o.a. Det

blir dermed viktig at planleggingen av det framtidige tilbudet for yngre parkinsonpasienter tar

hensyn til behovet for fleksibel varighet og er tilpasset et liv som arbeidende og kanskje også

småbarnsforelder. Og som tabell 1 viser, er det ingen av de som er i fullt arbeid som kan tenke

seg tre-ukers opphold. Det er noen flere av de som er i arbeid som kan tenke seg ukesopphold

og helgeseminar, enn de som er uten arbeid.

1 uke 2 uker 3 uker Helg Totalt

Er i arbeid - fulltid 6 5 0 4 15

Er i arbeid - deltid 6 3 4 4 17

Attføring/rehabilitering 1 0 1 0 2

Uføretrygdet 8 11 3 2 24

Tabell 1

Undersøkelsesresultatene viser videre at pasientene ikke ønsker at barna skal være med under

rehabiliteringsoppholdet.75,4 % har krysset av for at de ikke vil ha barna med, mens 10,5 %

ønsker at barna skal være med på deler av oppholdet. Når vi sjekker de som ønsker at barna skal

være med opp mot alderen på barna, finner vi relativt liten variasjon, men noe høyere for de

med barn fra 0 – 10 år (14 %) enn for de med voksne barn (9 %). Når vi ser på svarfordelingen i

forhold til respondentenes alder, viser heller ikke den spesielt store variasjonen.

Det er derimot noen flere som ønsker at partneren skal delta under oppholdet. Nesten 60 %

ønsker at partneren skal delta under hele eller deler av oppholdet, mens 26,3 % ikke ønsker at

partneren skal delta.

59,6 % har krysset av for at de foretrekker enerom. De som har krysset av for at de ønsker

dobbeltrom (31,6 %) er også de samme som ønsker at partneren skal delta under hele eller deler

av oppholdet, se tabell 2.

Antall av Question14 Kolonneetiketter

Dobbeltrom Enerom Totalt

Ja. under deler av oppholdet 13 15 28

Ja. under hele oppholdet 5 1 6

Nei 15 15

(tom) 3 3

Totalt 18 34 52

Tabell 2
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Det er også stilt spørsmål om de ønsker TV og nett-tilgang på rommet. Her er det 46,5 % som

har krysset av for at de ønsker TV på rommet og 26,8 % som har krysset av for at de ønsker

internett-tilgang på rommet og trådløst nettverk.

3.4 Innhold og aktiviteter i et rehabiliteringsopphold

Vi stilte spørsmålet "Hva slags type trening og behandling ønsker du?". Respondentene kunne

krysse av for flere alternativer. I tabellen under presenteres alternativene i prioritert rekkefølge

ut fra hvor mange score det enkelte alternativ har fått. Som det fremgår av tabell 3 er det relativt

liten variasjon mellom alternativene, men med individuell trening som det som får høyest score

og tale- og pustetrening som det som får lavest score. I kategorien "annet" er det satt in sykkel,

yoga, boksing, alternative ting, behandling.

TYPE TRENING/BEHANDLING Antall kryss

Individuell trening 37

Tur i skog og mark 36

Veiledning i trening tilpasset ditt funksjonsnivå 35

Ideer til ulike øvelser du kan gjøre hjemme 33

Egentrening 32

Avspenningsøvelser 29

Bassengtrening 27

Gruppetrening 25

Alternative behandlingsformer 20

Trene til musikk 19

Tale- og pustetrening 13

Annet 3

Tabell 3

Videre stilte vi spørsmål om hva som er viktig å vite om i forhold til kosthold, og der sier

halvparten av de spurte at de ønsker å vite mer om "betydningen av kosthold" (50 %). 36,5 %

vil ha "mer kunnskap om nyere kostholdsteorier" og 13,5 % ønsker å få "veiledning i praktisk

matlaging", se tabell 4.

Betydningen av kosthold 37

Kunnskap om nyere kostholdsteorier 27

Veiledning i praktisk matlaging 10
Tabell 4

Som vi har sett i forrige kapittel, er medisinering og bivirkninger av medisiner et tilbakeven-

dende tema for mange parkinsonpasienter. Vi ønsket å vite hva i forhold til denne problematik-

ken, som ville være interessant å få mer kunnskap om. I tabell 5 ser vi hvordan svarene fordelte

seg på de fire kategoriene med ny forskning og nye medisiner som det som scorer høyest. To av

respondentene har krysset av for kategorien annet og føyd til: stamceller, nanotech.
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Aktuelle temaer: Antall kryss

Ny forskning, nye medisiner 45

Hvordan ulike typer medisiner virker i forhold til hverandre 34

Bivirkninger av medisiner 33

Alternativ medisin 18

Tabell 5

Familieterapi er et annet sentralt tema. Prioriteringen over temaer fremkommer i tabell 6.

Hvordan ivareta et godt/normalt forhold til partneren er den svarkategorien med høyest score,

deretter kommer sex og samliv. Interessant nok kommer veiledningssamtaler sammen med

ektefelle/kjæreste ganske høyt opp på prioriteringslista. Det indikerer både at det er behov for å

ha partneren med på et rehabiliteringsopphold, og det indikerer at det er behov for individuelt

tilrettelagte aktiviteter. Egne veiledningssamtaler kun for ektefellene kommer derimot lavere

ned på lista, likeså egne veiledningssamtaler for barn.

Aktuelle temaer: Antall kryss

Hvordan ivareta et godt/normalt forhold til partneren 37

Sex og samliv 27

Veiledningssamtaler sammen med ektefelle/kjæreste 23

Gode hverdagsrutiner i familien 22

Hvordan snakke med barn om egen sykdomssituasjon 20

Om å være barn i familier med kronisk syke foreldre 18

Hvor går grensene for barns ansvar for foreldre 15

Egne veiledningssamtaler for ektefelle 9

Egne veiledningssamtaler for barn 6

Annet 1
Tabell 6

I kapittel 2 fortalte informantene om hva slags betydning egen innstilling har for livsopplevel-

sen. De la vekt på at det er viktig å tenke positivt om sin egen situasjon, for derigjennom og

lettere klare å takle situasjonen. Samtidig vet de at det å leve med en kronisk sykdom i stor grad

handler om å erkjenne og akseptere. Hvordan utvikle strategier for mestring blir et sentralt

tema i rehabiliteringen. I den forbindelse ønsket vi å finne ut hva innenfor dette temaet, bruker-

ne fant mest interessant. I tabell 7 ser vi at det å arbeide med eget selvbilde som kronisk syk får

høyest score med hele 43 avkrysninger. Lavest scorer hvordan takle andres tankeløshet og

negative kommentarer. At dette scorer såpass lavt er positivt, for det kan bety at relativt få

parkinsonpasienter opplever dette som et problem.

Aktuelle temaer: Antall kryss

Arbeide med eget selvbilde som kronisk syk 43

Hvordan tanker og forestillinger påvirker livsinnstillingen 32

Fra problemfokusert til løsningsorientert tilnærming 26

Hvordan endre eget tankemønster 22

Hvordan takle andres "tankeløshet" og negative kommentarer 15

Annet 1
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Tabell 7

Et annet sentralt tema er forholdet mellom arbeid og sykdom. Tabellen under viser at temaer

knyttet til arbeidstakerrettigheter og – ordninger, er aktuelle og etterspurte. Funksjonsvurdering

er mindre aktuelt og får kun halvparten så mange score. I tilleggskategorien annet er det en som

skriver at en bør ha fokus på det å mestre on/off-situasjoner.

Aktuelle temaer: Antall kryss

Arbeidstakers rettigheter som kronisk syke 33

Ordninger (NAV) for tilpasning i arbeidslivet 32

Ergonomi. veiledning i forhold til gode arbeidsstillinger 26

Arbeid. identitet og selvbilde 21

Funksjonsvurdering 17
Tabell 8

3.5 Annet

På siste spørsmål i undersøkelsen har respondentene mulighet til å utdype tidligere svar eller

komme med andre kommentarer til spørreundersøkelsen.

Noen skriver her alderen på barna sine og kommenterer at det er en svakhet i undersøkelsen

(den nettbaserte utgaven), at det ikke er mulig å krysse av for flere aldersalternativer dersom en

har flere barn.

To stykker kommenterer at undersøkelsen mangler det grunnleggende spørsmålet om en trenger

rehabilitering. En av dem skriver;

Det syntes å bli tatt for gitt at en føler behov for rehabilitering, hvorfor det?

Èn skriver at det er ønskelig med dobbeltrom dersom ektefellen er med. En annen ønsker seg en

blanding av opphold i gruppe og individuelt og opphold i en uke eller et helgeseminar. Det er

også en kommentar i forhold til at det er viktig å fokusere på pasientenes egne ønsker. En av

kommentarene handler om at det viktigste er ikke alderen på pasientene, men folks sinn:

Det er viktig man treffer andre på ca samme alder (i sinn), men de behøver ikke være

under 55

Videre er det et par som har kommentarer i forhold til innholdet i et rehabiliteringsopphold:

Generelt synes jeg det er fint å trene alene, men med veiledning av instruktør. Dette

skulle vært mer tilrettelagt gjennom året, ved trening/behandling hos fysioterapeut med

fortløpende veiledning. Også utenfor rehab-opphol.

1. ønsker mer taletrening

2. viktig kosthold: proteinenes betydning

3. vegetarmat og egne kurs for oss som må ha lite proteiner ifht medisiner
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Det kom også inn et konkret forslag om å legge rehabiliteringen til andre deler av verden!

Hva med treningsopphold under varmere strøk? - Min oppfatning /erfaring er at det

hjelper på stivheten og "livsgnisten".

Til sist kan vi ta med en kommentar som på mange måter nok er dekkende for flere enn han/hun

som skrev den;

Det er enda nytt og litt rart å ha fått parkinsondiagnose. Føler meg heldigvis ikke som

noen typisk parkinsonpasient.
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4 Oppsummering og anbefalinger

I dette kapitlet gir vi en kort oppsummering av både dybdestudien og breddestudien, og peker

på noen anbefalinger for hvordan Ringen Rehabiliteringssenter kan til rette legge for et rehabili-

teringsopphold som ivaretar interessene og ønskene til de yngre parkinsonpasientene. Oppsum-

meringen av resultatene og anbefalingene til oppdragsgiver blir presentert uten henvising til

hvordan rehabiliteringsoppholdet ved Ringen tilrettelegges i dag.

I analysene av intervjuene ble det klart at følgende temaer måtte undersøkes nærmere gjennom

breddestudien;

o Betydningen av å være i et rehabiliteringsopphold. For noen er dette primært en faglig

arena der en får veiledning og faglig oppfølging i forhold til trening, medisinering o.a,

mens det for andre er primært en sosial arena der en treffer andre i samme situasjon og

får mulighet til å dele sine erfaringer med dem.

o Kosthold kom opp som et tema de yngre var opptatt av.

o Medisinering, både nye medisiner og alternative medisineringstilbud var temaet som en

ønsket mer fokus på, samt bivirkninger og hvordan ulik type medisin virker på hverand-

re.

o Temaer som vi med en fellesnevner kan kalle ”livsinnstilling”; hvordan mentale mønst-

re påvirker egen livssituasjon, lære seg nye tankemønstre og måter å håndtere negative

tanker på.

o Familie/kjæreste; hvordan ivareta parforholdet, frykten for å slite hverandre ut

o Barn; hvor mye skal barna involveres i sykdomssituasjonen, hva er ”normale” reaksjo-

ner, hvordan balansere rollene som far/mor og pasient.

Temaene ble så spesifisert i spørreundersøkelsen hvor vi fikk fram bredden og et mer represen-

tativt bilde av målgruppens synspunkter.

Resultatene fra spørreundersøkelsen viste at hele 86 % mener det er svært viktig eller viktig at

rehabiliteringsoppholdet er spesielt tilrettelagt for yngre parkinsonpasienter. Det er med andre

ord et helt klart behov for å tilrettelegge spesielt for denne målgruppa.

Et sentralt trekk er at oppholdet bør tilrettelegges slik at behovet for individuell tilpasning

ivaretas – dette gjelder både i forhold til fysiske aktiviteter og mer psykisk behand-

ling/oppfølging:

I forhold til hvilke treningsaktiviteter en skal tilby, bør det tas hensyn til at individuelle tre-

ningsaktiviteter kombinert med veiledning, har størst oppslutning i undersøkelsen. Det er både
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det å bli veiledet på det du gjør her og nå og i forhold til å få ideer til øvelser og ulike type

trening som en kan gjøre hjemme. Det er flere respondenter som mener at det er svært viktig at

oppholdet gir mulighet for å trene med instruktør, enn respondenter som mener det er svært

viktig at oppholdet skal gi faglig påfyll, selv om forskjellene her er små. Spørreundersøkelsen

gir ikke svar på om respondentene allerede er aktive med ulike typer trening eller om de trenger

hjelp til å komme i gang. Det vi så i intervjuene var at de stort sett var aktive, men at de ønsket

veiledning for å tilpasse treningen enda bedre til egen situasjon.

Når det gjelder oppfølging av mer psykisk relaterte temaer, er det størst oppslutning om det å

arbeide med eget selvbilde som kronisk syk, og hvordan ens tanker og forestillinger påvirker

livsinnstillingen.

Samtidig ser vi at deltakerne også ønsker et bredt spekter av treningsaktiviteter, deriblant grup-

peaktiviteter og turer i skog og mark. Det er med andre ord også viktig å vektlegge det kollekti-

ve og sosiale aspektet ved et rehabiliteringsopphold, og ikke bare det individuelle. Hele 38 av

53 synes det er viktig eller svært viktig å treffe andre i samme situasjon som en selv.

Videre ser vi også at temaet kosthold er viktig, både betydningen av kosthold og kunnskap om

nyere kostholdsteorier. Og det er nesten alle respondentene som har krysset av for at de ønsker å

bli oppdatert på ny forskning innen feltet, og også hvordan medisiner virker i forhold til hver-

andre og hva slags bivirkninger de kan medføre. Også arbeidstakerrettigheter og arbeidslivsord-

ninger er aktuelle temaer.

Prosjektet har hatt som utgangspunkt at det å være yngre parkinsonpasient gir noen andre ut-

fordringer enn det å være eldre parkinsonpasient. Studien vår viser at det er viktig at et rehabili-

teringsopphold tar utgangspunkt i at dette er personer som er del av en familie, og at forhold

knyttet til partner og barn må ha fokus. Når det gjelder barn, er det kommet fram at foreldres

dårlige samvittighet for manglende oppfølging av barna er et viktig tema, likedan spørsmål

knyttet til hvor mye/lite ansvar en skal kunne pålegge barna i forhold til foreldrenes situasjon.

Det er også viktig å reflektere rundt barnas behov for informasjon og innsikt i foreldrenes syk-

domssituasjon.

Svarene fra undersøkelsen viser at det ikke ser ut til å være et ønske at barna deltar under reha-

biliteringsoppholdet. Derimot bør en vurdere hvorvidt en skal legge til rette for at partnere kan

delta på deler av oppholdet. Partnernes deltakelse må ses i sammenheng med ønsket om at det

fokuseres på utfordringer knyttet til samvær og relasjoner i parforholdet. Dette er helt sentrale

temaer i et rehabiliteringsopphold for denne målgruppen, noe også svarene fra respondentene

understreker. Det kan være interessant å merke seg at behovet for veiledningssamtaler sammen

med ektefelle/kjæreste kommer såpass høyt opp på lista. Igjen viser det at det er viktig at rehabi-

literingsoppholdet ivaretar mulighetene for individuelle tilpasninger gjennom å tilby par-

veiledning.

Våre resultater indikerer at rehabiliteringsoppholdet ikke bør vare lenger enn to uker, og at en

også kan vurdere mulighetene for et ukesopphold - spesielt med tanke på de som er i arbeid.
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Deltakerne bør tilbys enerom, såfremt de ikke har med seg partneren sin, da er det et ønske om å

kunne dele rom. Og rommene bør være utstyrt med TV og en bør vurdere muligheten for å ha

nettilgang.
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”Det er ikke bare jeg som er sjuk. Hele familien er på en måte sjuk”.

En studie av yngre parkinsonpasienter (under 55 år).

Notatet oppsummerer resultater fra en dybdestudie av fem parkinsonpasienter og en bred-

destudie som gikk ut til 100 respondenter. Undersøkelsene viser at det er behov for et eget

tilpasset rehabiliteringsopphold for denne målgruppen. Innholdet i rehabiliteringen må

gjenspeile at pasientene lever i familier med partner og barn, og at det er spesielle utford-

ringer knyttet til det. Resultatene viser at det ikke er et uttrykt ønske at barna skal delta

under rehabiliteringsoppholdet. Derimot bør en vurdere hvordan partnere kan delta på hele

eller deler av oppholdet. Det bør legges vekt på individuelle tilpasninger i behandlings- og

aktivitetstilbudet til yngre parkinsonpasienter. Oppholdet bør ikke vare lenger enn to uker,

men en kan også vurdere muligheten for kortere opphold
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