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Detta konsensusuttalande är 
det första av tre volymer.

Volym II (2012) och III (2013) 
kommer ut efter att 
resultaten av den andra 
och tredje undersökningen 
”Vidare mot förändring” har 
publicerats. Se sidorna 19–21 
för mer information.
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SAMMAN-
FATTNING

AKTA ÄR HÄPNADSVÄCKANDE.
Mer än en miljon människor 
i Europa har idag Parkinsons 
sjukdom (Parkinson) och detta 

antal beräknas ha fördubblats till 2030 
(Dorsey 2007). Det är den näst vanligaste 
neurodegenerativa sjukdomen (efter 
Alzheimers sjukdom) och dess utbredning 
kommer att fortsätta att växa i takt med 
att befolkningen åldras. Sjukdomens 
ekonomiska konsekvenser är enorma – de 
årliga kostnaderna i Europa uppskattas till 
13,9 miljarder euro (Gustavsson et al 2011). 
Ändå är Parkinson bara en av många 
neurodegenerativa sjukdomar, som år 
2040 kommer att ha passerat cancer som 
den vanligaste gruppen av medicinska 
tillstånd (WHO 2004).

EPDA
Till följd av dessa fakta finns Europeiska 
Parkinsonfederationen EPDA (European 
Parkinson’s Disease Association) – den 
enda europeiska paraplyorganisationen 
för Parkinson (som representerar 
45 medlemsorganisationer år 2011) – 
för att öka medvetenheten om sjukdomen 
i syfte att åstadkomma en förändring på 
europeisk politisk nivå.

EPDA:s ultimata vision är att göra det 
möjligt för 1,2 miljoner människor med 
Parkinson i Europa (Andlin-Sobocki 2005) 
att kunna leva ett fullvärdigt liv, samtidigt 

som man stödjer sökandet efter ett 
botemedel. För att göra detta strävar 
organisationen efter att bli det ledande 
språkröret för Parkinson i Europa – 
genom att erbjuda innovativt ledarskap, 
information och resurser till nationella 
Parkinsonförbund, europeiska besluts-
fattare, behandlings industrin, hälso- och 
sjukvårds personal och media. För att 
kunna uppnå dessa mål, hoppas EPDA öka 
medvetenheten om Parkinson och möjlig-
göra att människor som har sjukdomen 
behandlas effektivt och lika i hela Europa.

UTMANINGAR
Tyvärr finns det stora hinder för att uppnå 
dessa mål. Både de direkta kostnaderna för 
sjukdomen (såsom konsultationer och läke-
medel) och de indirekta kostnaderna (såsom 
förkortad arbetstid och institutionalisering) 
är en stor anledning till oro – liksom de olika 
och många motoriska och icke-motoriska 
aspekterna av Parkinson – samtidigt som 
utnyttjandegraden av sjukhusvård och 
sjukvård är mycket hög.

Medicineringen är en annan stor 
utmaning. Den anses för närvarande vara 
hörnstenen vid hantering av Parkinsons 
sjukdom, men rätt behandling för rätt 
person finns inte alltid tillgänglig i hela 
Europa. Dessutom är enbart medicinering 
inte tillräckligt för att höja och förbättra 
livskvaliteten hos en person med Parkinson. 
Patienterna behöver också tillgång till 
andra behandlingar – såsom sjukgymnastik, 
tal- och språkterapi och arbetsterapi. 
Det är kombinationen av alla dessa delar 
som säkerställer en helhetsbehandling, 
och de måste göras tillgängliga för alla.

F 
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SAMMAN FATTNING

MÖJLIGHETER
Det finns dock möjligheter att förbättra 
vården för personer med Parkinson, 
både när det gäller behandlingen och 
hanteringen av sjukdomen. En tidig och 
lämplig farmakologisk behandling har 
inte bara visat sig minska de ekonomiska 
konsekvenserna för såväl individen som 
samhället, utan också göra det möjligt 
för personer som har sjukdomen att 
stanna kvar på arbetsplatsen längre och 
därigenom bidra till samhället.

KONSENSUS
Trots att Parkinson påverkar så många 
människor och utgör ett så stort ekono-
miskt hot för det europeiska samhället, 
finns det inte – och har aldrig funnits – 
någon ”konsensus” (överenskommelse) 
om hantering av Parkinson eller någon 
gemensam definition av vad som är 
Parkinsonvård av god kvalitet. Förrän nu.

”Konsensusuttalande om europeiska 
standarder för vård vid Parkinsons sjukdom” 
kombinerar uppgifter om de ekonomiska 
och känslomässiga kostnaderna för 
Parkinson i hela Europa med en mängd 
Parkinsonexperters specialistkunskap. 
Dessa experter är neurologer, geriatriker 
och medlemmar i olika tvärvetenskapliga 

team, samt personer med Parkinson och 
deras anhörigvårdare. Tillsammans har 
de för första gången enhälligt definierat 
en modell som europeiska beslutsfattare 
kan följa och som säkerställer optimal 
hantering av Parkinson. I korthet 
behöver beslutsfattare:
 - stödja initiativ som säkerställer tillgång 
till specialistvård av god i kvalitet för 
personer med Parkinson i hela Europa

 - minska ojämlikheten vid behandling 
och hantering av Parkinson

 - förbättra finansieringen av 
Parkinsonforskning och definiera 
forskningsprioriteringar

 - investera i bästa möjliga behandlings- och 
underhållsstrategier

 - öka allmänhetens och hälso- och sjukvårds-
personalens medvetenhet om Parkinson

 - minimera stigma och diskriminering
 - höja nivån på neurologisk vård inom 
europeiska hälso- och sjukvårdssystem

 - sörja för tillräcklig finansiering som 
stöd för de nationella Parkinson-
organisationernas fortsatta arbete.

”Det har aldrig funnits 
någon genensam 
”konsensus” angående 
definitionen av 
vad som ska vara 
Parkinsonvård av god 
kvalitet. Förrän nu

”

EN ENAD FRONT

”Konsensusuttalande om europeiska standarder 
för vård vid Parkinsons sjukdom” är ett unikt 
dokument. Det är det första i sitt slag som 
stödjer och uppmuntrar strävan efter jämlikhet 
och optimering av Parkinsonbehandling på 
både europeisk och nationell nivå. Det har 
utarbetats, granskats och godkänts av europeiska 
Parkinson specialister, personer med Parkinson, 
anhörigvårdare och 45 nationella Parkinson-
organisationer. En fullständig förteckning över 
medarbetarna finns på sidan 30.
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KOSTNADEN FÖR PARKINSONS SJUKDOM I EUROPA

KOSTNADEN FÖR PARKINSONS 
SJUKDOM I EUROPA

Storbritannien
År 2003 var den årliga 
vårdkostnaden per person för 
alla människor med Parkinson 
efter ålder 5 993 brittiska 
pund (9 975 euro). Flytt från 
hemmet till vårdboende var 
förknippat med en uppskattad 
kostnadsökning på 500 %.

Spanien
De direkta kostnaderna var betydligt 
högre år 2009 bland yngre personer med 
Parkinson och dem med svårare sjukdom.

Frankrike
År 1999 uppskattades den 
genomsnittliga årliga kostnaden 
för behandling av Parkinson 
till 4 421 euro per person, 
vilket resulterar i en ungefärlig 
utgift på 354 miljoner euro 
för det uppskattade antalet 
på 80 000 personer med 
Parkinson som bor i Frankrike.

= 
4 421 
EUR

= 
354 mn 
EUR

5
0
0
 %
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Sverige
De totala direkta 
kostnaderna för 
Parkinson var 8 328 
euro per person år 
2011, varav endast 
21 % var läkemedels-
kostnader.

Tjeckien
De totala halvårs-
kostnaderna för Parkinson 
var 5 510 euro per 
person år 2010. 
De direkta kostnaderna 
stod för 60 %, medan 
de indirekta kostnaderna 
stod för 40 %.

Parkinsons svårighetsgrad skiljer sig från 
person till person och alla fall är olika.

Tyskland
En tysk studie år 2010 visade att 
kostnaderna per person varierade 
från  18 660 euro för Hoehn & Yahr-
stadium 1–2 till 31 660 euro för 
Hoehn & Yahr-stadium 2–5.

LÄKEMEDELSKOSTNADER

1 749 EUR

1 200 000 +
Mängden människor som har Parkinson i Europa, 
enligt de senaste uppskattningarna (från 2005). 
Detta antal beräknas ha fördubblats år 2030.

13,9 miljarder EUR
Den uppskattade årliga europeiska kostnaden för 
Parkinson. De ekonomiska konsekvenserna av 
sjukdomen är enorma.

INDIREKTA
KOSTNADER

STADIUM 1–2 STADIUM 2–5

DIREKTA
KOSTNADER

5 510 EUR

40 %

18 660 
EUR

31 660 
EUR

60 %
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BAKGRUND TILL 
PARKINSONS 
SJUKDOM

ARKINSON ÄR EN PROGRESSIV, 
kronisk och komplex 
neurogenerativ sjukdom som 
inte kan botas. Den påverkar alla 

aspekter av det dagliga livet och är den 
vanligaste neurodegenerativa sjukdomen 
efter Alzheimers sjukdom. Det beräknas 
att förekomsten av Parkinsons sjukdom 
fördubblas till 2030 (Dorsey 2007), främst 
till följd av en åldrande befolkning. 
Det finns behandling och hantering för 
en mängd aspekter av sjukdomen, men är 
ännu inte tillgängligt för alla. Pågående 
forskning har medfört betydande 
förbättringar, men det behövs mer för att 
fördröja, stoppa eller vända sjukdomen.

VAD ÄR PARKINSON?
Parkinson uppkommer till följd av 
nedbrytning av de nervceller som 
producerar signalsubstansen dopamin i 
pars compacta-regionen i substantia nigra 
i hjärnan (Chaudhuri 2006). På grund av 
denna dopaminbrist kan inte signaler i 
hjärnan överföras på ett smidigt sätt till 
musklerna, vilket resulterar i svårigheter 
att kontrollera rörelserna (Jankovic 2008). 
En liknande förstörelse sker naturligt vid 
åldrande, men vid Parkinson påskyndas 
förloppet. Även om det är en komplex 
sjukdom (Keus 2009) är det allmänt 

accepterat att motoriska och vissa 
icke-motoriska symtom orsakas av den 
kraftigt minskade aktiviteten hos dessa 
dopaminutsöndrande celler på grund 
av för tidig celldöd. Förutom förlust av 
dopaminerga celler är det också vanligt 
med andra skador i icke-dopaminerga 
system vid Parkinson, vilka bidrar till 
att orsaka sjukdomens icke-motoriska 
symtom (Lees et al 2009).

EPIDEMIOLOGI
Det finns mer än 1,2 miljoner människor 
som har Parkinson (Andlin-Sobocki 
2005) i Europa. Den genomsnittliga 
åldern vid debut är 60 år, även om fler 
än 10 personer får diagnosen före 50 års 
ålder (Tanner 2002). Parkinson är vanligare 
hos män än hos kvinnor och kan drabba 
människor av alla etniciteter. Det är 
viktigt att komma ihåg att Parkinson 
kan drabba vem som helst.

SYMTOM
Parkinson kännetecknas främst av 
problem med kroppsrörelser – vilket 
kallas motoriska symtom. Dessa symtom 
är skakningar, stelhet, bradykinesi och 
postural instabilitet (Pankratz 2009, 
Reichmann 2010). Men Parkinson är 
också förknippad med symtom som 
inte är direkt rörelserelaterade – de 
kallas icke-motoriska symtom – vilka 
omfattar förlust av smak- och luktsinne, 
sömnstörningar, mag-tarmproblem, 
förstoppning, svårigheter att svälja, ångest, 
smärta, trötthet, depression, sexuell 
funktionsnedsättning, hallucinationer 
och psykos, störd impulskontroll, 

P 
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kognitiv funktionsnedsättning och demens 
(Barone et al 2009; Aarsland et al 2009; 
Menza 2010; Wood 2010). Dessa icke-
motoriska symtom leder ofta till behov av 
ytterligare vård utöver den neurologiska 
eller geriatriska specialistvården (Hayes 
2010). De kan också vara förknippade 
med dopaminerga och icke-dopaminerga 
patologier och vissa framkallas specifikt av 
dopaminerg behandling (Chaudhuri et al 
2010; Rektorova 2010).

Det är viktigt att komma ihåg att både 
motoriska och icke-motoriska symtom 
kan leda till sjukhusinläggning, vilket 
resulterar i ökat sjukvårdsutnyttjande och 
en markant ökning av den ekonomiska 
bördan (Keus 2009, Lökk 2011).

Även om motoriska symtom länge 
har betraktats som sjukdomens 
huvudsakliga symtom, anses nu 
alltmer de icke-motoriska symtomen 
som vanliga och viktiga inslag. Trots 
att icke-motoriska symtom ofta inte 
upptäcks (Chaudhuri 2006), har de en 
betydande inverkan på livskvaliteten hos 
personer med Parkinson (Gómez-Esteban 
2010; Martinez-Martin 2011; Soh 2011) 
och är fortfarande en viktig orsak till 
sjukhusinläggning (Muzerengi 2007). 

(I tabell 1 på sidan 25 finns data 
från tre studier som visar Parkinsons 
inverkan på livskvaliteten i olika 
sjukdomsstadier och belyser sambandet 
med sjukdomens svårighetsgrad.)

Parkinsons svårighetsgrad skiljer sig 
från person till person, eftersom alla 
fall är olika. Sjukdomens svårighetsgrad 
bestäms oftast med hjälp av Hoehn & Yahr-
skalan, där stadium 0 inte har några 
sjukdomssymtom och stadium 5 är den 
allvarligaste formen. Även om personer 
med Parkinson kanske inte har vissa 
sjukdomssymtom alls, varierar troligen 
andra symtom från ena dagen till den 
andra (Politis 2010). Likväl påverkar 
effekterna av Parkinson alltid de fysiska, 
kognitiva och psykiska domänerna och 
överskrider nästan varje kulturell, social 
och ekonomisk gräns.

TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM
Traditionellt var endast en medicinsk 
specialist involverad i behandlingen 
av Parkinson – oftast en neurolog eller 
geriatriker. I vissa europeiska länder 
har situationen förändrats under de 
senaste två årtiondena, eftersom man 
har upptäckt att det finns behov av bred 
expertkunskap för optimal hantering 
av sjukdomen. För de flesta länder 
är detta dock inte fallet. Trots detta, 
bör alla personer med Parkinson och 
deras anhörigvårdare vara involverade 
i sin egen sjukdomshantering och 
arbeta tillsammans med en mängd olika 
typer av hälso- och sjukvårdspersonal – 
vilket kallas ”tvärvetenskapliga team” 
eller ”stödtjänster” (Aragon 2010). 

”Effekterna av 
Parkinson involverar 
de fysiska, kognitiva 
och psykiska 
domänerna och 
överskrider varje 
kulturella, sociala och 
ekonomiska gräns

”

BAKGRUND TILL PARKINSONS SJUKDOM



10 | KONSENSUSUTTALANDE OM PARKINSONS SJUKDOM

Tvärvetenskapliga team kan omfatta:
 - allmänpraktiserande läkare
 - neurologer
 - geriatriker
 - sjukgymnaster
 - Parkinsonsjuksköterskor
 - tal- och språkterapeuter
 - arbetsterapeuter
 - dietister
 - psykologer, helst specialiserade 
på Parkinson

 - apotekare/farmaceuter
 - komplementärmedicinska terapeuter.

En strategi med tvärvetenskapliga 
team – inklusive säkerhet i hemmet 
som passar sjukdomsstadiet samt en 
kombination av både farmakologiska 
och icke-farmakologiska behandlingar – 
är den optimala strategin för en så komplex 
och mångfacetterad sjukdom (Van der 
Marck 2009, Aragon 2010). Det har visat 
sig att sjuksköterskor som är specialiserade 
på Parkinsons sjukdom utgör en viktig 
del av den tvärvetenskapliga arbetskraften 
(MacMahon 2006) och att livskvaliteten 
hos personer som har sjukdomen kan 
förbättras med deras hjälp. På samma sätt 
skulle ökad utbildning för annan hälso- 
och sjukvårdspersonal ge den specialist-
kunskap som behövs för att känna igen 
Parkinsonsymtom så tidigt som möjligt. 
Tyvärr är dock nuvarande hälso- och 
sjukvård bristfällig och många personer 
som behöver sådan vård remitteras inte 
till lämpliga specialister (Keus 2009), även 
om det finns riktlinjer som anger vikten 
av sådana remisser (Royal Dutch Society 
for Physical Therapy 2004).

STIGMA OCH DISKRIMINERING
Kanadafödde sociologen Erving 
Goffman definierade år 1963 stigma 
som ”situationen för den individ 
som är diskvalificerad från full 
social acceptans”. Sedan dess har 
flera studier visat att depression och 
ångest – icke-motoriska huvudsymtom 
vid Parkinson – är förknippade med 
stigma (Tickle-Degnen 2011). Likaså 
säger Världshälsoorganisationen: 
”Hinder för effektiv vård är bland annat 
bristen på resurser, brist på utbildade 
vårdgivare och det sociala stigma som 
är förknippat med psykiska sjukdomar 
såsom depression.”

För personer med Parkinson är 
stigma och diskriminering ofta 
följden av bristande medvetenhet 
hos allmänhet och hälso- och 
sjukvårdspersonal. Data från EPDA:s 
undersökning ”Uppfattningar om 
Parkinson” 2009 (då man intervjuade 

”Allmänhetens 
medvetenhet om 
Parkinson som ett 
prioriterat hälso-
problem behöver öka. 
Detta skulle sedan 
minska stigmat och 
diskrimineringen

”
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mer än 5 000 personer av den allmänna 
befolkningen i hela Europa) visade att 
även om fyra av 10 personer känner någon 
med Parkinson, vet två tredjedelar av 
befolkningen inte hur utbredd sjukdomen 
är eller förstår dess utmaningar eller 
konsekvenser. Därför finns det behov 
av att öka allmänhetens medvetenhet 
om Parkinson som ett prioriterat 
hälsoproblem, som i sin tur skulle minska 
dess stigma och få bort diskriminering av 
personer med Parkinson på arbetsplatsen.

Kort sagt finns det för närvarande 
inte tillräckligt med arbetsgivar-
strategier för att stödja 
personer med Parkinson på 
arbetsplatsen – såsom att 
uppmuntra tillhanda-
hållande av arbetsterapi, 
bevilja flexibilitet 
för läkarbesök och ge 
anställda med Parkinson 
möjlighet att arbeta 
hemifrån. Det är nödvändigt 
att uppmuntra dessa åtgärder 
för att öka medvetenheten om 
sjukdomen – både bland arbetsgivare 
och anställda – och få dem att känna sig 
mer accepterade av samhället.

KOSTNADER FÖR PARKINSON
De ekonomiska konsekvenserna av 
Parkinson är avsevärda i hela Europa. 
Den uppskattade årliga totala kostnaden 
för sjukdomen är 13,9 miljarder euro 
(Gustavsson et al 2011) och denna siffra 
kommer att stiga, eftersom antalet 
människor med Parkinson i Europa 
forsätter att växa.

Det har ofta visat sig att den årliga 
kostnaden för Parkinson per person 
ökar när sjukdomen blir svårare. En tysk 
studie visade att Parkinsonkostnaderna 
steg från 18 660 euro för Hoehn & Yahr-
stadium 1-2 till 31 660 euro för 
Hoehn & Yahr-stadium 2–5 (Winter 2010). 
Brittiska siffror stödjer denna bild. 
En rapport angav att den årliga kostnaden 
per person med Parkinson i Hoehn & Yahr-
stadium 3–5 var ungefär 72 277 euro 
(Findley 2011). Sådana kostnader är 
uppdelade i direkta kostnader (som 

omfattar konsultationer, 
sjukhusinläggningar, tester 

och undersökningar) och 
indirekta kostnader 
(som omfattar 
förtidspensionering, 
minskad arbetstid för 
anhörigvårdare och 
institutionalisering) 

(Hagell 2002, Lindgren 
2004, Andlin-Sobocki 2005).
Dessutom kostar det ungefär 

8 300 euro mer i vårdräkningar 
för varje person med Parkinson jämfört 
med dem som inte har sjukdomen. Denna 
extra kostnad beror på längre vistelser på 
sjukhus, fler dagar med långvarig vård 
(såsom vårdhem) och ökat antal recept 
(Chen 2008). En brittisk studie visade att 
flytt av en person med Parkinson från 
hemmet till ett vårdboende var förknippat 
med en kostnadsökning på ungefär 500 
procent (Findley 2003). Liknande studier 
har också visat betydande utgift sökningar 
när symtomen utvecklas (Hagell 2002, 
Dodel 2008, Findley 2007 och 2011. 

13,9 md EUR
Den uppskattade årliga 

kostnaden för Parkinson i 
Europa. Denna siffra kommer 

att fortsätta att stiga i takt 
med att befolkningen åldras.

Se sidorna 6–7 för mer om 
kostnaden för Parkinson.

BAKGRUND TILL PARKINSONS SJUKDOM
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Se även tabell 1 på sidan 25), då icke-
motoriska symtom är en viktig orsak 
till sjukhusvård och institutionalisering 
– båda är viktiga kostnadsdrivare inom 
vården av Parkinson – och har effekt på 
fortsatt anställning (Dodel 2008).

Det är dock viktigt att observera att 
dessa siffror inte visar hela bilden. 
De indirekta kostnaderna ökar till 
exempel på grund av minskade inkomster 
för såväl personen med Parkinson 
som hans/hennes anhörigvårdare i 
kombination med de dolda kostnaderna 
i samband med den resulterande 
produktivitetsförlusten (Chen 2008). 
(Tabell 2 på sidorna 26–27 ger en 
detaljerad sammanfattning av den 
ekonomiska kostnaden för Parkinson.)

Däremot har studier visat att tidig 
läkemedelsbehandling i kombination 
med terapeutiska åtgärder kan minska de 
ekonomiska konsekvenserna av Parkinson 
– och i vissa fall fördröja sjukdomens 
utveckling, vilket bevarar livskvaliteten 
under lägre tid (Olanow 2009). Andra 
fördelar av sådana proaktiva strategier 
är minskat antal sjukhusinläggningar, 
minskade skovfrekvenser och minskad 
svårighetsgrad hos symtomen (Bird 2010). 
Naturligtvis är förbättrad livskvalitet inte 
bara ett ekonomiskt krav – det är också 
ett mål i sig.

”Tidig läkemedels-
behandling i kombination 
med terapeutiska 
åtgärder kan minska 
de ekonomiska 
konsekvenserna av 
Parkinson – och i vissa 
fall fördröja sjukdomens 
utveckling, vilket 
bevarar livskvaliteten 
under lägre tid

”

BAKGRUND TILL PARKINSONS SJUKDOM
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KONSENSUS-
UTTALANDET

AKER OCH TING BEHÖVER 
förändras. Men vi inom 
”Parkinsonsamhället” kan inte 
genomföra dessa förändringar 

på egen hand. Vi behöver stöd från 
nationella och europeiska beslutsfattare 
för att säkerställa att den redan enorma 
ekonomiska och samhälleliga bördan 
inte ökar ytterligare efter hand som vår 
befolkning åldras (se tabeller och statistik 
över de ekonomiska konsekvenserna av 
Parkinson på sidorna 6–7 och 25–27).

Det finns möjligheter till förändring. 
Detta unika konsensusuttalande – som 
godkänts av europeiska Parkinson-
specialister, personer med Parkinson, 
anhörigvårdare och 45 nationella 
Parkinsonorganisationer – ger 
beslutsfattare riktlinjer för:
 - hur personer med Parkinson bör 
hanteras för att säkerställa att de på 
ett effektivt sätt ska kunna medverka 
i samhället

 - områden som man behöver fokusera 
på för att förverkliga ovanstående.

HUR PERSONER 
MED PARKINSON 
BÖR HANTERAS

Personer med Parkinson bör 
remitteras till en läkare med 
specialintresse för Parkinson
En läkare med specialintresse för 
Parkinson ger den mest tillförlitliga 
diagnosen på grund av större kännedom 
om och erfarenhet av sjukdomen 
(Pahwa 2010) – i synnerhet dess 
motoriska och icke-motoriska symtom. 
Remittering till en Parkinsonspecialist 
kan dock vara en långdragen process och 
historiskt sett har tillgängligheten varit 
mycket begränsad (Chaudhuri 2004). 
Ett skäl till detta är att antalet 
personer med Parkinson som en 
allmänläkare träffar är en bråkdel av 
dem som en specialiserad neurolog 
träffar (Galvin 2009) och därför är 
allmänläkaren sannolikt mindre bekant 
med symtomen och de nödvändiga 
vårdåtgärderna (Ghosh 2010).

Dessutom blir icke-motoriska 
symtom ofta bristfälligt behandlade av 
neurologer och vid mer än 50 procent av 
konsultationerna förblir de oidentifierade. 
De kräver olika behandlingar och 
framför allt har de olika prognoser 
(Chaudhuri 2010). Icke-motoriska 
symtom kan förekomma i alla stadier 
och många kan komma mer än ett 
årtionde före de motoriska symtomen. 
Det är därför troligare att läkare som är 
specialiserade på Parkinson upptäcker 

S 

KONSENSUS UTTALANDET
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dessa symtom och har en bättre 
helhetssyn på sjukdomens behandling 
och hantering (Engstrom 1994, 
Chaudhuri 2004 och 2010).

Icke-motoriska symtom är omfattande 
och varierande. De omfattar blås-
komplikationer, synhallucinationer, 
demens, psykos, fallolyckor, mag-
tarmkomplikationer, svårigheter att 
svälja och kognitiv funktionsnedsättning. 
De vanligaste av dessa symtom är sömn-
störningar, som inte upptäcks hos mer än 
40 procent av personerna med Parkinson. 
Många av dessa symtom kräver ofta 
behandling av andra specialister – 
till exempel blåskomplikationer som 
behöver hjälp av en urolog (Fowler 2010).

Personer med Parkinson bör få 
korrekt diagnos
En Parkinson diagnos kommer att ha 
en långsiktig inverkan på alla aspekter 
av patientens liv (Schrag 2000) och hans/
hennes familjs liv (Chrischilles 1998). 
Det finns dock inget enkelt eller 
tillgängligt diagnostisk test för Parkinson 
på grund av sjukdomens komplexitet. 
Det krävs alltid en klinisk diagnos, som 
bygger på en experts kliniska bedömning 
(Jankovic 2008, Pankratz 2009). 
För att komplicera saken ytterligare, 
är Parkinson en sjukdom som är svår 
att diagnostisera, eftersom den kan 
yttra sig på många olika sätt, särskilt i 
de tidiga stadierna när dess tecken och 
symtom är svaga (Koller 1997). I sådana 
fall kan etablerade diagnostiska verktyg 
som upptäcker förlusten av dopamin 
i hjärnan vara användbara.

Det är därför nödvändigt att:
 - specialistrådgivning görs tillgänglig för 
människor så snart de tidiga tecknen 
och symtomen på Parkinson upptäcks, 
så att olika behandlingsalternativ kan 
undersökas (Bird 2010, Pahwa 2010). 
En ovälkommen konsekvens för europeiska 
regeringar är att felaktiga diagnoser – 
som leder till onödiga eller felaktiga 
diagnostiska tester – dramatiskt ökar de 
redan överskridna sjukvårdskostnaderna

 - läkaren – eller helst specialistteamet – 
avsätter tillräckligt med tid för att 
säkerställa att personerna med Parkinson 
och deras familjer till fullo förstår vad 
de får höra och vilka konsekvenser 
nyheterna får för dem. Uppgifter från 
”Global Parkinson’s Disease Survey 
Steering Committee” (2002) visade också 
att tillfredsställelsen (eller avsaknaden 
av den) med förklaringen av sjukdomen 
vid diagnostillfället har en betydande 
inverkan på livet längre fram för en person 
med Parkinson

 - diagnosen är korrekt och förklaras 
till fullo. Om detta sker, kan de flesta 
personer med Parkinson få en god 
livskvalitet i många år

 - personer med Parkinson får läkemedel 
så tidigt som möjligt. Detta förbättrar 
deras livskvalitet – och i vissa fall 
kan det även fördröja sjukdomens 
fortskridande (Olanow 2009)

 - det tvärvetenskapliga teamet involveras 
så snart sjukdomen har diagnostiserats. 
Detta kan fördröja utveckling av ytterligare 
komplikationer och minskar därför 
sjukhusinläggningar, skovfrekvenser och 
symtomens svårighetsgrad, vilket i sin 
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tur minskar sjukdomens ekonomiska 
konsekvenser för både individen och 
samhället (Bird 2010).

Kort sagt, tidigare åtgärder är mer kostnads-
effektiva för individer och samhälle.

Personer med Parkinson bör få 
tillgång till stödtjänster
Stödtjänster – nämligen tillgång till 
ett tvärvetenskapligt team – kan, när de 
används tillsammans med läkemedels-
behandlingar i sjukdomens tidiga stadier, 
hjälpa personer med Parkinson att leva 
ett fullvärdigt liv, arbeta under längre 
tid och stanna hemma längre trots sina 
symtom (Vossius 2009). Det är viktigt att 
dessa stödtjänster är tillgängliga för alla 
personer med Parkinson i Europa.

Ett optimalt tvärvetenskapligt 
tillvägagångssätt bör även inbegripa 
anhörigvårdarens behov. Till exempel kan 
arbetsterapi hjälpa anhörigvårdare att 
hantera personer med Parkinson i mer 
komplicerade situationer och därmed 
skjuta upp behovet av vårdhjälp eller 
vårdboende (Dyck 2009, Van der Marck 
2009) och minska åtföljande kostnader. En 
viktig, men bortglömd, faktor är dock att 
familj och anhörigvårdare ofta utsätts för 
fysiska och känslomässiga påfrestningar 
vid den dagliga vården. Det är känt att 
psykosociala störningar, särskilt depression 
och ångest, utvecklas hos anhörigvårdare 
till följd av detta (Di Luca 2011), en realitet 
som måste förändras.

Dessutom spelar nationella 
Parkinsonorganisationer en väsentlig 
roll när det gäller att stödja personer 
med Parkinson, deras familjer och 
anhörigvårdare, hälso- och sjukvårds-
personal och hälso- och sjukvårdssystem. 
Eftersom många av deras resurser ofta är 
mycket begränsade, misslyckas de dock 
ofta med att förverkliga en stor del av 
sina möjligheter. Dessa organisationer 
kan utgöra en viktig länk mellan alla 
dem som har Parkinson och de vårdgivare 
som är engagerade i att förbättra deras 
vård. Det finns utrymme att bygga upp 
kapaciteten hos dessa organisationer 
i hela Europa, vilket skulle säkerställa 
deras utveckling som välinformerade 
och effektiva patientrepresentanter och 
förkämpar. Även blygsam finansiering 
skulle ge konkreta resultat när det 
gäller att förbättra medvetenheten 
och utbildningen om Parkinson.

”Stödtjänster – 
nämligen tillgång 
till ett tvärveten-
skapligt team – kan, 
när de används 
tillsammans med 
läkemedelsbehandlingar 
i de tidiga stadierna, 
hjälpa personer med 
Parkinson att leva 
ett fullvärdigt liv

”

KONSENSUS UTTALANDET
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Ett starkt nätverk av nationella 
Parkinson organisationer skulle öka 
medvetenheten och ge utbildning om 
sjukdomen, så att personer med Parkinson 
och deras anhörigvårdare kan fortsätta att 
på ett effektivt sätt medverka i samhället.

Personer med Parkinson bör 
få kontinuerlig vård
Det krävs många olika behandlingar och 
stödtjänster för att säkerställa att resan 
från diagnos till sjukdomens slutstadier 
blir så smidig som möjligt för alla som har 
Parkinson och deras familjer (Ghosh 2010).

Alla personer med Parkinson i Europa 
bör om möjligt:
 - stanna kvar i samma vårdteam under 
hela sin behandling, vilket därigenom 
säkerställer att en fast och stödjande 
relation kan utvecklas mellan personen, 
läkaren och övriga medlemmar i 
teamet, samtidigt som det gynnar 
förbättrad sjukdomshantering och 
bättre kommunikation (WHO 2003, 
Hudson 2006, Giles 2009)

 - förvänta sig – och ha rätt att få – 
bästa möjliga tillgängliga behandling, 
som bör omfatta tillgång till de fyra 
oftast förskrivna läkemedelsklasserna: 

levodopa (l-dopa); dopaminagonister med 
standardfrisättning eller kontrollerad 
frisättning; monoaminoxidas-B (MAO-B)-
hämmare; och katekol-O-metyltransferas 
(COMT)-hämmare. Om man säkerställer 
att läkare och deras patienter har 
tillgång till hela utbudet av läkemedel 
som är licensierade och godkända för 
användning vid behandling av Parkinson 
möjliggörs en bättre individanpassning 
av behandlingen

 - ha möjlighet att få kirurgiskt utlåtande, 
infusionsbehandlingar och eventuell 
framtida behandling som har visat sig 
vara effektiv och säker

 - komma ifråga för stöd från palliativa 
vårdspecialister och tvärvetenskapliga 
team (Bunting-Perry 2006). Personer 
med Parkinson har inte traditionellt 
kommit ifråga för stöd från palliativa 
vårdspecialister, trots att de har samma 
behov av palliativ vård som många andra – 
till exempel personer med framskriden 
cancer. Faktum är att Parkinsons karaktär 
och dess fysiska och psykiska utmaningar 
tyder på att en palliativ vårdstrategi kan 
vara mycket fördelaktig (Lanoix 2009).

Personer med Parkinson bör ta 
del i hanteringen av sin sjukdom
Personer som har fått diagnosen Parkinson 
kan kämpa för att acceptera den förlust 
av självständighet och kontroll som 
sjukdomen medför. Genom att redan från 
början vara fullt involverade i valet av 
behandling och terapi kan de dock öka 
sin behandlingsföljsamhet, återvinna 
sitt självförtroende och sin kontroll, och 
medverka mer i samhället (WHO 2003).

”Genom att vara 
fullt involverade i sin 
behandling och terapi 
kan personer med 
Parkinson återvinna 
sitt självförtroende 
och medverka mer 
i samhället

”
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Läkare som aktivt engagerar sig i 
personer med Parkinson – genom att 
öka deras förståelse av sjukdomsför-
loppet och förklara hur det kan påverka 
dem i framtiden – lyckas förbättra 
deras livskvalitet.

En japansk studie visade till 
exempel ett tydligt samband 
mellan patientens livskvalitet och 
patientens kunskap om Parkinson 
(Shimbo 2004). Likaledes identifierade 
en skotsk studie en signifikant positiv 
parallell mellan livskvalitet och 
tillfredsställelse hos en person med 
Parkinson. Forskarna hävdade att 
ju mer involverad en patient var 
i sin egen behandling, desto mer 
tillfredsställda blev de (Grosset 2005). 
Genom att kunna fatta beslut om 
sin egen behandling kommer därför 
personer med Parkinson att vara i stånd 
att återfå kontrollen över sina liv och 
känna att de kan stanna kvar längre 
i arbetslivet, och därmed bidra 
ekonomiskt till samhället.

Likaledes är bristande 
behandlingsföljsamhet vanlig vid 
Parkinson (Leopold 2004, Davis 2010, 
Grosset 2010, Tarrants 2010). Att till 
fullo involvera patienterna i deras 
behandlings- och terapibeslut hjälper 
dock till att förbättra följsamheten 
och leder till ökad förståelse för 
sjukdomen (WHO 2003) och förbättrad 
hantering (Kulkarni 2008). Det finns 
också bevis på att insatser för att främja 
behandlingsföljsamheten vid Parkinson 
kan leda till kostnadsbesparingar för 
kontraktsstyrd vård (Davis 2010).

VAD EUROPEISKA 
BESLUTSFATTARE 
BEHÖVER GÖRA

1 Stödja initiativ som säkerställer lika 
tillgång till specialiserad Parkinson-
vård av god kvalitet i hela Europa.

2 Minska ojämlikheten vid behandling 
och hantering av Parkinson.

3 Förbättra finansieringen av 
Parkinsonforskning och definiera 
forskningsprioriteringar.

4 Investera i bästa möjliga behandlings- 
och underhållsstrategier.

5 Öka allmänhetens och hälso- och 
sjukvårdspersonalens medvetenhet 
om Parkinson.

6 Minimera stigma och 
diskriminering.

7 Stärka nivån på den neurologiska 
vården inom europeiska hälso- 
och sjukvårdssystem.

8 Sörja för fullgod finansiering som 
stödjer de nationella Parkinson-
organisationernas fortsatta arbete.

KONSENSUS UTTALANDET
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OM 
EPDA

PDA ÄR DEN ENDA 
europeiska paraply-
organisationen för 
Parkinsons sjukdom. 

Den representerar 45 medlems-
organisationer och kämpar för 
rättigheterna och behoven för mer 
än 1,2 miljoner människor med 
Parkinson och deras familjer.

VAD GÖR EPDA?
Genom att samarbeta med sina 
45 medlemsorganisationer – 
som företräder behoven 
hos enskilda personer med 
Parkinson och deras familjer 
på nationell nivå – syftar EPDA 
till att:
 - säkerställa lika tillgång till 
snabb diagnos i rätt tid och 
Parkinsonvård av god kvalitet 
i hela Europa genom att 
höja standarden och minska 
befintliga ojämlikheter

 - öka allmänhetens medvetenhet 
om Parkinson som ett 
prioriterat hälsoproblem

- bidra till att minska stigmat 
och undanröja diskriminering 
av personer med Parkinson

 - stödja utvecklingen av nationella 
Parkinsonorganisationer i 
hela Europa.

Ordförande
Knut-Johan 
Onarheim

Norge

Vice ordförande
Susanna 
Lindvall
Sverige

Kassör
Mariella 
Graziano

Luxemburg

Medlem
Ami Ariel 

Israel

Medlem
Ann Keilthy

Irland

EPDA:S VISION
Att göra det möjligt för alla 
människor med Parkinson i 
Europa att leva ett fullvärdigt liv 
och samtidigt stödja sökandet 
efter ett botemedel.

EPDA:S UPPDRAG
För att uppnå sin vision strävar 
EPDA efter att bli det ledande 
språkröret för Parkinson i Europa – 
genom att erbjuda innovativt 
ledarskap, information och resurser 
till nationella Parkinsonförbund, 
europeiska beslutsfattare, 
behandlingsindustrin, hälso- och 
sjukvårdspersonal och media. 
För att kunna uppnå dessa mål, 
hoppas EPDA öka medvetenheten 
om Parkinson och möjliggöra 
att personer som har sjukdomen 
behandlas effektivt och lika i 
hela Europa.

www.epda.eu.com

E 

OM EPDA



KONSENSUSUTTALANDE OM PARKINSONS SJUKDOM | 19

EPDA OCH 
BEHOVET AV 
ETT KONSENSUS-
UTTALANDE

EPDA-KONTRAKTET 
FÖR PERSONER MED 
PARKINSONS SJUKDOM

EPDA-kontraktet för 
personer med Parkinson 
(www.epda.eu.com/epdacharter) 
nedtecknades i april 1997 i ett försök 
att öka kännedomen om Parkinson 
och öka allmänhetens medvetenhet 
om sjukdomen. Kontraktet ger en 
ram för hantering av Parkinson – 
från första screening och diagnos till 
behandling, hantering och palliativ vård. 
Kontraktet säger att alla människor 
med Parkinson har rätt att:
 - bli hänvisade till en läkare med 
speciellt intresse för Parkinson

 - få korrekt diagnos
 - ha tillgång till stödtjänster
 - få kontinuerlig vård
 - ta del i hanteringen av sjukdomen.

Kontraktet och dess principer stöds 
av Världshälsoorganisationen (WHO) 
och flera framstående personer har 
skrivit på, däribland påven John Paul II, 
Luciano Pavarotti, prinsessan Diana, 
Muhammad Ali, olika brittiska premiär-
ministrar och andra inflytelserika 

personer från hela världen. Kontraktet 
ledde till skapandet och lanseringen 
av ”Global Declaration on Parkinson’s 
Disease” av WHO:s arbetsgrupp 
för Parkinsons sjukdom år 2003 
(www.epda.eu.com/globalDeclaration), 
vilket senare undertecknades och 
stöddes av många välkända personer, 
däribland ärkebiskop Desmond Tutu, 
Michael J Fox, Muhammad Ali och 
Janet Reno. Den globala förklaringen 
syftar till att förbättra livet för människor 
med Parkinson genom att uppmuntra 
förverkligandet av EPDA-kontraktet.

Tyvärr tyder uppgifter på att kontraktets 
kriterier ännu inte uppfyllts på ett tillfreds-
ställande sätt i Europa och att personer 
med Parkinson INTE får den standard på 
vård som de har rätt till.

EPDA:S KAMPANJ ”VIDARE 
MOT FÖRÄNDRING”
År 2010 lanserade EPDA kampanjen 
”Vidare mot förändring” – en treårig 
alleuropeisk online-enkät i tre delar 
(översatt till 24 europeiska språk) som 
frågar personer med Parkinson om deras 
liv har förbättrats sedan kontraktet 
nedtecknades år 1997.

”Uppgifter tyder på 
att standarderna inte 
uppfyllts i hela Europa 
och att personer 
med Parkinson inte 
får den vård de har 
rätt till

”

EPDA OCH BEHOVET AV ETT KONSENSUS UTTALANDE
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Varje år försöker undersökningen få 
uppriktiga svar från deltagarna angående 
en eller två specifika punkter i kontraktet. 
De uppgifter som man fått från den första 
undersökningen har gett ett ovärderligt 
stöd för detta konsensusuttalande och stödjer 
det faktum att hanteringen av personer 
med Parkinson måste förbättras i hela 
Europa. Resultaten från den första delen 
av kampanjen publicerades 2011 i oktober-
numret av European Journal of Neurology.

Denna rapport, som författats av två 
framstående neurologer och som kan 
laddas ned online (se sidan 21 för mer 
information), visar de områden där 
framsteg har gjorts för att säkerställa 
bästa möjliga vård för personer med 
Parkinson, men belyser också de områden 
där det krävs mycket mer arbete. 
Intressant nog bedömdes information 
från patientorganisationer mycket mer 
positivt än de resurser som finns allmänt 
tillgängliga från läkare. Några positiva 
exempel från rapporten är:
 - de flesta personer med Parkinson i 
Europa får sin diagnos inom ett år

 - husläkaren har en mycket viktig roll i 
den fortlöpande vården av en person 
med Parkinson som besöker läkaren 
regelbundet

 - neurologen är viktig när det gäller 
diagnos och postoperativ vård.

De flesta svaren var dock negativa. 
Till exempel:
 - personer med Parkinson uttryckte oro 
över det sätt på vilket deras diagnos 
meddelades. Många tyckte att de 
behandlades bryskt eller opersonligt. 

Sämst betyg gavs när diagnosen 
hanterades av en neurolog eller sjuk-
husläkare och bäst betyg gavs när 
den hanterades av en husläkare

 - sjukhusläkare spelade bara en mindre 
roll vid hantering av personer med 
Parkinson, och geriatriker var ännu 
mindre inblandade. Brist på relevant 
eller praktisk information om Parkinson 
från hälso- och sjukvårdspersonal var 
också ett återkommande tema i de 
svarandes kommentarer

 - medverkan av en Parkinsonspecialist 
var som högst i östra och södra 
Europa och betydligt lägre i norra 
och västra Europa.

Data från de sista två undersökningarna 
kommer att användas på samma sätt 
som den första: resultaten kommer att 
analyseras av EPDA och ett manuskript 
kommer sedan att färdigställas för 
inlämning till en fackgranskad 
neurologisk tidskrift. Artikeln kommer 
sedan att användas som ett verktyg 
vid sidan om konsensusuttalandet 
(som kommer att uppdateras årligen 
för att överensstämma med ytterligare 
stödjande data från undersökningen 
”Vidare mot förändring”). Tillsammans 
kommer de att användas som verktyg 
i arbetet för förbättrad behandling 
och vård av personer med Parkinson, 
vilket kommer att göra det möjligt 
för dem att på ett effektivt sätt 
medverka i samhället.

EPDA OCH BEHOVET AV ETT KONSENSUS UTTALANDE
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YTTERLIGARE 
INFORMATION

EPDA:S WEBBPLATS
Det finns en förteckning över 
europeiska och internationella Parkinson-
organisationer på EPDA:s webbplats.
www.epda.eu.com/members

KAMPANJEN ”VIDARE MOT 
FÖRÄNDRING”
Full information om kampanjen 
”Vidare mot förändring” finns på 
sidorna 19 och 20. Resultaten från den 
första undersökningen (publicerades 2011 
i oktobernumret av European Journal 
of Neurology) kan laddas ned på 
www.epda.eu.com/news/2011-10-03-epda. 
Besök webbplatsen om du vill ha 
mer information. www.epda.eu.com/
projects/move-for-change

INFORMATIONSKAMPANJEN 
”LIV MED PARKINSON”
EPDA:s informationskampanj ”Liv med 
Parkinson” syftar till att belysa den brist 
på förståelse för och kunskap om Parkinson 
som finns i hela Europa idag genom att 
tillhandahålla utbildningsbroschyrer 
och en medföljande DVD. Kampanjen 
syftar också till att belysa behovet av att 
minska de ekonomiska konsekvenserna 
av Parkinson och säkerställa att alla 
människor med Parkinson får tillgång till 
rätt hantering och rätt behandling vid 
rätt tidpunkt.

Kampanjmaterialet innehåller 
personliga vittnesmål från hela världen 
som beskriver de utmaningar som 
personer med Parkinson och deras 
familjer upplever, samt konsekvenserna 
av dessa utmaningar i deras dagliga 
liv. Dessutom förklarar internationella 
opinionsbildare inom Parkinsonområdet 
sjukdomens symtom och tillhandahåller 
fakta i samband med de olika vittnesmålen. 
Allt material finns på flera språk. 
www.parkinsonsawareness.eu.com

HJÄLPMEDEL FÖR BESLUT 
VID PARKINSON
Webbplatsen för hjälpmedlet för beslut 
vid Parkinson syftar till att hjälpa personer 
med Parkinson att må bra när de lever 
med sjukdomen. Webbplatsen baseras 
inte bara på medicinska utlåtanden, 
utan även på verkliga upplevelser. Den 
förklarar vilka alternativ som finns och ger 
information om vem som kan hjälpa till, 
samt hur och när de kan hjälpa till.
www.parkinsonsdecisionaid.eu.com

YTTERLIGARE INFORMATION
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BEVIS

Tabell 1: Sammanfattade bevis för Parkinsons inverkan på livskvalitet

REFERENS LAND STUDIETYP PROV-
STORLEK

ANVÄNT 
INSTRUMENT

RESULTAT/FYND

Schrag et al. 
2000

Storbritannien Populations-
baserad

124 PDQ-39
EQ-5D
SF-36

Vid alla utvärderingar, oavsett vilket 
instrument som användes, försämrades 
livskvaliteten (QoL) signifikant när 
sjukdomens svårighetsgrad ökade 
(sammanfattningsindex).
• PDQ-39: HY 1: 10,5 mot HY 5: 66,7
• EQ-5D (sammanfattningsindex): 

HY 1: 0,96 mot HY 5: -0,21
• SF-36 (fysisk): 

HY 1: 48,6 mot HY 5: 20,8
• SF-36 (psykisk): 

HY 1: 48,0 mot HY 5: 37,3

Keränen et 
al. 2003

Finland Sjukdoms-
kostnad

260 PDQ-39
EQ-5D
15D

Sambandet mellan nyttopoäng skattad 
med två instrument (15D och EQ-5D) 
och svårighetsgrad var 0,51 respektive 
0,45. Sambandet mellan QoL och 
Parkinsons svårighetsgrad var 0,5 när 
QoL mättes med PDQ-39. Ett starkt 
samband mellan QoL, sjukdoms-
kostnad och sjukdomens svårighetsgrad 
rapporterades. QoL för Parkinson-
patienter med motoriska fluktuationer 
var också lägre än för patienter utan 
motoriska fluktuationer.

Pechevis et 
al. 2005

Europa Observations-
studie

PDQL
SF-36

Båda instrumenten visade signifikant 
minskade QoL-poäng när dyskinesiernas 
svårighetsgrad ökade. Effekten av 
dyskinesierna verkade adderas till 
effekten av motoriska fluktuationer och 
sjukdomens svårighetsgrad.

Anmärkningar
39-punkters frågeformulär för Parkinsons sjukdom; PDQL: livskvalitetsmått för Parkinsons sjukdom; 
SF-36: Kortform 36; ED-5D: EuroQoL 5D; HY 1: Hoehn & Yahr-stadium 1; HY 5: Hoehn & Yahr-stadium 5

BEVIS
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Tabell 2: Ekonomiska konsekvenser av Parkinson

STUDIE HUVUDFYND

Tremånaders prospektiv 
analys av de ekonomiska 
konsekvenserna av Parkinson 
i Tyskland
(Dodel et al 1998)

• Den direkta kostnaden under tre månader för Parkinson per person var 2 664 euro.
• Symtomprogression (mätt som HY-stadium) ökade utgifterna (HY 1 = 987 euro; 

HY 5 = 4 980 euro).
• Uppkomsten av motoriska symtom motsvaras av en kostnadsökning.

Prospektiv studie av direkta 
och indirekta sjukvårds-
kostnader i Frankrike
(LePen et al 1999)

• Den årliga indirekta kostnaden per person var 6 984 euro.
• Den genomsnittliga årliga kostnaden för behandling av Parkinson i Frankrike 

uppskattas till 4 421 euro per person, vilket resulterar i en ungefärlig utgift på 
354 miljoner euro för ett uppskattat antal på 80 000 personer med Parkinson.

Analys av direkta och indirekta 
kostnader för svenska personer 
med Parkinson
(Hagell et al 2002)

• De totala årliga kostnaderna för Parkinson var 13 800 euro per person.
• De direkta kostnaderna var 7 899 euro per person.

Prospektiv studie av 
direkta sjukvårdskostnader 
i Storbritannien
(Findley et al 2003)

• Den årliga vårdkostnaden per person för alla människor med Parkinson efter 
ålder var 5 993 brittiska pund (9 975 euro).

• Symtomprogression (mätt som HY-stadium) ökade utgifterna signifikant.
• Flytt från hemmet till vårdboende var förknippat med en uppskattad 

kostnadsökning på 500 %.

En tvärsnittsstudie av 
den ekonomiska bördan 
av Parkinson i Finland
(Keränen et al 2003)

• De totala kostnaderna var 11 800 euro per person. De årliga direkta kostnaderna 
var 4 900 euro per person.

• Det fanns ett starkt samband mellan livskvalitet, sjukdomskostnad och 
Parkinsons svårighetsgrad.

Sexmånaders observations-
studie för att utvärdera den 
hälsoekonomiska bördan av 
Parkinson i Tyskland
(Spottke et al 2005)

• De totala medicinska och icke-medicinska direkta kostnaderna ur perspektivet 
lagstadgad sjukförsäkring (GKV) uppgick till 3 380 ± 4 230 euro.

• De totala indirekta kostnaderna uppgick till 3 180 ± 6 480 euro.
• Multivariatanalyser av de direkta kostnaderna visade att sjukdomens svårighetsgrad 

och hälsorelaterad livskvalitet var signifikanta prediktorer för ökad kostnad.

Treårig studie av de 
ekonomiska aspekterna 
av Parkinson i Tyskland
(Dengler et al 2006)

• Den totala genomsnittliga kostnaden per person med Parkinson per månad uppgick 
till 1 007,55 euro (603,33 euro som direkta kostnader och 404,22 euro som 
indirekta kostnader).

• Kostnaderna ökade proportionellt med HY-stadium och sjönk vid stadium 4 och 5.

Sammanfattning av förekomst 
av och kostnader för Parkinson 
i Australien 2005
(Access Economics 2007)

• Kostnaderna ökade proportionellt mot HY-stadium: årlig kostnad per person med 
Parkinson i stadium HY 1 var lika med 2 481 euro, jämfört med 7 585 euro för 
dem i stadium HY 5.

• Dessa beräkningar gjordes genom att använda det viktade genomsnittet av kvoter 
som utvecklats från både Findley et al (2003) och Spottke et al (2005).
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STUDIE HUVUDFYND

Utvärdering av kostnader 
och hälsorelaterad livskvalitet 
hos patienter med Parkinson 
i Europa – hälsoekonomisk 
undersökning, Tyskland
(Dodel et al 2008)

• Totala årliga kostnader per person på 20 860 euro (inklusive direkta kostnader 
på 3 720 euro exklusive läkemedelskostnader på 3 840 euro och indirekta 
kostnader på 6 360 euro).

• Progressiva symtom ökar behandlingskostnaderna. Patienter med dyskinesi; 
kostnaderna var nästan fördubblade (10 760 euro) jämfört med patienter utan 
dyskinesi. Dessutom ökade motoriska fluktuationer kostnaderna med 5 000 euro 
till 11 040 euro.

• Indirekta kostnader är signifikant högre än direkta kostnader i samband med 
Parkinson.

En tvärsnittsstudie för att 
utvärdera den hälsorelaterade 
ekonomiska bördan av 
Parkinson i Spanien
(Cubo et al 2009)

• Genomsnittlig total direkt kostnad under tre månader uppgick till 2 631 euro 
per person.

• Medicinsk behandling stod för 34 % av den totala kostnaden, med en 
genomsnittlig kostnad per person på 669 euro.

• De direkta kostnaderna var signifikant högre bland unga patienter, dem med 
högre HY-stadium och svårare sjukdom.

En kohortstudie som 
undersökt kostnaderna 
för Parkinson i Tjeckien
(Winter et al 2010)

• De totala halvårskostnaderna för Parkinson var 5 510 euro per person.
• De direkta kostnaderna stod för 60 % av de totala kostnaderna och indirekta 

kostnader stod för 40 %.
• Behandlingsutgifterna för personer med Parkinson stod för 40 % av deras inkomst.
• Studien visar en avsevärd ekonomisk börda av Parkinson i Tjeckien.

Analys av en dataserie 
med brittiska patienter med 
framskriden Parkinson, med 
avseende på den ekonomiska 
bördan av sjukdomen
(Findley et al 2011)

• De genomsnittliga totala kostnaderna under 12 månader ökade beroende på 
hur lång tid per dag en patient befann sig i ”off”-fas: <25 % av den vakna tiden 
= 29 808 euro; >75 % av den vakna tiden = 72 277 euro (HY-stadium 3–5).

• Totalt sett tillskrevs 7 % av kostnaderna direkt medicinsk vård, 50 % tillskrevs 
direkt icke-medicinsk vård och 43 % indirekt informell vård.

Analys av direkta 
kostnader för svenska 
personer med Parkinson 
(Lökk et al 2011)

• De totala direkta kostnaderna för Parkinson var 8 328 euro per person, 
varav endast 21 % var läkemedelskostnader.

Anmärkning
HY 1: Hoehn & Yahr-stadium 1; HY 3: Hoehn & Yahr-stadium 3; HY 5: Hoehn & Yahr-stadium 5. 
Eurobeloppen i dessa studier beräknades enligt omräkningskurserna vid den tidpunkten

Tabell 2: Ekonomiska konsekvenser av Parkinson (fortsättning)

BEVIS
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ORDLISTA

Anhörigvårdare En anhörigvårdare är någon som regelbundet och 
fortlöpande tar hand om en familjemedlem eller vän 
som behöver hjälp på grund av sjukdom, ålder eller 
funktionsnedsättning. En anhörigvårdare kan vara vem 
som helst – av vilket kön och i vilken ålder som helst – 
och är i allmänhet oavlönad

Behandlingsföljsamhet Att alltid ta rätt mängd läkemedel vid rätt tidpunkt

Biomarkör En substans som mäts i blod och vars koncentration speglar 
svårighetsgraden eller förekomsten av ett sjukdomstillstånd

Bradykinesi Onormalt långsamma rörelser; långsamma fysiska och 
psykiska reaktioner

COMT-hämmare Katekol-O-metyltransferashämmare – en grupp läkemedel 
som används som behandling vid Parkinson. COMT-hämmare 
ges jämsides med levodopa för att förhindra att det bryts 
ned i kroppen och hjärnan

Dopamin En signalsubstans som produceras i flera områden i 
hjärnan, däribland substantia nigra. När dopamin ges som 
läkemedel påverkar det inte centrala nervsystemet direkt, 
eftersom det inte kan passera blod-hjärnbarriären. För att öka 
mängden dopamin i hjärnan vid Parkinson kan levodopa – 
prekursorn (förstadiet) till dopamin – användas, eftersom 
det kan passera blod-hjärnbarriären

Dopaminagonist Dopaminreceptoragonister är läkemedel som har en struktur 
som är mycket lik dopamin. På grund av denna likhet kan de 
efterlikna dopamins effekt, i stället för att komplettera den 
otillräckliga tillgången på dopamin på det sätt levodopa gör. 
Till skillnad från levodopa behöver de inte först omvandlas 
av hjärncellerna

EPDA Europeiska Parkinsonförbundet 
(European Parkinson’s Disease Association)

GP (engelsk förkortning) Allmänpraktiserande läkare

Hoehn & Yahr Hoehn & Yahr (HY)-skalan är ett system som används för att 
klassificera Parkinson i ett av fem stadier. Stadium 0 har inga 
symtom och stadium 5 är det allvarligaste sjukdomsstadiet

Kognitiv funktions-
nedsättning

Påverkar hjärnfunktioner som rör tankeprocesser såsom 
tänkande, resonerande och omdöme, minne, föreställning, 
inlärning, intuition, känsla och uppfattning, samt förståelse
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L-DOPA Levodopa (L-3,4-dihydroxifenylalanin) – prekursorn 
(förstadiet) till signalsubstanserna dopamin, noradrenalin 
och adrenalin – används vid klinisk behandling av Parkinson 
och dopaminkänslig dystoni

MAO-B-hämmare Monoaminoxidas B-hämmare är en grupp av läkemedel som 
används för behandling av symtomen vid tidig Parkinson, samt 
för att behandla levodopaframkallade motoriska fluktuationer 
vid mer framskriden sjukdom. De verkar genom att förhindra 
att dopamin bryts ned i hjärnan

”Off”-fas vid Parkinson Det är ett av stadierna i det ”on-off”-fenomen som upplevs 
av vissa personer med Parkinson. Detta fenomen kan bäst 
beskrivas som en oförutsägbar förändring från rörlighet (”on”) 
till en plötslig oförmåga att röra sig (”off”). ”On-off”-attackerna 
är oförutsägbara fluktuationer i läkemedelssvaret, vilka kan 
pågå i upp till flera timmar

Palliativ vård Palliativ vård är all medicinsk behandling som syftar till 
att göra livet behagligare för personer med ett framskridet, 
kroniskt, fortskridande tillstånd. Det omfattar hantering 
av smärta och symtom, tillsammans med känslomässigt, 
psykologiskt och andligt stöd

Parkinsonism Parkinsonism är samlingsnamnet på en grupp av tillstånd 
som uppvisar de viktigaste karaktärsdragen hos Parkinson: 
skakningar, stelhet i musklerna, rörelseproblem och 
bradykinesi (långsamma rörelser)

Pars compacta Del av substantia nigra

Progressiv sjukdom Ett tillstånd som förvärras med tiden

Signalsubstans En kemisk substans som förekommer i nervsystemet 
och som vidarebefordrar meddelanden (signaler) 
mellan olika nervceller. Exempel på signalsubstanser 
är dopamin, acetylkolin, noradrenalin och serotonin 
(”välbefinnandesubstansen”). Dopamin är inte den enda 
signalsubstans som är involverad vid Parkinson

Substantia nigra En hjärnstruktur som finns i mitthjärnan och som 
har en viktig roll vid belöning, missbruk och rörelse. 
Parkinson orsakas av nedbrytning av dopaminerga 
nervceller i substantia nigra
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