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Abstrakt 
 

              Epilepsi är den vanligaste neurologiska sjukdomen och bärs av miljontals 
människor världen över. Personen och sjukdomen är integrerade i en enhet 
och personen upplever världen genom påverkan av sin sjukdom. Personer 
med epilepsi har i århundraden varit utsatta för stigmatisering och fördomar. 
Syftet med litteraturstudien är att beskriva personers upplevelse av att leva 
med epilepsi. En systematisk litteratursökning genomfördes. Sökprocessen 
resulterade i nio artiklar som analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys 
med manifest ansats. Analysen resulterade i fyra slutkategorier ”förlora 
kontrollen över kropp och medvetande”, ” vara en outsider”, ”känna oro och 
vara begränsad på grund av sjukdomen” samt ”lära sig leva med 
sjukdomen”. Det framkom att anfallen var svåra att beskriva men metaforer 
användes. Anfallen tog över kroppen och gav fysiska konsekvenser såsom 
fatigue och förvirring. Vidare framkom att personerna kände sig annorlunda 
i förhållande andra, de upplevde att andra människor tog avstånd och att de 
skrämde sin omgivning. Personerna upplevde sig begränsade av såväl 
sjukdomen och dess konsekvenser som av den farmakologiska 
behandlingen. Att bli bekräftad och bli stöttad av sjukvård och närstående 
hjälpte personerna att hantera sjukdomen och medicinerna hjälpte till att 
kontrollera anfallen.  

 
Nyckelord: epilepsi, upplevelse, dagligt liv, kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie 
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Enligt World Health Organisation [WHO] (2009) är epilepsi den vanligaste neurologiska 

störningen. Epilepsi är en kronisk sjukdom med över 50 miljoner drabbade människor världen 

över varav 85% av de drabbade  bor i utvecklingsländer.  I minst hälften av fallen drabbas 

personen under barnaåren. Epilepsi kännetecknas av krampanfall av olika arter. Anfallen kan 

variera från en kort frånvaroattack eller en omedveten muskelryckning till ett flera minuter 

långt krampanfall där personen är medvetslös. Frekvensen varierar från flera anfall per dag till 

färre än ett anfall per år. Anfallen beror på elektrisk urladdning i hjärnan. Diagnosen epilepsi 

ställs då en person har haft minst två oprovocerade epileptiska anfall. Endast ett epileptiskt 

anfall, något som drabbar 10% av befolkningen, eller anfall  som har en utlösande faktor till 

exempel infektion, feber eller intoxikation leder inte till diagnosen epilepsi. Idiopatisk epilepsi 

är vanligast, 6 av 10 har denna diagnos, vilket innebär att man inte känner till någon orsak till 

varför personen bär på sjukdomen. Sekundär epilepsi innebär att epilepsin är orsakad av en 

annan sjukdom. Vanliga orsaker är bland annat hjärntumör, stroke, huvudtrauma, genetiska 

orsaker och infektioner. Epileptiker tenderar att oftare drabbas av andra sjukdomar samt av 

fysiska skador såsom frakturer (WHO, 2009). Personer med epilepsi har av sjukdomen samt 

av sjukdomens konsekvenser en ökad mortaliteti (Hitiris, Mohanraj, Norrie & Brodie, 2007).  

 

Personer med epilepsi är utsatta för stigmatisering och fördomar. Sjukdomen är en av de 

äldsta omtalade sjukdomarna och de drabbade har i århundraden varit utsatta av förföljelse 

och stigmatisering. I många länder lever än idag fördomar och diskriminering kvar (WHO 

2009). Det går att se på stigmatisering som en känsla av och verklig utförd stigmatisering. 

Känslan om stigmatisering kan ofta upplevas mer plågsam än den verkligt utförda. 

Personernas känsla kan leda till en själv uppfyllande profetia, där rädslan och skammen gör 

att det döljer sjukdomen från andra, och inte ens testar om den förväntade stigmatiseringen 

från omgivningen stämmer eller inte.  Hur någon förhåller sig till sin sjukdom påverkas till 

stor grad av föräldrarnas uppfattning om epilepsi. Om föräldrarna uppfattar epilepsin som 

något skamligt, så kan deras attityd göra att barnen uppfattar det som att epilepsi är något som 

ska hållas hemlig  för andra personer (Jacoby & Austin 2006 ). De sociala konsekvenserna av 

sjukdomen är oftast svårare att leva med än de medicinska aspekterna av sjukdomen. Detta 

leder till påverkan på livskvalitén hos de drabbade personerna såväl som hos deras familjer 

(WHO, 2009). Epilepsi har visat sig ge konsekvenser såsom begränsningar i aktiviteter, 

stesav
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ambitionsnivåer, minnesstörningar, familjeliv, minskad självkänsla och ökad problematik med 

ångest och depressioner (Poochikian-Sarkissian, Wennberg, Sidani & Devins, 2007). 

Sjukdomen är en del av livet och således också en plats i en persons livshistoria. Personer 

relaterar sitt liv utifrån livet före sjukdomen, och hur det var efter och drömmar och 

förhoppningar som blev påverkade och ändrade till följd av erfarenheten av sin sjukdom. När 

människor lever med en sjukdom kämpar personen för att livet ska vara så normalt som 

möjligt. Den som lever med kronisk sjukdom önskar sig ha en vardag opåverkad av sjukdom 

vilket kan innebära sådant som att klara av ett arbete, klara sig själv och kunna komma och gå 

som denne önskar. Att kämpa mot normalitet handlar också om att försöka förstå sin 

livssitaution och söka svar på frågor som vad som har gjort att just de har blivit drabbad av 

sjukdomen (Söderberg & Öhman 2003). 

 Det går inte att skilja på kroppen och personligheten, Toombs menar att människor inte bara 

har sin kropp utan  är även sin kropp. Kroppen kan ses som ett instrument för att ge 

perspektiv och tillgång till världen. Varje förändring som sker med kroppen innebär också en 

förändring av världen. För att kunna hjälpa personen i sin sjukdom är det viktigt att förstå 

hans eller hennes upplevelse av sin sjukdom. Personen har en levd erfarenhet av sjukdomen 

som visar verkligheten av sjukdomen och hur den påverkar det vardagliga livet (Toombs, 

1993, s., 51-52, 89).  

 Erfarenheterna som personerna har av sin sjukdom ger kunskap som är nödvändiga för att 

kunna hantera vardagliga problem som uppkommer till följd av sjukdomen. Sjuksköterskan är 

i den positionen att kunna stödja personer genom deras kroppsliga förändringar som sker vid 

kronisk sjukdom för att uppnå hälsa och meningsfulla liv. Kroppen kan ses som en viktig 

informant, där patientens upplevelse av hur sjukdomen påverkar dennes liv, blir till viktig 

information för sjuksköterskan för att kunna ge en mer specifik och effektiv omvårdnad. 

Denna föreställning av kroppen skapar en möjlighet för patienter och sjuksköterskor att 

identifiera kroppens resurser även vid sjukdom (Wilde, 2003).  

 I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor står att han eller hon ska ha 

förmåga kunna uppmärksamma och möta patienters upplevelse och utifrån detta kunna sätta 

in adekvata omvårdnadsåtgärder (Socialstyrelsen, 2005, s., 11) 
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För att få en bättre förståelse som kan användas till att lindra lidande och uppnå hälsa så har vi 

valt att i denna litteraturstudie belysa det dagliga livets upplevelser hos personer som lever 

med epilepsi. Litteraturstudiens syfte är att beskriva personers upplevelse av att leva med 

epilepsi. 

 

Metod 

 

Arbetet är en systematisk kvalitativ litteraturstudie med induktiv manifest ansats. Metoden 

valdes utifrån studiens syfte att ta reda på personers upplevelse. I  kvalitativa studier belyses 

människans uppfattning och tolkning av sin omgivande verklighet. Induktion innebär att  

initialt börja i empirin genom att samla in data och därefter formuleras begrepp, hypoteser 

eller teorier (Backman, 2007, s., 47-48).  

 

Litteratursökning 

 

Utifrån syftet har sökning av litteratur skett på systematiskt sätt.  Internationella databaserna 

CINAHL och Pubmed har använts för att finna relevanta artiklar för studien. Manuell sökning 

utifrån referenslistor på funna artiklar har också gjorts. Utifrån referenslistor har en artikel 

användts i studien. Det är viktigt att sökkriterium är preciserade före litteratursökningen 

eftersom det kan komma att påverka sökningens validitet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, s., 

70). Inklusionskriterier för sökningen var, alla personer över 15 år med epilepsi och artiklar 

skrivna på engelska eller svenskaFör att minimera bortfall av relevanta artiklar användes inga 

ytterligare exklusionskriterier. Genom att använda boolska sökoperatorer så kan sökningen 

avgränsas och riktas mot relevant litteratur (Willman, Stoltz & Bahtsevani, s., 66) Sökningen i 

Pubmed skedde utifrån relevanta MeSH-termer som kombinerades med booleska 

sökoperatorer AND, OR och NOT. MeSH-termer som användes var epilepsy, quality of life, 

child, interviews, daily living, interview as topic*.  Sökningen i CINAHL skedde utifrån 

sökorden, epilepsy, quality of life, qualitative, phenomenologic som kombinerades med 

booleska sökoperatorer AND, OR och NOT. Utifrån funna artiklars abstract valdes artiklar ut 

som var relevanta utifrån studiens syfte för vidare granskning. 
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Tabell 1 .Litteratursökning  
 
Nr *) Sökterm Antal träffar Antal valda 

     

Pubmed  
2010-09-04 

    

     

1 MSH Epilepsy 122424  

2 MSH Quality of life 149975  

3 MSH Quality study 204829  

4 MSH Daily living 76248  

5 MSH Child 1472529  

6 MSH Interviews 108802  

7  1 and 2 and 3 and 5 598 1 

8  1 and 2 and 6 46 3 

     

     

Cinahl 
2010-09-04 

    

     

1 FT Epilepsy 5100  

2 FT Quality of life 42070  

3  1 and 2 244  

4 FT Qualitative* 45531  

5 FT Phenomenologic* 7437  

6  1 and 4 43 3 

7  1 and 5 7 1 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, FT –fritext sökning. 

 

Granskning 

 

För att kvalitetsgranska artiklarna är det av vikt att ha ett systematiskt tillvägagångssätt. För 

att säkerställa kvalitén insamlad data användes ett protokoll för kvalitetsbedömning av studier 
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med kvalitativ metod. Protokollet innebar en bedömning av problemformuleringen, 

kontexten, urval och resultatet (Willman et al., 2006, s. 83, 156-157). Alla artiklar som 

eventuellt skulle ingå i analysen granskades. Artiklarna kunde anta hög, medel eller låg 

kvalitet.  En poäng utdelades om artikeln innehöll det som efterfrågades i protokollet. Genom 

att räkna ut granskad artikels poängsumma i procent av total poäng bedömdes respektive 

artikels kvalitet.  Lågkvalitet var mellan 60-69%, medelkvalitet 70-79% samt hög kvaliet 80-

100% enligt Willman et al. (2006). Av de 10 funna artiklarna så uppnådde 9 medel eller hög 

kvalitet och användes för vidare analys. 

 

Tabell 3 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=9) 
 

Författare/ 
År/ 
Land 

Typ av studie Deltagare Metod 
Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Admi & 
Shaham 
(2007) 
Israel 

Kvalitativ 14 
 

Djupintervjuer 
och sjukhus 
journaler/ 
jämförelseanalys  

Epilepsi stod inte 
i centrum för 
deltagarnas liv. 
Copingstrategier 
utformades utifrån 
och påverkades av 
social 
stigmatisering och 
erfarenheter. 
 

Medel 

Campbell & 
Cilinc 
(2009) 
England  

Kvalitativ 52 vuxna (över 
18) 
32 i uppföljande 
intervjuer 

Semistrukturerade  
Intervjuer, 
uppföljande 
intervjuer/ 
Fenomenologisk 
analys 

Deltagarna 
upplevde skam 
och undvek att 
berätta om sin 
sjukdom för 
andra. Deltagarna 
ville återfå sin 
sociala identitet. 
Deltagarna 
önskade ökad 
medvetenhet i 
samhället för att 
reducera stigma  
 

Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 

stesav
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Författare/ 
År/ 
Land 

Typ av studie Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Elliot,Lach & 
Smith 
(2005) 
Kanada 
 

Kvalitativ 49 (7-18 år) 
 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
identifiera teman 
och subteman 

Negativ påverkan 
på livskvalitén till 
följd av epilepsin, 
fysiskt,  
emotionellt/beteen
det, socialt och 
kognitivt 
/utbildningsmässi
gt. 
Epilepsianfallen 
var den stora 
hindret för att 
känna sig normal.   
 

Hög 

Faircloth 
(1998) 
USA 
 

Kvalitativ 2 kvinnor 
1 man 

Semistrukturerade 
intervjuer/Narrati
v analys 

Deltagarna 
upplevde  
problematik kring 
det sociala livet, 
problematik med 
biverkningar och 
problematik kring 
arbete och att 
verka i samhället.  

Medel 

Gustafsson & 
Räty 
(2006) 
Sverige 

Kvalitativ 10 deltagare 
6 kvinnor 
4 män 
32-54 år 

Semistrukturerade 
intervjuer/innehåll
sanalys 

Positiva känslor 
såsom hopp, 
säkerhet, stolthet 
,människovärde,lä
ttnad samt glädje 
och negativa 
känslar såsom 
ilska, ledsamhet, 
skuld, skam samt 
förtvivlan var 
känslor som 
uppstod i mötet 
med sjuk- och 
hälsovården 

Hög 

Larsson, 
Larsson, 
Starrin & Räty 
(2009) 
Sverige 
 

Kvalitativ 19 deltagare 20-
64 år 
12 kvinnor 
7 män 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Fenomenologisk 
analys 

Deltagarna 
upplevde glädje, 
sorg, hopp, 
irritation, rädsla 
och skuld. De 
deltagande 
upplevde socialt 
handikapp, att 
vara straffad och 
att de ansågs ha 
lägre mental 
kapacitet 

Hög 

stesav
I detta fall borde det också finnas informatio om land

stesav
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Författare/ 
År/ 
Land 

Typ av studie Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Mcewan, 
Espie, 
Metcalfe, 
Brodie & 
Wilson 
(2007) 
England 

Kvalitativ 22  (12-18 år) 
 

Disskusioner i  6  
fokusgrupper/ 
Identifiera 
centrala teman & 
subteaman 
 

Ungdomarnas 
upplevelser om 
livskvalitet var 
relaterade till 
acceptans av 
sjukdomen och 
deras kroppsliga 
utveckling 

Hög 

Räty, 
Skönfeldt &  
Wilde- 
Larsson 
(2007) 
Sverige 

Kvalitativ 95 (18-27 år) 
 

Frågeformulär 
med öppen fråga 
hur epilepsin 
påverkade det 
dagliga livet/ 
innehållsanalys 

Deltagna uttryckte 
att de upplevde 
känslor som var 
positiva och, 
negativa   
kopplade till 
självbilden. Två 
grupper 
identifierades 
utifrån hur de såg 
på sig själva, som 
friska eller 
sjuka/handikappa
de. 
 

Hög 

Thompson, 
Thomas, 
Solomon, 
Nashef &  
Kendall 
(2008) 
England 

Kvalitativ 
 

15 kvinnor 
 

Djupintervjuer/ 
Identifiera 
mönster 

Att en del 
upplevde att de 
fått god 
omvårdnad,  
andra upplevde att 
de fått otillräcklig 
information råd 
för att kunna 
handla på bästa 
sätt under och 
före graviditet, 
och när barnet var 
fött. 
 

Medel 

 

 

 

 

stesav
I detta fall borde det också finnas informatio om land
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Analys 

 

Innehållsanalysen har gjorts med en manifest ansats. Innehållsanalys används som metod för 

på ett objektivt och systematiskt sätt göra kopplingar från verbala, visuella och skriven data 

för att beskriva specifika fenomen. Vid en manifest ansats analyseras  vad texten säger och 

underliggande budskap läggs ej in , vilket görs vid latent ansats. (Down-Wanboildt, 1992) 

 

Innehållsanalysen gjordes med inspiration av Granheim och Lundman (2004). 

Alla artiklarna som valts ut för analys lästes igenom upprepade gånger för att få en förståelse 

för helheten.  Artiklarna delades upp mellan författarna som var för sig markerade, mot 

frågeställningen, relevanta textenheter i artiklarna. För att inte tappa sammanhanget behöll vi 

omgivande text, så kallade meningsbärande enheter (Granheim & Lundman, 2004). 

Författarna granskade alla meningsbärande textenheter tillsammans för att säkerställa dess 

relevans utifrån syftet.  Kondensering innebär att enheterna kortas ned för att förtydliga 

innehållet. Kärnan i textenheten behålls dvs. innehållets innebörd ändras inte (Granheim & 

Lundman, 2004; Burnad 1991). I samband med kondensering översattes engelsk text till 

svenska. Nästa steg i analysen var att kategorisera textenheterna. Genom att gruppera 

meningsbärande enheterna bildas kategorier som beskriver det manifesta innehållet i de olika 

artiklarna (Granheim & Lundman, 2004). Alla 460 kondenserade textenheterna skrevs ut på 

papper och klipptes ut var för sig, för att på ett mer överskådligt sätt kunna grupperas. 

Textenheterna kodades utifrån dess innehåll, vägdes mot varandra och grupperades 

tillsammans med andra textenheter med samma innebörd. Kategoriseringen skedde i flera steg 

tills fyra slutkategorier arbetades fram. Slutkategorier innebär att kategorier är ömsesidigt 

uteslutande från varandra dvs. att kategorier kan inte hamna varken mellan eller ingå i flera 

kategorier (Granheim & Lundman, 2004) 
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Resultat 

 

Dataanalysen resulterade i fyra stycken slutkategorier. 

 

Tabell 3 Översikt över kategorierna (n=4) 

 

Förlora kontrollen över kropp och medvetande 

Känna oro och att vara begränsad på grund av sjukdomen 

Vara en outsider 

Lära sig leva med sjukdomen  

 

Förlora kontrollen över kropp och medvetande  

 

Epilepsi upplevdes som en dold sjukdom och den gav sig tillkänna endast genom anfallen 

(Campbell & Kilinc, 2009). Anfallen upplevdes som spasmer i hjärnan, för stark elektrisk 

spänning, som att ha uppskruvade barn med lösa skruvar i huvudet, att vara förvirrad först och 

sedan falla ihop och att kunna komma ihåg själva fallet till marken. Hjärnan var tillfälligt 

bortkopplad, att vara medvetslös och att bita sig i tungan och att anfallen är som solstormarna 

som finns på solen (Larsson et al, 2009; Admi och Shaham, 2007;  Faircloth, 1998).  

 

I think I would explain it as a plus-and-minus collision in the brain, 
something like thunder… and then the body reacts… (Faircloth, 1998) 
 

Anfallen beskrevs även som att ha ett förändrat medvetande, hjärnan var långt borta och 

tänkte på något trivialt men utan att förstå på vad. Det medvetna försökte förstå det 

undermedvetna under anfallet och den sjuke tappade kontakten med verkligheten och 

upplevde känslo-illusioner (Faircloth, 1998; Larsson et al, 2009). En person i en studie 

försökte kämpa emot anfallen på ett sätt som upplevdes svårt att förklara, ”mind over matter” 

sa någon, men anfallen var svåra att kontrollera (Faircloth, 1998). 

 

(Describing the seizures) The pain, the real pain, are extremely intense and 
can last as long as 3-4 minutes, with multiple seizures not being uncommon 
(Faircloth, 1998) 

 

stesav
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Epilepsin upplevdes som ett varierande sjukdomstillstånd som påverkades av anfallsfrekvens, 

medicinering och personliga svackor (Elliot et al., 2005). Anfallen blev starkare med åren och 

det ledde till irritation och besvikelse över att anfallen återkom (Faircloth, 1998; Larsson et 

al., 2009). Någon hade en aura innan anfallet och efter anfallen var personen förvirrad, hade 

ett försämrat minne, påverkat beteende och kände sig dissig, upplevde fatigue, hade smärtor 

och utsöndrade kroppsvätskor (Faircloth, 1998; Admi & Shaham, 2007).  

 
 
Känna oro och att vara begränsad på grund av sjukdomen 

 

Epilepsi sågs som ett handikapp och vardagens begränsningar tedde sig tydliga (Larsson et al, 

2009). Sjukdomen upplevdes ta över livet, rutiner styrde personens liv och var svåra att ändra 

på. Personerna var tvungna att leva ett mer försiktigt och detaljerat liv. Sjukdomen gjorde att 

de inte kunde lämnas ensamma, som till exempel inte kunna bada ensam eller låsa dörren till 

badrummet. På grund  av anfallen fanns en osäkerhet över att klara saker som andra klarade 

av (Elliot et al, 2005; Brodie et al, 2003; Campbell & Kilinc, 2009; Räty et al, 2007; Admi & 

Shaham, 2007). Osäkerheten i att inte veta när anfallen kom resulterade i att livet tedde sig 

komplicerat (Campbell & Kilinc, 2009; Admi & Shaham, 2007). I Räty, Söderfeldt och 

Wilde-Larsson (2007) och Räty et al (2007) beskrevs epilepsin som en livslång sjukdom som 

det kändes hårt att lära sig leva med. Leva med ett livslångt lidande innebar en ilska och  

hopplöshet som kunde leda till självmordstankar (Elliot, Lach & Smith, 2005; Gustavsson & 

Räty, 2006). Att uppleva sig mer trött än andra var påfrestande och det ledde till att inte vilja 

göra saker (Elliot et al, 2005, Admi & Shaham, 2007). Epilepsin var en barriär mot 

möjligheten att ta körkort. Personer ville inte åka kollektivt av rädsla av att få anfall offentligt, 

vilket ledde till en begränsad tillvaro (Campbell & Kilinc, 2009; Admi & Shaham, 2007; Räty 

et al, 2007).  Sociala tillställningar ledde till panik och skapade även en oro över att få anfall 

offentligt. Detta resulterade i att personerna intog en passiv roll och önskade att de var 

osynliga (Campbell & Kilinc, 2009; Faircloth, 1998; Larsson et al, 2009). Att inte dricka 

alkohol och blinkade lampor upplevdes påverka möjligheten att gå på dans med sina vänner 

(Elliot et al, 2005; Admi & Shaham, 2007).  

 

Epilepsy is something related to the social… also with the computers. I get 
seizures almost always when I am sitting in front of my computer… and it is 
this about the internet… getting out, coming in contact with others… but if 
you have difficulties with that, then… (Larsson et al, 2009) 
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Sjukdomens begränsningar ledde till ensamhet och en saknad av att ha en partner och familj. 

Sexuella aktiviteter ansågs skrämmande (Admi & Shaham, 2007; Larsson et al, 2009, 

Gustafsson & Räty, 2006). Det fanns en oro över graviditet och föräldraskap vilken härleddes 

till rädslan över att medicineringen skulle skada barnet. En deltagare uttryckte att hon aldrig 

skulle förlåta sig själv om medicineringen skulle leda till fosterskador. Det fanns även en 

rädsla över huruvida anfallen kunde skada fostret (Räty et al, 2007; Kendell et al, 2008). En 

kvinna beskrev att den omvårdnad som hon kunde erbjuda sitt nyfödda barn inte var 

densamma som den omvårdnad som hon önskade ge och ansåg att hon skulle ge. Personerna 

oroade sig över risken att livet med ett spädbarn skulle påverka sjukdomen negativt. 

Upplevelser som framkom var att livet med ett spädbarn påverkade anfallsfrekvensen negativt 

(Kendell et al, 2008). 

 

It really hurts, knowing that I will never experience pregnancy, I will never 
have a child of my own (Larsson et al, 2009) 

 

Medicinernas biverkningar hade påverkan på livet dagligen. Medicinerna beskrevs som en 

plåga och biverkningarna som följde skrämde personerna. Någon uttryckte att biverkningarna 

oroade mer än sjukdomen i sig. En bieffekt av medicinerna var att balansen påverkades. 

Personerna somnade mot sin vilja, var tvungen att äta i samband med intag av medicinerna 

samt blev solkänsliga (Faircloth, 1998, Räty et al., 2007). Medicineringen ledde till att vara 

tvungen att avstå saker samt att personen kände sig fångad i beroendet av medicinerna men 

vågade inte dra ner medicineringen efter anfallsfrihet. Trots att medicinering höll anfallen 

borta så var personerna missnöjd med medicinerna på grund av biverkningarna och 

personerna trodde att än fler biverkningar skulle uppstå med tiden (Faircloth, 1998; Räty et 

al., 2007) 

 

Personerna upplevde svårigheter att minnas saker och det krävdes upprepning för att inte 

glömma. Förvirring och koncentrationssvårigheter försvårade att kunna fokusera på det som 

gjordes eller det som sades till dem (Räty et al, 2007; Elliot et al, 2005). Oro och stress, till 

exempel stressen över ett nytt jobb, upplevdes förvärra sjukdomen. (Faircloth, 1998; Kendell 

et al, 2008). Oro fanns över att drabbas av anfall på jobbet och vilket skulle göra att andra fick 

reda på sjukdomen. Rädsla fanns över påverkan på jobbet och diskriminering. Personer 
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återberättade att de blivit uppsagda efter ett anfall (Brodie et al, 2003; Räty et al, 2007; Admi 

& Shaham, 2007). Rädslan för jobbrelaterade konsekvenser ledde till lögner angående sitt 

sjukdomstillstånd (Faircloth, 1998; Admi & Shaham, 2007).   

 

I use to eat them every time I took them because if I went to sleep, my 
throat would, you know, hurt and stuff… and if I’d try to sleep it out, I’d 
wake up in the morning nauseous, with this itchy feeling. You know, if you 
don’t swallow a pill the right way… water won´t help… (Faircloth, 1998) 
 
 

Vara en ”outsider”   

 
Att ha epilepsi upplevdes vara som att ha en oönskad märkning av att vara annorlunda, 

konstiga i förhållande till personer och vad samhället ansåg som normalt (Faircloth, 1998; 

Gustavsson & Räty, 2006; Larsson et al, 2009; Räty et al, 2007 ). Epilepsin gjorde att de 

kände sig tillhöra en särskild kategori, där de liknade sig vid att vara ett mongo, ett freak, en 

knäppis som var äcklig och smutsig (Admi och Shaham, 2007; Larsson et al, 2009; 

Gustavsson och Räty, 2006 ). 

 

 Epilepsin upplevdes påverka självförtroendet och självkänslan, där personens identitet 

utmanades och personerna tvivlade på sig själv (Campbell och Kilinc, 2009; Gustavsson och 

Räty, 2006;  Larsson et al, 2009; Räty et al, 2007). Att vara epileptiker innebar en känsla av 

att vara mindre värd och att man var sämre än andra människor, det uppgavs vara en 

anledning till att de fick stå ut med allt (Larsson et al, 2009). I skolan ledde epilepsin till 

mobbning med fysiskt- och psykiskt våld (Elliot et al, 2005; Admi och Shaham, 2007).  

 
 
...the worst reactions I’ve had have been not from friends but from teachers. 
There was one time . . . I hadn’t done my homework the night before because 
I had to come here to get the results of my brain tests and that and I told her 
and she was like ‘oh right, that’s fine’. She did a vocab test on the stuff we 
were meant to have learned . . . and we had to go up individually to get our 
papers back and she said ‘well, if in fact these brain tests say it’s all in 
working order, why don’t you apply your brain to this work (Brodie et al, 
2003 ). 

  

 

Personer ansåg att den allmänna uppfattningen kring sjukdomen var att personer med epilepsi 
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var psykiskt sjuka och att omgivningen trodde sig veta att epilepsi var en mentalsjukdom där 

personerna var både konstiga, farliga och hade en lägre mentalkapacitet (Campbell och 

Kilinc, 2009; Brodie et al, 2003).  Personer med epilepsi kände sig som en outsider i och en 

börda för samhället (Larsson et al, 2009). De upplevde att omgivningen ansåg att epilepsin 

var något skamligt och som de inte ville prata om (Campbell & Kilinc, 2009; Räty et al, 

2007). Personer återgav att det kände att det fanns en generell okunskap hos befolkningen 

som ledde till missuppfattningar och en trolig orsak till stigmatisering (Campbell & Kilinc, 

2009; Brodie et al, 2003).  

 

Personer kände ilska och förtvivlan över att uppleva sig avvisade av sjukvårdspersonal som 

inte lyssnade (Gustavsson & Räty, 2006; Räty et al, 2007). En osäkerhet fanns huruvida folk 

skulle hjälpa personen om de fick ett anfall och utomstående upplevdes reagera med chock, 

osäkerhet, rädsla och panik vid anfall, vilket ledde till att personerna kände skam och de var 

mindre värda (Campbell & Kilinc, 2009; Brodie et al, 2003). Personerna kände att vänner och 

omgivningen tog avstånd från dem när de hade bevittnat ett anfall (Brodie et al, 2003; Admi 

& Shaham, 2007). 

 

 

My boss and a couple of others general-managers around me saw me taking 
pills. And that was, if I felt a seizure coming on… and I was accused of 
being on drugs and because of that accusation I lost my job there… 
(Faircloth, 1998) 
 
 

Lära sig leva med sjukdomen  
 
 
Att leva som andra, leva här och nu och inte fokusera på framtiden beskrevs som strategi för 

att kunna leva med epilepsi (Admi & Shaham, 2007) . Personer med epilepsi kunde se 

sjukdomen som något annat än bara negativt. Sjukdomen hade lett till en bättre 

copingförmåga och stimulerat till utveckling av att ha blivit en bättre människa (Admi & 

Shaham, 2007; Faircloth, 1998). Sjukdomen upplevdes inte behöva spela en central roll i 

personernas liv och de kunde se att det fanns andra saker som var värre än epilepsi (Admi & 

Shaham, 2007; Faircloth, 1998). 

 

I Kendells et al. (2008) återgavs att kontroll över kroppen var viktig för att må bra. Kunskap 
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om sjukdomen gav en känsla av kontroll och kunde vara till hjälp att acceptera sin sjukdomen 

(Campbell & Kilinc, 2009; Faircloth, 1998). För att känna sig frisk gjordes ändringar för att 

anpassa det vardagliga livet till sjukdomen (Räty et al, 2007) . Motivation gjorde att personer 

upplevde det lättare att genomföra planerad aktivitet (Faircloth, 1998). 

 

              If I stick to my food routines and always keep in mind that severe stress and 
lack of sleep can trigger epileptic activity, I don`t espect that epilepsy will 
be a problem (Räty et al, 2007 ). 

 

Känslor som förtröstan och säkerhet uppstod i den farmakologiska behandlingen. Mediciner 

ingav också hopp över att kunna skapa möjligheter och att kunna genomföra saker i livet 

(Kendell et al, 2008 ). Även om svårigheter att acceptera sjukdomen fanns så kunde förståelse 

för att ta medicinen finnas (Admi & Shaham, 2007). Medicinerna upplevdes kontrollera 

epilepsin (Faircloth, 1998). 

 

Personer fann stöd i sin livssituation i nära och förstående kamratskap. Det fanns behov av att 

få prata med någon som de kände förtroende för och som inte avvisade, det beskrevs kunna 

lätta personernas sinne (Gustavsson & Räty, 2006; Kendell et al, 2008 ). I Campbell & Kilinc 

(2009) beskrevs det att det är viktigt att få berätta eftersom epilepsin var en del av personen 

och att inte berätta påverkade identiteten negativt. I Gustavsson & Räty (2006) beskrev en 

deltagare att dela upplevelsen med en annan person var det bästa som hänt henne.  Att bli sedd 

som en medmänniska och bekräftad av sjukvårdspersonalen kändes bra och ledde till ökat 

människovärde. Personerna kände sig bekräftade av personalen genom att känna att deras 

känslor var sanna och att de inte var mer annorlunda än andra människor (Gustavsson & Räty, 

2006). 

 

 

Diskussion 

 

Studiens syfte var att ta reda på upplevelser hos personer som lever med epilepsi.  

Analysprocessen resulterade i fyra slutkategorier, ”förlora kontrollen över kropp och 

medvetande”, ”vara en outsider”, ” känna oro och vara begränsad på grund av sjukdomen” 

samt ”lära sig leva med sjukdomen”  
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Sjukdomens aktiva fas, anfallen, kunde kännas som att ha åska i hjärnan, att man blev 

medvetslös och föll ihop. Anfallen följdes av förvirring, fatigue och minnesstörningar. 

Sjukdomen var ett varierande tillstånd. Toombs beskriver att sjukdom leder till förlust av den 

kroppsliga integriteten. Kroppens funktioner kan inte längre tas för givna eller heller 

ignoreras, kroppen gör sig ständigt påmind. Kroppen upplevs ha en egen vilja och kan ej 

längre kontrolleras vilket leder till att den värld som man känner plötsligt upplevs 

okontrollerbar. Även när sjukdomen inte är aktiv så kvarstår förlusten av den kroppsliga 

integriteten (Toombs, 1993, s. 91-93). 

 

Resultatet i vår litteraturstudie visade att människor med epilepsi känner sig annorlunda i 

förhållande till andra i sin omgivning. Kronisk sjukdom kan påverka och leda till en förändrad 

livsstil som funktionella begränsningar, tappad självständighet och förändrat fysiskt utseende. 

Förändringarna kan framkalla en känsla av att vara annorlunda (Kyngäs, 1999). Resultatet 

visade att det fanns två perspektiv på att känna sig annorlunda och onormal, dels via sin egen 

självbild och dels hur personerna upplevde att omgivningen uppfattade dem. De upplevde att 

omgivningen hade en stigmatiserad uppfattning av dem, som att epilepsi som en mental 

sjukdom.  

 

Stigmatisering av en sjukdom är ett socialt fenomen orsakad av rädsla och för att ändå behålla 

en kontroll så delar människor upp vilka som är normala och annorlunda. (Heijnders & 

Vandermeij, 2006). Resultatet visade att de upplevde att personer i omgivningen hade en 

rädsla och att de tog avstånd från dem. Uppfatta sig själv som en stigmatiserad person kan 

påverka identiteten, självbilden, självrespekten och förtroende för andra människor och får 

därför ofta stora konsekvenser på hans eller hennes liv. För många människor med kroniska 

sjukdomar blir stigma en följeslagare i det vardagliga livet (Suman et al, 2005). Resultatet 

som visade att de kände sig som en outsider kan vara ett resultat av att personerna skapade en 

identitet via sin egen stigmatisering. Bördan av stigmatisering kan inte bäras av individerna 

själva utan kunskap måste ges till omgivningen också.  Däremot kan inte personerna själva 

ses som passiva för att reducera stigmatisering. Personerna kan ta en aktiv roll där 

interventioner ska ha som mål att ge empowerment till att kräva att bli behandlad utifrån 

mänskliga rättigheter (Heijnders & Vandermeij, 2006). Så länge personerna uppfattar sin 

sjukdom som att det är något som de själva och omgivningen skäms över så kommer 

fördomarna runt sjukdomen att fortsätta att leva kvar (Büssing et al, 2010). Människor med 
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epilepsi behöver få veta så mycket som möjligt om epilepsi för att kunna kämpa mot sitt egna 

stigma (Suman et al., 2005). I en stödgrupp kan kunskap förmedlas genom att visa på visa på 

mångfald och av livsstilar och gemensamma erfarenheter. Genom att identifiera sig med andra 

kan självbilden stärkas och ökat förtroendet hos andra i samhället. De som lever  med epilepsi 

ingår sällan i stödgrupper (Büssing et al., 2010).  

 

Sjukdomen upplevdes som ett handikapp i vardagen. De kunde inte ta körkort, gå ut och 

dansa med sina vänner eller vara ensamma. Att vara oförmögen att få köra bil ger enligt 

Thomas, Smith, Johnson och King (2009) negativa konsekvenser i självförtroende, 

självständighet och minskar möjligheterna till anställning och arbete. Lundman, Öhman och 

Söderberg (2003) beskriver att beroende av andra innebär ett lidande som leder till förlorad 

självkänsla och människovärde.  

 

Tröttheten var relaterad till sjukdomen och medicinering, vidare ledde detta till att de inte 

orkade eller ville göra saker. Enligt Kralik et al. (2005) är fatigue ett vanligt symtom vid 

kronisk sjukdom. Fatigue är en känsla av extrem trötthet eller energibrist vilken inte kan 

jämföras med ”vanlig” trötthet,  jämfört med ”vanlig trötthet” kan fatigue inte sovas bort. 

Fatigue är ett hinder för att klara av de dagliga aktiviteterna och leder till kognitiv, social, 

fysisk och emotionell påverkan (Kralik et al., 2005). Jorgensen (2008) belyser den sociala 

aspekten av fatigue där livskvalitén får en negativ påverkan av att personen blir socialt 

isolerad och därmed tappar sitt sociala sammanhang. Andra aspekter som framkom i 

litteraturstudien som bidrog till social isolering var påverkan på arbetslivet och oro för anfall i 

sociala situationer. Här drar författarna till studien parallell till en ytterligare negativ påverkan 

gällande deras livskvalitet. 

 

 Resultatet i litteraturstudien visade att sexualitet, partnerskap, familjeliv och föräldraskap 

upplevdes begränsade tillföljd av sjukdom och medicinering.  I Taylor och Davis (2007) finns 

beskrivet att kronisk sjukdom ofta leder till konsekvenser relaterat till den sexuella hälsan. 

Upplevelsen av att vara oälskad eller oattraktiv var en anledning. Svårigheten att upprätthålla  

ett det förhållande och att träffa någon var en andra anledningar som påverkade sexualiteten 

(Taylor & Davis, 2007). Normen i samhället är att pojkar förväntas växa in i den manliga 

rollen och flickor förväntas växa in i rollen som en barnafödande kvinna. Att inte passa in i 

normen påverkar personers upplevelse av hälsa (Bauer, Hammond, Travers, Kaay, Hohenadel 
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& Boyce, 2009). Canevini et al. (2008) tar i sin studie upp att kvinnor med epilepsi upplever 

mer rädsla vad gäller främst skador hos fostret men även rädsla för såväl graviditet, 

förlossning, amning och fysiska besvär relaterade till medicinering. Detta berodde på att de 

hade epilepsi snarare än på rädslor som kvinnor i allmänhet upplevde. Rädslan över att skaffa 

barn och bilda familj var större än vad problemet i sig är då de allra flesta har en oförändrad 

sjukdomsbild under graviditet och löper låg risk att barnet ska drabbas av skador relaterade 

till medicinering (Oguni & Osawa, 2003).  Coker (2008) beskriver vikten av att sjukvården 

tillgodoser det kunskapsbehov som finns hos människor med epilepsi angående 

familjeplanering. Det har visat sig att det råder brist på kunskap angående risker och 

möjligheter gällande familjeplanering. Kunskap är en förutsättning för att graviditet och 

föräldraskap ska vara en riskfri möjlighet.  Personer som lever med epilepsi har ett 

kunskapsbehov som måste tillgodoses för att ge förutsättningar till att kunna ha möjlighet att 

förbereda sig och fatta de rätta besluten i den enskilda situationen. 

 

Hantering av en kronisk sjukdom är ett komplext samspel mellan personliga, kulturella och 

sociala omständigheter som kommer av sjukdomen (Wallis et al, 2006). Resultatet visade att 

personer ville ha kontroll över kroppen för att må bra. Ta kontroll över sitt liv kan vara 

avgörande för att kunna hantera en kronisk sjukdom (Koch, 2004).  I denna litteraturstudie 

framkom kunskap om sjukdomen som en känsla av kontroll. Genom kunskap får personen en 

vetskap om sina villkor som är nödvändig för att kunna hantera sin livssituation. Kunskap har 

dessutom visat sig bidrar till en lägre anfallsfrekvens och personer kan bättre förebygga 

skador som kan bli under själva anfallet (Unsworth, 1999). Resultatet visade att de inte tillät 

sjukdomen ha en central roll i deras liv. Personer kan skapa ett herravälde över sin sjukdom 

genom self-management, aktiviteter som personerna gör för att skapa ordning, disciplin och 

kontroll i deras liv. Personerna blir experter på att hitta samband mellan faktorer i vardagen 

som påverkar deras hälsa. Genom denna kunskap kan människor skapa en omgivning som 

anpassas till deras tillstånd. De ser på sin sjukdom som en utmaning, som förändras i takt med 

livet (Koch, 2004).  

 

Ett viktigt stöd i livet visade resultatet vara att ha en tillförlitlig relation där någon lyssnar och 

bekräftar personens människovärde. Relationer utgör ofta en stor källa till meningsfullhet i 

livet. Vi lär oss leva genom att leva tillsammans med andra och genom att leva som de runt 

omkring oss (Greenstreet, 2006).  Social jämförelse innebär att personer jämför sig med andra 
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människor för att hitta en social identitet. Det kan vara viktigt för kroniskt sjuka att jämföra 

sig med andra i sin omgivning för att behålla en positiv inställning till sin situation, genom att 

fokusera på att se sådant som bekräftar att de är lika eller bättre än andra (Townsend, Wyke & 

Hunt, 2006). Resultatet visade att personer jämförde sig med andra för att se att det fanns 

saker som var värre än epilepsin.  

 

De som  lever med kronisk sjukdom berövas en individuell självständighet vilket resulterar i 

att personerna behöver en tillförlitlig relation till andra, familj och vårdpersonal som stöd 

(Greenstreet, 2006). Kronisk sjukdom går inte att bota och personen behöver erbjudas stöd för 

kunna möta sina utmaningar i det vardagliga livet. Ökad förståelse av ens situation hos hälso -

och sjukvårdspersonalen gör att de kan erbjuda ett bättre stöd.  Det innebär en förståelse av 

den enskilde personen sökande efter mening och upplevelsen av den faktiska, potentiella eller 

förväntade förlusten till följd av sjukdomen (Koch, 2004). Alla  har olika behov, personliga 

prioriteringar och sociala roller i livet som de vill att det tas hänsyn till i vården, där målet är 

att uppnå en så normal livsstil som möjligt.. Diskussioner mellan vårdpersonal och individen 

hjälper till att skapa en två vägs kommunikation, som resulterar i att båda parter jobbar mot 

samma mål (Kyngäs, 1999).Att få känna att de uttryckta känslorna bekräftas och inte förnekas 

behövs vilket underskattas av sjukvårdspersonal (Greenstreet, 2006). Resultat i 

litteraturstudien bekräftar detta resonemang hur viktigt stödet från vårdpersonalen upplevdes 

för att personer med epilepsi skulle uppfatta sig normala och få känna att det hade ett 

människovärde.  

 

 

Metoddiskussion 

 

Denna litteraturstudie är gjort utifrån en manifest innehållsanalys med inspiration av 

Granheim och Lundman (2003). För att trovärdighet ska uppnås är det avgörande att rätt 

beslut fattas gällande vilken metod som används för att svara på syftet. Innehållsanalys passar 

bra att använda när syftet är att ta del av personers mening, upplevelser och erfarenheter 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s., 86). Att använda ett systematiskt tillvägagångssätt i 

analysen samt att beskriva artikelsökningen och analysprocessen utförligt är bra  för att uppnå 

tillförlitlighet i studien (Granheim & Lundman, 2003). I metodavsnittet har redovisning av 
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artikelsökning och den systematiska analysprocessen gjorts detaljerat så att det går att följa 

hur litteraturstudien resultat har framkommit. Manifesta ansatsen avser att forskaren håller sig 

textlära och inte gör tolkningar. Det finns dock alltid en risk att tolkning av texten görs 

(Granheim & Lundman, 2003). För att minimera risken för tolkningar av textenheterna så 

gick vi tillbaka till original texterna under analysens gång.  Artiklar som valts ut har varit på 

engelska vilket inte är vårat modersmål. Detta kan ha bidragit till att viss omtolkning kan ha 

gjorts i samband med översättning av texterna till svenska. Vissa begrepp går inte att översätta 

och att på så vis kan innehållet i originaltexten få en annan innebörd (Polit & Beck 2004, s. 

574 ). Att det har varit två personer under analysens gång har gjort att en dialog har förts för 

att minimera eventuella tolkningar att det manifesta textenheterna. 

 

 För att en studies resultat ska ha trovärdighet ska kategorier redovisar en heltäckande bild på 

de upplevelser som framkommit, och att inga uppgifter har utelämnats för att de inte har 

passat in i någon kategori (Granheim & Lundman, 2003). Resultatet som framkommit i 

litteraturstudien har gjorts utifrån en öppenhet hos oss att låta textenheterna som tagits ut 

utifrån syftet varit det som har styrt kategoriseringen och inte tvärtom. För att ytterligare 

stärka trovärdigheten i resultatet har citat lagts in. Holloway och Wheeler (2002, s., 256-259) 

menar att det är bra om någon utomstående person får insyn i studien och har möjlighet till att 

granska det under arbetets gång för att öka trovärdighet. Under tre seminarietillfällen har 

studenter och handledare på Luleå tekniska universitet granskat samt kritiserat den ofärdiga 

studien. En handledare har löpande under flera tillfällen granskat litteraturstudien.  

 

För att kunna bedöma överförbarheten dvs. hur studiens resultat kan användas i andra 

sammanhang ska en tydlig beskrivning av, datainsamlingen, analysmetod och 

urvalsförfarandet (Granheim & Lundman, 2003).  Metodavsnittet tar upp och beskriver 

förfarande och kriterium för litteraturstudien. Inkluderat är studier gjorda med personer från 

15 år. En bedömning gjordes att resultatet i dessa studier var relevanta utifrån 

litteraturstudiens syfte. Exkluderades gjorde studier som innehöll endast personer under 15 

eftersom det ingick i ett annat perspektiv än vår studies syfte. Studier som innehöll både 

personer under och över 15 år har text endast tagit där det är bekräftat att personen är över 15 

år.  Enligt Granheim och Lundman (2003) kan det vara till fördel att låta deltagare med olika 

erfarenheter inkluderas i en studie eftersom ökar möjlighet att belysa forskningsfrågan från en 

mängd aspekter.  Den kan dock också ses som en brist eftersom Thorne och Paterson (2000) 

stesav
ni anger att större delen av alla med epilepsi bor i Uländer. Det är rimligt att anta att värderingar om epilepsi är kulturellt betingade och era studier bekriver endast erfarenheter från USA???
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menar upplevelsen av en sjukdom kan påverkas av vilken ålder personer befinner sig i. 

Författarna kan ge förslag på överförbarhet, men det är läsarens beslut huruvida resultaten är 

överförbara till annat sammanhang (Granheim & Lundman, 2003). Det finns enligt WHO 

(2009) en kulturell variation i synen på sjukdomen som enligt författarna bör kunna påverka 

upplevelserna av att leva epilepsi. I denna studie är alla upplevelser hämtade ur ett 

västerländskt perspektiv vilket gör att litteraturstudien endast beskriver upplevelser ur en 

västerländsk kultur. Litteraturstudiens resultat kan inte generaliseras eftersom upplevelsen att 

leva med epilepsi är mer omfattande än vad som presenteras i denna studie. Dock kan 

resultatet ses som att läsaren får en inblick som kan ge en förståelse för hur det kan upplevas 

att leva med epilepsi.  

 

 

Slutsats 

 

Av det som framkommit i resultatet av vår litteraturstudie upplever vi se ett stort behov av 

kunskap om epilepsi. Kunskapsbehovet sträcker sig från den sjuke, genom hela samhället och 

även till sjukvården och innefattar sjukdomsfakta såväl som upplevelsen av att leva med 

epilepsi. Vi anser att sjuksköterskan har en viktig roll i det hela och bör identifiera och 

tillgodose detta behov i mötet med patienten. I ICN;s etiska kod anges som ett ansvarsområde 

att sjuksköterskan har det primära ansvaret ge människor vård i en miljö där individen 

mänskliga rättigheter, värderingar, sedvanor och trosuppfattning respekteras. Det ingår i 

sjuksköterskans ansvar att initiera och stödja åtgärder för att tillgodose människors hälsa och 

social behov (SSF, 2005, s., 3-4). Sjuksköterskan har en möjlighet att reducera 

stigmatiseringen av sjukdomen genom att föra ut kunskap om epilepsi i samhället. Detta för 

att samhället ska få en ökad förståelse för personer som lever med epilepsi samt öka 

tryggheten hos de drabbade genom att folk i allmänhet kan hantera förekomsten av epileptiska 

anfall i sociala sammanhang. Vi anser det vara av vikt att sjuksköterskan identifierar behovet 

av stöd även hos de närstående eftersom vi antar att sjukdomens osäkerhet även kan påverka 

familj och närstående. Det finns begränsad forskning i ämnet och vi ser ett stort behov av 

ytterligare forskning om upplevelsen av att leva med epilepsi ur olika perspektiv.  Förslag på 

ytterligare forskning som vi utifrån vår litteraturstudie har identifierat är hur sjuksköterskan 

kan medvetandegör personliga resurser och ge information för att stärka patientens 

handlingsförmåga och vilja att vara ansvarig över sin egen situation hos personer med epilepsi 
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som har en upplevd stigmatisering. 
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