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Abstrakt 
Epilepsi är en kronisk sjukdom som kan drabba personer i alla åldrar och ca 50 miljoner 

personer i världen har epilepsi. Syftet med denna studie var att beskriva vuxna personers 

upplevelser av att leva med epilepsi. Den här studien var en litteraturstudie med ett 

inifrånperspektiv där en systematisk litteratursökning gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. 

Litteratursökningen resulterade i 15 vetenskapliga studier som kvalitetsgranskades. Urvalet 

bestod av både kvalitativa studier och mixmetodstudier. Data analyserades med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fem kategorier.  

Resultat visade bland annat att personer med epilepsi var rädda att få anfall speciellt bland andra 

människor vilket gjorde att de isolerade sig. Eftersom personer med epilepsi inte längre kunde 

utföra sina dagliga uppgifter på grund av sjukdomen kände de sig begränsade och därmed blev 

de beroende av andra människor. Personerna upplevde både diskriminering och stigmatisering 

från andra människor i samhället på grund av okunskap om epilepsi vilket ledde till bland annat 

känslan av övergivenhet. Men personer med epilepsi hittade strategier för att klara av vardagliga 

rutiner och genom att delta i epilepsiprogram och stödgrupper kunde de lära sig att acceptera sin 

livssituation. Brist på tillräcklig information från vårdpersonalen resulterade till att personer med 

epilepsi förlorade förtroende för vården. Personer med epilepsi ska få tillräcklig och 

individanpassad information från sjuksköterskan för att effektivt kunna hantera sina anfall och 

leva ett meningsfullt liv trots sjukdom. Sjuksköterskan har möjlighet att sprida dessa kunskaper 

om epilepsi i samhället i syftet att reducera diskriminering och stigmatisering.  

 

Nyckelord: epilepsi, vuxna personer med epilepsi, upplevelser, anfall, omvårdnad, 

litteraturstudie, kvalitativ, innehållsanalys. 
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Epilepsi är en kronisk sjukdom och spelar en betydande roll för de drabbades hälsorelaterade 

livskvalitet vilket inkluderar både fysiskt och psykosocialt välbefinnande. Sjukdomen är ofta 

förknippad med psykosociala svårigheter såsom stigma, som är en psykosocial börda som 

personer med epilepsi möter i samhället. Som konsekvens kan det bli begränsningar i den 

drabbades dagliga liv, begränsningar av bilkörning, speciella fritidsaktiviteter, social isolering, 

underbehandling och svårigheter i sysselsättning och utbildningsmöjligheter, skador och 

handikapp, socialt stöd, vilket leder till minskad självständighet, socialt engagemang, och 

livskvalitet (Bellon, Walker & Peterson 2013; Hopkins & Irvine, 2012; Lim, Chan & Ko, 2009; 

WHO, 2017).  

 

Epilepsi är ett vanligt långsiktigt neurologiskt tillstånd som karakteriseras av att den drabbade får 

anfall med kramper som kommer i perioder och påverkar de kognitiva funktionerna särskilt 

minne (WHO, 2017). Ett anfall är en episodisk störning av rörelse, känsla eller medvetande 

orsakad av plötsliga, olämpliga och elektriska urladdningar i hjärnan. Anfallen kan vara korta 

och består av ofrivilliga rörelser av antingen vissa delar av eller hela kroppen (Lewis, Noyes & 

Mackereth, 2010; Admi & Shaham, 2007). 

 

Ungefär 50 miljoner personer i världen har epilepsi, vilket gör den till den vanligaste 

neurologiska sjukdomen globalt (WHO, 2017). Förekomsten av epilepsi är en av 100 till 150 

personer i den allmänna befolkningen och den största delen av de som drabbas av epilepsi finns i 

utvecklingsländer och andelen personer som kräver behandling och inte kan få den överstiger 90 

% (Admi & Shaham, 2007; Rafael et al., 2010). Sjukdomen kan drabba personer i alla åldrar och 

större delen av epilepsisyndromen startar dock i barndomen eller i tonåren. 40 % av de som 

drabbas varje år är barn under 15 år, 40 % är ungdomar och vuxna i åldern 15–65 år och 

resterande antalet, det vill säga 20 % är äldre (Lewis et al., 2010; Socialstyrelsen, 2016).  

 

Orsakerna till epilepsi kan variera med åldern och kramper ökar med stigande ålder. Yngre 

personer med epilepsi visar ofta en genetisk orsak medan hos nydebuterad epilepsi hos äldre 

beror detta ofta på bland annat skallskador, cerebrovaskulära sjukdomar såsom 

stroke, neurodegenerativa tillstånd, exempelvis demenssjukdomar. Andra faktorer som kan bidra 

till utlösandet av epileptiska anfall är feber, lågt blodsocker, vissa läkemedel, tumörer, 

infektioner, förgiftningar som exempelvis kan bero på alkoholmissbruk. Så kallade disponerande 

faktorer som också kan utlösa epileptiska anfall är oregelbundna måltider, stress, trötthet och 

sömnbrist (Liu, Yu & Lü, 2016). 
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Epilepsi består två huvudkategorier: partiell och generaliserad. I partiell, även kallad fokal 

epilepsi, kan ett anfall kännetecknas av olika manifestationer allt från “cut offs” som varar bara 

några sekunder till anfall som kan orsaka medvetslöshet. Sådana händelser följs av motoriska 

tecken, medvetandestörningar, minnesstörningar, en känsla av välbehag eller avsaknad av känsla 

av glädje, ångest, överdrift av missmodiga känslor, hallucinationer och illusioner. I generaliserad 

epilepsi kan anfall uppstå samtidigt i flera områden i hjärnans cortex (Admi & Shaham, 2007). 

 

När det gäller behandlingen av epilepsi är läkemedelsbehandling den viktigaste behandlingen av 

epilepsi för närvarande. Det kallas antiepileptika och 70 % av nydiagnostiserade personer blir 

anfallsfria. Men dessa antiepileptiska läkemedel kan ge biverkningar till exempel huvudvärk och 

sedering. Sedan kan kirurgisk behandling vara till nytta för personer som svarar dåligt på 

läkemedelsbehandlingar (He et al., 2016; Lim, Chan & Ko, 2009; WHO, 2017).  

 

Att ha en kronisk sjukdom eller ett tillstånd som gör att man skiljer sig från andra, utsätter en för 

eventuellt stigmatisering av de som inte har sjukdomen. Många personer som kräver omvårdnad 

har en kronisk sjukdom eller tillstånd och det är sjuksköterskans uppgift att ta hand om dem 

under både akuta och kroniska episoder (Joachim & Acorn, 2000). Sjuksköterskor med kunskap 

inom epilepsi och vården av dessa personer har visats bidra till patienttillfredsställelse på hög 

nivå. Genom att hjälpa personer med epilepsi att anpassa sig till att leva med sjukdomen och 

erbjuda psykosocialt stöd så kan personen känna sig mer tillfreds med sin situation (Hopkins & 

Irvine, 2012). 

 

Syftet med studien var att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med epilepsi.  
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Metod 

Den här studien är en litteraturstudie med ett inifrånperspektiv, med fokus på människors 

upplevelser. Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. I 

enlighet med Holloway och Wheeler (2010, s. 3–7) bygger inifrånperspektiv på individers 

beskrivningar av erfarenheter, upplevelser och känslor med deras egna ord. Manifest ansats 

innebär att forskaren ska bearbeta texter på nära håll utan att tolka dem, vilket innebär att 

vederbörande beskriver exakt det som står i texten, det vill säga de visuella komponenterna 

(Graneheim & Lundman, 2004). Utifrån det ska vuxnas upplevelser av att leva med epilepsi 

granskas genom att sammanställa resultat från olika vetenskapliga studier.  

 

Litteratursökning 

För att hitta de relevanta vetenskapliga artiklarna har en systematisk litteratursökning gjorts i 

databaserna Cinahl och Pubmed. Dessa databaser innehåller referenser till tidskrifter inom bland 

annat medicin, omvårdnad och veterinärmedicin. Cinahl är särskilt inriktad på 

omvårdnadsvetenskapliga referenser (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011, s. 80–81).  

Litteratursökningen styrdes av studiens syfte och i båda databaserna har följande sökorden 

använts: epilepsy, epilepsy or seizures, experiences och life experiences. I Cinahl användes 

databasens Thesaurus MH headings till sökorden epilepsy och life experiences. Vidare utfördes 

fritextsökningen med sökorden epilepsy or seizures, experiences. I Pubmed användes sökordet 

epilepsy med MeSH-termen. Resterande orden söktes som fritext. För att kombinera söktermer 

användes booleska sökoperatörer AND och OR i båda sökningarna Med OR sökoperatör 

kombinerades ord med samma betydelse för att bredda den systematiska sökningen och med 

AND kombinerades orden för att begränsa sökningen (Willman et al., 2011, s.72–73, 76).  

 

Inklusionskriterier i studien var artiklar som var inriktade på vuxna personer. Ett annat 

inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara av både medel och hög kvalitet. Begränsningar 

i databaserna Cinahl och Pubmed bestod av personer över 18 år, artiklar som är skrivna på 

engelska, peer reviewed samt har publicerats mellan 2010–2016. Vi använde begränsningarna 

för att möta inklusionskriterierna och avgränsa antal träffar. Sökningar i databasen Cinahl 

resulterade i 110 artiklar och 201 artiklar i PubMed där en som var dubblett togs bort. Dessa 

granskades genom att först läsa titeln för att sedan läsa abstrakt på resterande. Detta för att 

kontrollera om de svarade mot denna studies syfte. Då det fanns tveksamheter om artikeln 

svarade mot syftet gjordes en genomgångsläsning av hela artikeln. Sammanlagt valdes 21 

artiklar ut från de två databaserna som svarade mot syftet. De valda 21 artiklarna bestod av sju 
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mixmetodstudier och 14 kvalitativa studier. Anledningen till att vi valde att ha med 

mixmetodstudier i vår studie var att den del som var kvalitativ innehöll tillräckliga och bra 

upplevelser för att kunna inkluderas i analysen. Annan anledning var att om vi valde att 

exkludera dessa mixmetodstudier från vår studie då skulle vi ha mindre antal artiklar till 

analysen. Översikt av hur artiklarna valdes ut till den systematiska litteraturstudien visas i figur 

1. Hur den systematiska litteratursökningen genomfördes visas i tabell 1.  

 

Tabell 1 Översikt av den systematiska litteratursökningen 

CINHAL 2017-01-27  

Söknr    *)    Sökord                                                                     Antal träffar          Antal valda  

 

1           CH    Epilepsy                                                                                 6 052         

2           FT      epilepsy or seizures                                                              14 247         

3           FT      1 OR 2                                                                                  14 247         

4           FT      experiences                                                                           156 551                    

5           CH     life experiences                                                                     12 613               

6           FT      4 OR 5                                                                                   156 551                 

7           FT      3 AND 6                                                                                514               

                        Begränsningar **                                                                  110                           4        

PubMed 2017-01-27 

1        MSH       Epilepsy                                                                              142 230         

2          FT         epilepsy or seizures                                                            187 465         

3          FT         1 OR 2                                                                                187 465         

4          FT         experiences                                                                         150 112           

5          FT         life experiences                                                                   46 027         

6          FT         4 OR 5                                                                                 171 682         

7          FT         3 AND 6                                                                              1133         

                         Begränsningar***                                                                201                        17      

                                                               

 *CH: CINAHL headings i databasen CINAHL, MSH: Mesh termer i databasen PubMed, FT: fritextsökning. 

**Begränsningar i databasen Cinahl: vuxna över 18 år, engelska, peer reviewed, artiklar publicerade 20060101–

20161231.  

***Begränsningar i databasen PubMed: vuxna över 18 år, engelska, artiklar publicerade de senaste 10 åren. 
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Figur 1 Översikt av hur artiklar valdes ut till den systematiska litteraturstudien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

311 artiklar i de systematiska litteratursökningarna                  

                                110 Cinahl 

                               201 PubMed 

 

  

  
310 artiklar kvar efter dubbletter  

310 titlar lästes  

 

187 exkluderades från titel   

 

123 abstract lästes  

 

23 exkluderades från abstract  

 

     100 artiklar lästes i  

            full text  

 

79 exkluderades utifrån fulltext:    

62 svarade inte mot syftet                         

5 var ej vetenskapliga                            

12 gick inte att öppna 

 

    21 valda artiklar i litteraturstudien 

6 artiklar togs bort      

pga låg kvalitet 

 15 artiklar inkluderandes i litteraturstudien                   

4 mixmetodstudier och 11 kvalitativa studier 

 

 

jj 

7 var mixmetodstudier                                             

14 var kvalitativa studier 
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Kvalitetsgranskning av artiklar 

Artiklarna i urvalet bestod av både kvalitativa studier och mixmetodstudier. Enligt Polit och 

Beck (2012, s. 614–615) kan mixmetodstudier bestå av både en kvantitativ och en kvalitativ del. 

I den kvalitativa delen väljer forskaren informationsrika fall som är goda informanter om 

fenomenet som studeras. Vi har i de mixmetodstudierna valt den del där personer med epilepsi 

beskrev sina upplevelser av att leva med sin sjukdom vilket var vår studiens syfte.  

 

Kvalitetsgranskningen genomfördes för att bedöma om studierna bestod av systematiska fel 

(SBU, 2014, s. 43–44). Granskningen av kvalitativa studier utfördes med hjälp av en 

granskningsmall som är ett stöd för att bedöma studiers kvalitet. Det är studien som utgör vilken 

mall som används. För att granska mixmetodstudier användes samma granskningsprotokoll. I 

dessa studier granskades bara den kvalitativa delen (jmf. SBU, 2014, 5:1–4). 

 

Granskningsmallen består av fem faktorer: syfte, urval, datainsamling, analys och resultat med 

totalt 22 frågor. Varje faktor innehåller ett antal frågor som kryssades in med ja, nej, oklart eller 

ej tillämpligt beroende på artiklarnas innehåll. Dessa faktorer granskades genom på varje artikel. 

När granskningen var klar räknades alla ja-svar och delades med antalet frågor utom de som fick 

ej tillämpligt-svar. Ja-svaren skrevs i form av procent som bedömdes som kvalitet på artiklarna 

(jmf. SBU, 2014, 5:1–4). Kvaliteten bedömdes enligt den tregradiga skalan där Grad I motsvarar 

hög kvalitet med 80–100 %, Grad II motsvarar medel kvalitet med 70–79 % samt Grad III som 

motsvarar låg kvalitet med 60–69 % (Willman et al., 2006, s. 96). Efter kvalitetsgranskningen 

bedömdes 6 artiklar vara av låg kvalitet i form av bristande metodbeskrivning. Dessa 6 artiklar 

ingick inte i analysen. Resterande 15 artiklarna med hög kvalitet användes i analysen. 
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Tabell 2 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=15)  

   Författare/ 

År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare 

 (Bortfall) 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

 

Huvudfynd    Kvalitet 

    Allotey & 

       Reidpath (2007) 

      Storbritannien 

Mixmetod 

   studie 

42 (0) 

 

Djupgående 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Deltagarna identifierades som "epileptiker" på grund av att sjukdomen begränsade deras förmåga att utföra traditionella 

roller, påverkade deras sociala värde och uteslöt dem från det egna samhället. 

Vidare beskrev deltagarna de utmaningar de står inför i försöken att återintegreras som produktiva och fungerande 

samhällsmedlemmar. 

 

      Hög 

     Gauffin,et al.,   

(2011)  

Sverige 

Kvalitativ 14 (4) Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Studien redogör för konsekvenserna av att leva med epilepsi och angående kognitiv försämring, utbildning, sysselsättning, 

socialt liv, självkänsla, och hopp för framtiden. Deltagarna hade egna strategier för att klara av sin kognitiva försämring, 

men de kunde även dra nytta av hjälp med att utveckla nya strategier för att bättre anpassa sig till sina minnesproblem. 

 

      Hög 

   Harden et al.,  

(2015)  

     Storbritannien 

Kvalitativ 27(0) Semistrukturerade 

intervjuer / 

Kvalitativ analys 

med induktiv ansats 

(tematisk) 

Deltagare upplevde att information om SUDEP (plötsligt död genom epilepsi) bör ges till alla personer med epilepsi, helst 

i samråd, vid eller strax efter diagnosen. Men den kliniska bedömningen om att patienten är redo för information ansågs 

var läkarens beslut. 

 

       Hög 

      Keikelame &  

    Swartz (2016) 

Sydafrika 

Kvalitativ  12 (0) Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ analys 

(tematisk analys) 

Deltagarna upplevde svårigheter att påverka sin tillgång till behandling och vård under sina kliniska uppföljningsbesök. 

De uppfattade att en del av problemet kan vara att vissa av sjukvårdspersonalen inte var tillräckligt utbildade och saknade 

empati, intresse, respekt och förmåga att lyssna. 

       Hög 

        Laybourne et 

al., (2015) 

         Storbritannien 

Kvalitativ 10 (12) Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Alla deltagare betraktade SMILE (Self Management vid epilepsi) programmet som positivt. Tre teman framkom: 

1) kamratstöd som upplevdes genom kunskapsutbyte, utlämnande av erfarenheter och utbyte av kontaktuppgifter;  

2) deltagarna kände sig bättre utrustade för att inleda diskussioner med läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal om 

deras sjukdomstillstånd. 

3) deltagarna rapporterade en förbättring av sina personliga liv genom ökat förtroende att leva med epilepsi och  

godkännande av sin diagnos. 

       Hög 
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Tabell 2 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=15) forts 

   Författare/ 

År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare 

 (Bortfall) 

Metod 

Datainsamling/  

Analys 

 

Huvudfynd    Kvalitet 

Mlinar et al. 

 (2016)  

Slovenien 

  Mixmetod 

     studie 

     11(0) Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Deltagarna upplevde fysiska, emotionella och sociala konsekvenser som visades i deras sociala kontakter och 

deras känsla av social integration och autonomi. De fysiska konsekvenserna av epilepsi var främst trötthet och 

utmattning efter en epileptisk episod, ofta åtföljs av huvudvärk. Emotionella konsekvenser var olika former av 

rädsla. Deltagare upplevde även att epilepsi påverkade deras sociala nätverk negativt, vilket ledde till isolering 

och social misstro. 

 

   Hög 

 Ryan &      

Räisänen (2012) 

Storbritannien 

Kvalitativ  37(0) Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Rädslan var den viktigaste förväntade erfarenheten av krampaktivitet. Den största rädslan var att kramperna 

kunde leda till kroppsliga skador eller skador i hjärnan. Upplevelsen av epilepsi innebar inte bara rädsla för fysisk 

skada men också rädsla av en förlust i sig själv.  

 

    Hög 

       Shostak & 

    Fox (2012)  

        USA 

    Kvalitativ  

 

 

     40(0)   Djupgående och    

semi-strukturerade   

       intervjuer/  

       Induktiv 

 tematisk analys  

Personer med epilepsi uttryckte förtroende att liv och livschanser för personer med epilepsi har förbättrats - och 

kommer att fortsätta att förbättras - över tid.  

           Hög 

      Sonecha et  

    al., (2015) 

    Storbritannien 

    Kvalitativ     11(14)    Semistrukturerade 

          intervjuer/ 

     Tematisk 

innehållsanalys 

Studien gjordes på svarta afrikanska och karibiska deltagare. Afrikanska deltagare beskrev naturliga orsaker till 

epilepsi och upplevde betydande stigma medan karibiska deltagare beskrev epilepsi som en "normal sjukdom".  

Men i både Afrika och Västindien upplevde deltagarna sociala begränsningar som följer av deras epilepsi.  

 

           Hög 

     Thompson et  

     al., (2008) 

   Storbritannien 

 

 

    Kvalitativ      15(0) Djupgående 

intervjuer/ 

Analys av mönster 

Vissa deltagare uppgav att de hade fått god vård medan andra rapporterade att de fick otillräcklig information och 

att rådgivning erbjöds för sent för att kunna vidta lämpliga åtgärder. 

           Hög 
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Tabell 2 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=15) forts 

   Författare/ 

 År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare  

(Bortfall) 
             

Metod 

Datainsamling/  

Analys 

 

Huvudfynd    

Kvalitet 

Thomas et al.,    

     (2013)  

Storbritannien 

   Kvalitativ       14(5)         

        

   Semistrukturerade 

intervjuer/tematisk  

         analys 

Det fanns sju huvudteman: misslyckande, orsaken bakom misslyckandet och själva upplevelsen: förväntningar, 

tidigare erfarenhet, personlighet och livshändelser, biverkningar, inverkan av diagnosen och resultatet. Vissa 

deltagare upplevde starka känslor av förlust av kontroll och sårbarhet i samband med läkemedelsutbyte vilket 

ledde till behovet av rådgivning angående genomgång av antiepileptika utbyte. Andra beskrev en förlust av 

möjlighet att köra bil, en oidentifierad rädsla över framtida graviditeter och en förlust av självständighet.  

 

  Hög 

Unger & 

Buelow. (2009) 

USA 

Kvalitativ         4(2) Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Tre huvudteman identifierades om egenvård:  emotionell och fysisk komfort, funktionsförmåga, ”self- 

management” och beteenden.  

  Hög 

Varley et al., 

(2011). 

Irland 

Kvalitativ         19(0) One-to-one 

intervjuer/ 

Analys med hjälp av 

tolkande 

fenomenologi 

I studien redogjordes deltagarnas erfarenheter av förseningar att få tillgång till specialistepilepsivård, osäkerhet 

över personalens specifika kompetens inom epilepsi, otillfredsställda behov för kvinnor med epilepsi, dålig 

integration mellan olika sektorer i hälsovården och brist på kommunikation och informationsutbyte mellan olika 

vårdgivare. Bland konsekvenserna av dessa erfarenheter var betydande och oacceptabla fördröjningar i diagnos 

och behandling som ledde till ökad oro för patienter och deras familjer. 

 

  Hög 

Walker et al., 

(2014) 

USA 

Mixedmetod 

    studie 

       38(0) Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys med hjälp av 

principer för 

Grundad teori 

Anfallskontroll formade individers upplevelser med ”self management” och stöd inom varje stödgrupp. Socialt 

stöd, inklusive antalet och typer av stöd från närstående, var både positivt och negativt. Deltagarnas erfarenheter 

visade tydligt att personen med ett kroniskt tillstånd sällan åtar sig ”self- management” helt på egen hand utan det 

finns ofta en stödperson som är involverad. 

   Hög 

Walker et al., 

(2015) 

USA 

Mixedmetod 

    studie 

       38(0) Djupgående 

intervjuer 

Grundad teori  

Anfallskontroll var en av huvudfaktorerna som bidrog till sjukdoms bekvämlighet för både personer med epilepsi 

och deras närstående. Personer med epilepsi upplevde anfallsutbrottet som traumatiskt. Graden av kontroll och 

oförutsägbarhet av anfall bidrog till känslor av ångest, upplevelser av begränsningar och negativ påverkan på 

livskvaliteten som t.ex.  begränsningar på självständighet, bilkörning, utbildning, jobb och relationer. 

Hög 
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Analys 

Analysen genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats som bygger på 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning.  

 

Vi inledde analysen med att läsa igenom de valda artiklarnas resultat upprepade gånger för att få 

en helhet om deltagarnas upplevelser. Enligt Graneheim och Lundman (2004) börjar 

analysprocessen med att välja ut textenheter. Textenheter kan vara ord, meningar eller stycken 

som innehåller aspekter relaterade till varandra genom respektive innehåll och kontext och 

textenheterna väljs ut utifrån studiens syfte. I studiens valdes textenheterna ut och lästes igenom 

upprepade gånger. Varje textenhet märktes med en kod för att vi lätt skulle kunna gå tillbaka till 

den originalartikeln. Denna kodning gjordes genom att markera textenheterna med olika färger i 

original artiklar samt skriva en siffra på varje textenhet. Sammanlagt valdes 350 textenheter ut. 

Nästa steg var att översätta textenheterna från engelska till svenska för att lättare förstå 

innebörden i dem. Efter översättningen kondenserades textenheterna, vilket innebar att de 

reducerades utan att mista innehållets kärna. Därefter sammanfördes de kondenserade 

textenheterna i flera steg för att skapa kategorier. Det innebar att en grupp av innehåll som hade 

liknande likformighet fördes samman. I den slutliga kategoriseringen var kategorierna 

ömsesidigt uteslutande från varandra vilket innebar att ingen textenhet medräknades i flera 

kategorier eller hamnade i mellan kategorierna. Analysprocessen bestod av 55 kategorier i första 

kategoriseringsfas, 17 kategorier i andra, 9 kategorier i tredje och 5 kategorier i den fjärde och 

sista fasen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

Resultat 
 

Tabell 3 Översikt över kategorier (n=5)  

Kategorier 

Att vara rädd för att få ett anfall 

Att känna sig begränsad och beroende 

Att behandlas olika och känna sig övergiven 

Att vilja ha information och stöd  

Att hitta strategier för att kunna acceptera sin livssituation 

 

Att vara rädd för att få ett anfall 

Flera studier (Harden, Tonberg, Chin, McLellan & Duncan, 2015; Ryan & Räisänen, 2012; 

Sonecha, Noble, Morgan & Ridsdale, 2015; Walker et al., 2015) visade att personer med 

epilepsi var rädda för att skadas fysiskt i samband med anfall. Dessa personer undvek vissa 

potentiella riskfyllda aktiviteter såsom promenad, simning, cykling och sport på grund av att de 

var rädda att få ett anfall. Personer beskrev även att de var rädda för att sjukdomen skulle bli 

värre och leda till försämrad hälsa. 

 

And I was worried that one day I would wake up and I wouldn’t be able to walk (Ryan & Räisänen, 2012, 

s. 219) 

 

I studierna av Gauffin, Flensner och Landtblom, (2011), Walker et al., (2015) samt Ryan och 

Räisänen (2012) beskrevs hur personer med epilepsi upplevde anfall som skrämmande, otäcka, 

traumatiska. De berättade också att de var rädda att hamna på sjukhus som en följd av anfallen. 

De var även oroliga över att något skulle försämras eller förstöras i hjärnan under varje anfall. 

Studier (Thompson, Thomas, Solomon, Nashef & Kendall, 2008; Unger & Buelow, 2009; 

Thomas, Mullins, Hammond, Smith & Kerr, 2013) beskrev att personer med epilepsi upplevde 

oro och osäkerhet exempelvis att de inte kunde lita på sig själva att gå ut på egen hand på grund 

av att de var rädda att skada sig själva eller andra under ett anfall. 

   

Studier (Harden et al., 2015; Ryan & Räisänen, 2012) visade även att personer med epilepsi 

beskrev rädslan av att vara ensam när ett anfall inträffade. De berättade att de inte kunde flytta 

och leva på egen hand då de oroade sig för att ingen kunde veta om något fel inträffade. De 

kände sig trygga att ha någon nära i fatt ett anfall skulle hända. Studierna beskrev även hur dessa 

personer var rädda för att dö. De upplevde rädsla över av att inte kunna vakna från ett anfall, att 
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inte kunna andas, att få skakningar, att läpparna blev blåa under anfallet. I motsats till detta 

framkom det i flera studier (Harden et al., 2015; Ryan & Räisänen, 2012; Sonecha et al., 2015; 

Unger & Buelow, 2009) att personer med epilepsi även var rädda att få ett anfall bland andra 

människor då det upplevdes som pinsamt.  

 

I don’t think I could live [by] myself . . ., cos if I was to move out I would worry . . .. I’d be like ’I don’t 

want to sleep,’ scared something would happen, and then nobody would ken[know] if there was anything 

wrong with me (Harden et al., 2015, s. 234) 

 

Att känna sig begränsad och beroende 

Studier (Allotey & Reidpath 2007; Mlinar, Petek, Cotič, Mencin Čeplak & Zaletel, 2016; Unger 

& Buelow, 2009; Walker et al., 2014; Walker et al., 2015) visade att personer med epilepsi 

kände sig arg över att sjukdomen hade tagit över deras liv. Den största begränsningen som 

upplevdes var att förlora förmågan att leva på sina egna villkor och de betvivlade sin egen 

kompetens att utföra uppgifter, exempelvis att kunna gå till skolan, jobba eller köra bil. Det 

ledde till att personerna kände sig handikappade och kroniskt sjuka och därmed beroende av 

andra. De kände sig maktlösa, desperata, osäkra, ensamma, dissocierade och ångestfyllda.  

 

Det fanns även studier som visade att personer med epilepsi kände sig som fångar hemma hos 

sig själva. Att inte kunna få jobba ledde till att de inte kunde betala hyran eller få sjukförsäkring. 

Det fanns andra exempel på hinder som påverkade dem nämligen svårighet att koncentrera sig 

på möten då man var tvungen att vara mer uppmärksam för att kunna rapportera tillbaka till 

andra och att inte kunna köra bil (Allotey & Reidpath 2007; Gauffin et al., 2011; Mlinar et al., 

2016; Unger & Buelow, 2009; Walker et al., 2015). 

 

When you are whole, you can do anything. You can go to work, drive a car, all doors in life are open to 

you. There’s nothing written about your disease or limitations. When epilepsy is on your record, all doors 

close. (Mlinar et al., 2016, s. 5)  

 

Personer med epilepsi beskrev minnesförlust som en central del av anfallen. De beskrev att när 

de vaknade från anfallet kunde de inte komma ihåg sitt eget namn och vad som hade hänt och de 

hade svårt att hitta ord. De beskrev också att inte komma ihåg exempelvis vad de ätit för middag, 

om de varit i skolan, att hämta sin medicin när den tog slut eller att stänga av spisen eller 

strykjärnet järn var skrämmande (Gauffin et al., 2011; Ryan & Räisänen 2012; Shostak & Fox, 

2012). Vidare beskrev Gauffin et al., (2011) att personer med epilepsi upplevde att det nedsatta 

minnet påverkade närstående och vänner och även sin egen förmåga att klara av arbetet. De 
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kände sig långsamma på jobbet och ibland gjorde de planer med två familjer samtidigt. 

 

At work, I've had to fill some bottles, three of them, I go over, what the hell, what's next, I have to go back, 

I feel so slow (Gauffin et al., 2011, s. 754). 

 

I flera studier (Allotey & Reidpath 2007; Gauffin et al., 2011; Thomas et al., 2013; Unger & 

Buelow, 2009) framgick det att personer med epilepsi upplevde trötthet i samband med anfall. 

Trötthet ledde till mindre energi, lägre ambitiös och försämrat skolarbetet. De upplevde 

svårigheter att uppnå akademisk framgång vilket gjorde att de kände sig begränsade. Detta 

gjorde att de upplevde känsla av att inte kunna utvecklas lika snabbt som andra vilket i sin tur i 

sin tur påverkade deras självkänsla och självbild. Vidare beskrev studier av Laybourne et al. 

(2015), Shostak och Fox (2012), Unger och Buelow (2009) att personer även kände sig sårbara 

efter anfallet. De upplevde förvirring och minskad koncentration efter anfallet vilket ledde till att 

de var tvungna att avbryta för dagen. Ett flertal studier (Mlinar et al., 2016; Walker et al., 2015) 

belyste att personer med epilepsi kände sig maktlösa efter ett anfall och förlorade autonomi på 

grund av att de blev beroende av andra, vilket upplevdes värre än döden.   

 

…the actual seizure doesn't bother me, what bothers me is losing my car, losing the ability to drive… And 

it's more the overall loss of independence, it's not the physical fourwheels, because you become wholly 

dependent on other people to do for you, which is to me is a fate worse than death (Walker et al., 2015, 

s.6) 

 

Studier visade att personer med epilepsi blev frustrerade över att se andra leva ett normalt liv när 

de själva inte kunde leva som andra till exempel att inte kunna ta hand om sina barn eller kunna 

jobba.  De kände att det inte vara tillåtet att ta samma ansvar som andra vuxna vilket orsakade 

sorg och oro och sänkt självkänsla (Gauffin, Flensner & Landtblom, 2011; Unger & Buelow. 

2009; Walker et al., 2014; Walker et al., 2015). Personer med epilepsi beskrev hur de kände sig 

som dålig människa gentemot sina närstående på grund av anfallen. De upplevde ibland skam 

över att familjen påverkades av sjukdomen (Gauffin et al., 2011; Sonecha et al., 2015; Unger & 

Buelow, 2009). Studier (Gauffin et al., 2011; Mlinar et al., 2016; Thomas et al., 2013; Walker et 

al., 2015) beskrev att personerna kände sig skyldiga över att deras närstående inte kunde jobba 

på grund av att de måste förklara familjesituation för arbetsgivare och måste ge upp sina 

livsdrömmar. En del personer med epilepsi hade en känsla av skuld eftersom de var tvungna av 

att förlita sig på andra vilket ledde till känslan av förtvivlan och börda. 

 

It’s so frustrating to see your friends living all normally, and you can’t (Unger & Buelow, 2009, s. 92) 
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Vidare beskrev Gauffin et al., (2011) att epilepsi kunde vara ett hinder för att personer skulle 

uppfylla sina livsdrömmar, exempelvis utbildning och karriär. De kände att de var tvungna att ge 

upp drömmarna och passion såsom att bli polis, att köra motorcykel, att flyga flygplan samt att 

dans. I studierna av Gauffin et al., (2011) och Walker et al., (2015) berättade personer med 

epilepsi att de var tvungna att anstränga sig mer för att kunna uppnå sina livsmål jämfört med 

andra som inte har epilepsi. De kände att deras vänner och klasskamrater fick vad de ville utan 

någon ansträngning alls för att kunna åstadkomma samma resultat.  

 

I want to prove to people that I am capable of the things that they are as well (Walker et al., 2015, s. 5). 

 

Gauffin et al., (2011) och Unger och Buelow (2009) visade hur läkemedelsbiverkningar från 

antiepileptika påverkade personer med epilepsis dagliga liv genom att de ledde till att personerna 

inte kunde läsa i skolan och blev sömniga vilket i sin tur bidrog till att de fick svårt att klara av 

nästa dag. Vidare upplevde personer med epilepsi mindre energi när de jobbade, känslan av 

sårbarhet och ledsenhet som i sin tur gjorde att vissa ville sluta med läkemedlen. Trots dessa 

läkemedelsbiverkningar så beskrev även personerna att läkemedlen fungerade och gav färre 

anfall. De var glada och lättade över att det fanns medicin för att behandla epilepsi (Gauffin et 

al., 2011; Thomas et al., 2013; Unger & Buelow, 2009). 

 

Att behandlas olika och känna sig övergiven  

I ett flertal studier (Allotey & Reidpath 2007; Gauffin et al., (2011); Mlinar et al., 2016; Sonecha 

et al., (2015); Walker et al., 2015) beskrev personer med epilepsi att de upplevde känslan av 

övergivenhet. Personerna saknade stöd från sina närstående och vänner. De upplevde svårigheter 

att hitta en partner eller blev lämnad av sina partner. Vissa upplevde att deras vänner försvann 

och som följd förlorade kontakterna med många av dessa vänner. Vidare framgick det i flera 

studier (Gauffin et al., 2011; Mlinar et al., 2016; Shostak & Fox, 2012; Walker et al., 2014) att 

personer med epilepsi identifierade sig som isolerad och ensamvarg och trodde att de var de 

enda som hade sjukdomen. De upplevde social isolering och tyckte att orsaken till detta svaga 

sociala nätverk var sjukdomen. Personerna upplevde även svårigheter att träffa nya människor 

och få vänner då de var tvungna att förklara att de hade epilepsi vilket gjorde att andra 

människor runt omkring tog avstånd. Däremot studien av Sonecha et al., (2015) visade att en 

yngre åldersgrupp upplevde mindre isolering i samband med epilepsi. Studier (Keikelame & 

Swartz, 2016; Shostak & Fox, 2012; Thompson et al., 2008; Varley, Delanty, Normand & 

Fitzsimons, 2011) visade även att personer med epilepsi upplevde att vårdpersonal inte hade tid 

för dem, att de inte blev lyssnad på, inte fick uppmärksamhet och blev avbrutna under samtalet 
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med vårdpersonalen. 

 

All of my friends disappeared, so yes, my circle of friends is very small as well. (Gauffin et al., 2011, s. 

755). 

Studier (Walker et al., 2014; Walker et al., 2015) beskrev att personer med epilepsi inte vill vara 

en börda för någon. De upplevde mycket frustration över att behöva ringa till någon för att 

exempelvis köpa mjölk. Det fanns studier (Mlinar et al., 2016; Shostak & Fox, 2012; Sonecha et 

al., 2015) som visade att personerna ville dölja sin sjukdom för andra eftersom de var rädda över 

att bli avvisade, över att folk skulle försvinna eller driva bort dem. Personerna med epilepsi 

gömde sina skakningar och ibland visste ingen annan förutom familjen och några vänner att de 

hade epilepsi. Personerna berättade att de inte hade någon chans att få jobb om de berättade om 

sin sjukdom.  

 

One of the participants explained that epilepsy disclosure affected her social network and made it weaker. 

This caused me to lose a lot of my friends. As I’ve already told you, they think you are crazy or not 

completely there. They didn’t take it as a disease. They took it as something scary, a taboo (Mlinar et al., 

2016, s. 5) 

 

Fler studier (Allotey & Reidpath 2007; Keikelame & Swartz, 2016; Mlinar et al., 2016; Shostak 

& Fox, 2012; Sonecha et al., 2015; Unger & Buelow, 2009; Varley et al., 2011) beskrev att 

personer med epilepsi upplevde diskriminering av sina närstående, grannar, kollegor, 

vårdpersonal och samhället. Ibland var personer med epilepsi tvungna att dölja sin sjukdom på 

jobbet eftersom de var rädda att bli diskriminerade trots att det var olagligt. En del blev hånade 

på grund epilepsi, andra blev torterade och behandlades som en störd person av sina medarbetare 

vilket ledde till att de upplevde skam, stigmatisering och kände sig utstötta från samhället och 

familjer. Studier (Allotey & Reidpath 2007; Mlinar et al., 2016; Sonecha et al., 2015) beskrev 

även att människor runt omkring kunde uppleva epilepsi som pest, eller som en luftburen och 

smittsam sjukdom exempelvis fick personer med epilepsi inte prata med grannarnas barn. 

Däremot visade Laybourne et al. (2015) och Sonecha et al. (2015) att en del personer med 

epilepsi var mycket positiva om sin sjukdom och de upplevde ingen diskriminering samt att det 

inte heller var svårare att gifta sig trots epilepsi. 

  

If I keep having fit, my dad or my step-mother, they put me in a kind of small cage…they closed the door. I 

would stay there for two days. Without eating, without nothing because…they don’t want to see me having 

the fit (Sonecha et al., 2015, s. 455) 
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Flera studier (Gauffin et al., 2011; Mlinar et al., 2016) belyste att personer med epilepsi 

upplevde att kunskaperna om epilepsi saknades i skolan och på arbetsplatser. De kände att på 

grund av okunnigheten borde informationen om epilepsi skickas och undervisas i skolan. Det 

faktum att människor runt omkring inte visste mycket om epilepsi och var rädda för sjukdomen 

gjorde att de backade. De upplevde att dessa människor inte kunde känna igen epilepsisymtom 

och ibland reagerade de med panik när anfall inträffade. Även när personer med epilepsi bar 

halsband med epilepsisymbol så visste människor runt omkring inte vad det var. Dessa 

människor till och med förväxlade ett anfall med drogmissbruk vilket upplevdes som 

fruktansvärt.   

 

All participants explained that when they experienced an epileptic episode, people who were present did 

not recognize physical symptoms of epilepsy; the epileptic episode scared them and they reacted in panic 

(Mlinar et al., 2016, s. 5) 

 

Att vilja ha information och stöd  

Studier (Allotey & Reidapth, 2007; Keikelame & Swartz, 2016; Thomas et al, 2013; Thomson et 

al., 2008; Varley et al., 2011) beskrev att personer med epilepsi upplevde ett missnöje från 

vårdpersonal och stödpersoner. De kände att läkarna inte var intresserade av deras berättelser 

exempelvis sexuella frågor, att sjuksköterskor och stödpersoner inte brydde sig tillräckligt. De 

kände sig förbisedda, ignorerade och att vårdpersonal såg ner på dem. Vidare beskrev personer 

med epilepsi att de inte kunde få den vård de behövde vilket ledde till att de blev missnöjda och 

besvikna på vården, de läkemedel de fick från sin läkare och kände inte att de behandlas med 

eftertänksamhet. Ibland blev de inte ens tillfrågade om hur de hanterade sin sjukdom. 

 

You see the others look at you as if you are a grave… they just glance at you…even when you talk to her, 

she says, “I am busy,” as if you don’t know that. You are just asking something that you don’t know… she 

is the one who knows…she won’t even want to listen… Those things bother us… “(Keikelame & Swartz, 

2016, s. 6) 

 

Personer med epilepsi kände att de fick korta svar från läkaren och på kliniken och hade de en 

önskan att vårdpersonalen kunde berätta exempelvis varför medicinen inte fungerat eller fråga 

hur det fungerade hemma. Ibland fick personerna felaktig information från vårdgivare angående 

sin sjukdom, blev inte trodda på (Keikelame & Swartz, 2016; Varley et al., 2011). Vidare 

beskrev Varley et al., (2011) att personer med epilepsi var mycket besvikna, chockade och 

frustrerade över att behöva vänta lång tid för att få boka en tid. De kände oro, nervositet och 

rädsla medan de väntade i fruktan av att den bokade tiden kunde skjutas upp eller avbrytas. 
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Förseningen ledde till negativa psykologiska känslor hos personer med epilepsi och förtroendet 

för vården sjönk. Varley et al., (2011) beskrev även att personer med epilepsi upplevde att både 

social och ekonomiska förhållanden kunde påverka väntetid exempelvis med pengar kunde de gå 

privat eller med hjälp från sina lokala politiska företrädare kunde de ha fått en tid snabbare. 

 

Studier (Laybourne et al., 2015; Varley et al., 2011) visade även att personer med epilepsi kände 

förtroende för sina vårdgivare. De kände att det var användbart att interagera med sin specialist 

och allmänläkare vilket gett dem mer förtroende då de hade fått mera kunskaper om epilepsi 

genom att träffa dem. Harden et al., (2014) redogjorde även att personer med epilepsi ville veta 

om SUDEP (plötslig död genom epilepsi) och kände att informationen om SUDEP var viktig 

och borde ges till alla personer med epilepsi. Informationen om SUDEP upplevdes som en 

möjlighet att minska eller undvika risken för SUDEP. Men beslutet om huruvida personer med 

epilepsi kunde hantera information var upp till läkaren. 

 

Oh, the confidence to talk, yeah. Because it has given me more, more confidence, because I know a little 

bit more …and it was meeting other people as well and being able to talk about it (Laybourne et al., 2015, 

s. 162) 

 

Studien av Shostak & Fox, (2012) beskrev att personer med epilepsi upplevde att epilepsi inte 

var något som man talade om förut men nuförtiden är människor mer öppna om det. De var 

glada över de inte var födda för 50 år sedan då det inte fanns någon medicin och den medicinska 

förståelsen av epilepsi och stöd var mer tillgängligt nu än vad den var förut. 

 

The medical understanding’ and ‘support’ that is available now is much greater than what was available 

to her as a child (Shostak & Fox, 2012, s. 369) 

 

Fler studier påvisade att personer med epilepsi var tacksamma för det stödet de fick från 

närstående och stödpersoner. De upplevde att det är mycket lättare när de hade en 

familjemedlem att dela sina upplevelser, en som till exempel påminde om att vara ansvarig och 

ta hand om sig själv samt såg till att de tog sina mediciner och kom till jobbet. Personer var 

överraskade att de fick stöd och kände lättade över att de inte behövde dölja epilepsi längre. En 

del upplevde att de hade ett starkt socialt nätverk och en bred krets av vänner trots epilepsi. 

Andra upplevde att känslomässigt stöd var en viktig del i det allmänna stödet. Personer med 

epilepsi saknade interaktion inom epilepsigrupper därför förlitade de sig på sina allmänläkare, 

vänner och familjemedlemmar (Gauffin et al., 2011; Mlinar et al., 2016; Shostak & Fox, 2012; 
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Sonecha et al., 2015; Varley et al., 2011; Walker et al., 2014; Walker et al., 2015). 

 

No, but it’s a lot easier when you have another family member to share it with. Better than being all alone 

(Shostak & Fox, 2012, s. 370). 

 

Det framgick även i studier (Walker et al., 2014; Walker et al., 2015) att trots att närstående ville 

vara där och hjälpa till så kunde personer med epilepsi uppleva detta som kontrollerande. De 

kände att det var tröttsamt, svårt, irriterande, störande och jobbigt när närstående exempelvis 

dubbelkollade om medicine var tagen, när föräldrar var där hela tiden, när de blev tillsagda om 

vad de skulle göra.    

 

It can just get annoying sometimes. “Do this, do this,” and I’m thinking, I’m going to do it and I’m going 

to do it right now soon. So, you don’t need to bug me about it. I’m thirty-two years old, just calm down a 

little (Walker et al., 2014, s. 1558).  

 

Att hitta strategier för att kunna acceptera sin livssituation 

Studier (Gauffin et al., 2011; Unger & Buelow, 2009) visade att personer med epilepsi använde 

olika strategier att övervinna minnessvårigheter som uppkommit som en följd av anfall. Det 

fanns några exempel på strategier: att använda ljudminne, larmet i mobiltelefoner för att komma 

ihåg att ta medicin och undvika stress och att anteckna för komma ihåg arbetsuppgifter. I studier 

(Harden et al., 2015; Unger & Buelow, 2009) framgick det även att personer med epilepsi kunde 

hantera och förhindra anfall med hjälp av olika strategier såsom att sitta 20 minuter i taget 

framför tv, att ligga på golvet när anfallet var på väg samt använda säkerhets icke-spill muggar 

och varma vatten automater med dusch set att skydda sig i händelse av ett anfall. En annan 

strategi var sömn hjälpte till att förhindra anfall och hantera trötthet från medicinen. 

 

 I always make sure I get lots of sleep . . . it helps with dealing with the fatigue from the meds and I read 

online that it helps prevent seizures (Unger & Buelow, 2009, s. 93) 

 

För att kunna klara av dagliga rutiner så var personer med epilepsi tvungna att planera allt. De 

planerade till exempel allt för en hel vecka för att kunna anpassa sig till sjukdomen (Gauffin et 

al., 2011; Thomas et al., 2013; Unger & Buelow, 2009).  

 

Personer med epilepsi upplevde att epilepsi var något medfött och att sjukdomen inte längre var 

ett hinder för att delta i samhället. De beskrev även att de inte försökte tänka på sjukdomen. 

Personer med epilepsi kände även att de inte behövde tänka på eller oroa sig för SUDEP 
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(plötslig död genom epilepsi) utan de ville gå vidare med egna liv. Ibland var de tvungna att åka 

med en medarbetare, ta på sig olika jobb som inte tröttar ut dem. Trots att epilepsi ibland 

betraktades som stigmatiserande så upplevde personer med epilepsi att det fanns andra 

sjukdomar, såsom exempelvis AIDS, som hade en tyngre börda. Andra upplevde att epilepsi 

förändrade deras liv vilket gjorde att de måste ändra framtidsplaner och därmed göra epilepsi till 

en del av sina liv (Gauffin et al., 2011; Harden et al., 2015; Laybourne et al., 2015; Mlinar et al., 

2016; Shostak & Fox, 2012; Sonecha et al., 2015; Thompson et al., 2008; Unger & Buelow, 

2009; Walker et al., 2014; Walker et al., 2015). 

 

I have tried to live a normal life, there shouldn't be any obstacles because I have epilepsy, I have always 

thought that I shall live life, there's no problem (Gauffin et al., 2011, s. 753). 

 

Studier (Laybourne et al., 2015; Mlinar et al., 2016) visade att vissa personer med epilepsi 

deltog i epilepsiprogram för att kunna träffa andra med samma tillstånd. Personerna såg fram 

emot att lära sig ny information och kände att alla var lika och därigenom upplevde de en stor 

förståelse inom gruppen. De skaffade vänner där och hade en önskan att hitta en partner med 

samma sjukdom eftersom de tyckte att de lättare kunde förstå varandra. Shostak och Fox (2012) 

visade även att med stöd av sina erfarenheter så ville personer med epilepsi hjälpa sina familjer 

och även andra med samma tillstånd. De ville bekämpa stigmatisering och diskriminering för 

alla personer med epilepsi genom av att bli involverad i stödgrupper för epilepsi. Personer med 

epilepsi upplevde att epilepsi gjorde de mer förstående och empatiska mot andra människor och 

även till bättre medmänniskor. 

 

Normally, I'd be a bit self-conscious about these groups but once I got used to it, knowing that everyone's 

like, the same, as me and there's like a big understanding amongst the group and become friends and 

stuff, it was actually pretty good (Laybourne et al., 2015, s. 161) 

 

I flera studier (Allotey & Reidpath, 2007; Sonecha et al., 2015; Walker et al., 2014) framkom det 

att personer med epilepsi även kunde beskriva andra strategier för att förklara orsaken till 

sjukdomen så som så som trolldom, svart magi, en övernaturlig orsak eller andliga attacker. 

Dessa personer trodde att de hade något inuti sig och det gjorde att de besökte häxdoktorer för 

att få hjälp med det. Personer kunde även visa tacksamhet mot Gud för att ha gett honom en 

partner som gav dem stöd. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med epilepsi. 

Analysprocessen resulterade i fem kategorier: Att vara rädd för att få ett anfall, Att känna sig 

begränsad och beroende, Att behandlas olika och känna sig övergiven, Att hitta strategier för att 

kunna acceptera sin livssituation och Att vilja ha information och stöd. Resultatet diskuteras 

utifrån Antonovskys teori om Känslan av sammanhang (KASAM) (2005, s. 44–46) som består 

av tre delar, nämligen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär 

människans upplevelse av en stressor som förnuftsmässig och förutsägbar eller kaotisk. 

Hanterbarhet handlar om att det finns resurser som är under den drabbades kontroll, eller som 

kontrolleras av andra, exempelvis ens make eller hustru, vänner, kollegor, Gud, läkare osv. som 

man känner att man kan räkna med och som man litar på. Meningsfullhet handlar om att 

människan ser på de krav och problem som man ställs inför i livet som utmaningar som är värda 

att investera energi i och värda att engagera sig i. Vi relaterar även till andra studier för att 

fördjupa förståelsen av denna studies resultat. 

 

I resultatet av denna litteraturstudie framkommer det att personer med epilepsi upplevde rädsla 

för att få anfall, något som upplevdes som skrämmande. Personerna kunde inte lita på sig själva 

och var rädda att skada sig själva eller andra under ett anfall. De hade också rädslan av att vara 

ensamma och vara bland människor när ett anfall inträffade. Detta kan tolkas utifrån 

Antonovskys (2005, s. 44) beskrivning om begriplighet där människan upplever en stressor som 

förnuftsmässig och förutsägbar eller kaotisk. I studien anses personer med epilepsi förstå vad 

som händer och varför, men de har ingen kontroll över anfallen, något som inte är förutsägbart 

vilket skapar ett kaotiskt tillstånd som kännetecknas av bland annat rädslor. Eftersom dessa 

personer inte har kontroll över sina anfall så kan de inte påverka sina livshändelser och därmed 

upplever sig maktlösa inför de oförutsägbara anfallen (jfr Antonovskys, 2005, s. 67). 

Sjuksköterskan kan stödja personer med epilepsi att öka KASAM genom att erbjuda dem att bli 

involverade i epilepsigrupper där de kan få dela sina egna erfarenheter av att ha anfall med 

personer som har samma sjukdom. Där kan de lära av varandra att hantera och kontrollera 

anfallen och rädslan att få anfall kan minska. 

 

Resultatet i den här litteraturstudien visar att personer med epilepsi beskrev att trötthet, 

minnesförlust i samband med anfall och läkemedelsbiverkningar påverkade deras förmåga att 

klara sina dagliga sysselsättningar vilket i sin tur påverkade deras självkänsla och självbild. Den 

största begränsningen var att förlora förmågan att leva på sina egna villkor och utföra uppgifter, 
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exempelvis att kunna jobba eller köra bil. Personerna kände att epilepsi också kunde vara ett 

hinder för dem då de var tvungna att anstränga sig mer för att kunna uppnå sina livsmål jämfört 

med andra som inte hade epilepsi. Personer med epilepsi upplevde även skuld och skam över att 

vara beroende av andra människor exempelvis sina familjer. De upplevde även känslan av 

förtvivlan och börda över att behöva förlita sig på andra. Detta kan ses som att anledningen till 

att personer med epilepsi kände sig begränsade och beroende var till stor del att sjukdomen är så 

oförutsägbar så att den blir svår att hantera (jfr Antonovsky, 2005, s. 48). Enligt Toombs (1993, 

s. 90–93) tvingas en sjuk person att erkänna en brist på kontroll över kroppslig funktion i 

samband med sjukdomen vilket visas i vår litteraturstudie där personer med epilepsi kände sig 

begränsade, därför blev de beroende av andra människor. Vidare beskriver Toombs (1993) att 

sjukdomen påverkar inte bara kroppen men även utgör hot mot personligheten. Att inte kunna 

klara det dagliga arbetet på egen hand och uppnå sina livsmål som andra människor ledde till en 

förändrad personlighet hos dessa personer med epilepsi i form av känsla av skam, skuld, 

förtvivlan och börda. Sjuksköterska kan hjälpa dessa personer genom att ha samtal för att 

tillsammans hitta resurser i form av tidigare intressen och aktiviteter som var viktiga för de 

innan sjukdomen och lyfta fram dem. På detta sätt kan sjuksköterskan motivera personerna att 

våga börja delta i aktiviteterna och det kan leda till att personerna känner sig mindre begränsade 

och beroende.  Dessa personer med epilepsi kan hitta mening i livet genom att använda sina 

tidigare resurser vilket kan bidra till att deras KASAM ökar.  

 

Resultatet från litteraturstudien visar också att personer med epilepsi upplevde stöd från 

närstående som både positivt och negativt. En del var tacksamma över det stöd som de fick av 

närstående men en del upplevde stödet som kontrollerande. Antonovsky (2005, s. 85) menar att 

resurserna antingen finns under personens eller andra människors kontroll. Personen kontrollerar 

antingen saker och ting själv eller också gör någon annan det. Det innebär att det föreligger en 

misstro mot den makt som ligger i händerna på någon annan än en själv. I denna litteraturstudie 

anses stödet från närstående till personer med epilepsi som en resurs som är under närståendes 

kontroll men eftersom stödet ges av andra så kan detta upplevas som makt. 

 

I den här litteraturstudien framkom det att personer med epilepsi upplevde social isolering och 

begränsningar i relationer, familj och vänner på grund av sjukdomen. De upplevde svårigheter 

att hitta partner eller vänner och genom att vänner försvann eller tog avstånd från dem. Vissa 

valde även att isolera sig genom att exempelvis inte träffa sina vänner längre i fruktan att bli 

avvisade om de berättade om sin sjukdom för dem. Detta har förståtts som en brist på motivation 
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vilket Antonovsky (2005) menar kan leda till att personer förlorar kontakten med omvärlden, då 

kan situationen upplevas som obegriplig och viljan att söka efter resurser sjunker. Personer med 

epilepsi förlorade viljan att kämpa för att kunna klara av att leva med sjukdomen när de blev 

lämnade av sina partner och vänner. Al-Yateem och Docherty, (2015) menar att en stödjande 

miljö som omfattar bland annat familjer och vänner kan bidra till en känsla av välbefinnande 

vilket vi anser vara en betydande intervention för att personer med epilepsi att kan klara av 

övergången från hälsa till kronisk sjukdom. Sjuksköterskan kan exempelvis bidra med 

information till både personer med epilepsi och deras partner/närstående om vilka resurser som 

finns tillgängligt för att kunna hantera situationen på ett bättre sätt. Då blir närstående också mer 

involverade i situationen och på så sätt kan de stödja personer med epilepsi. Sjuksköterskan kan 

även erbjuda personer med epilepsi att delta i epilepsigrupper och program för att kunna träffa 

andra personer med samma sjukdom och möjligtvis skaffa sig nya vänner vilket kan bidra till 

minskad isolering.  

 

Litteraturstudien visar även att personer med epilepsi dolde sin sjukdom för andra då de var 

rädda för att bli avvisade eller övergivna både av vänner och samhället i stort. Detta kan ses som 

att personer med epilepsi hade möjlighet att hantera situationen genom att dölja sin sjukdom, 

vilket anses som en resurs som var lämplig att använda för att kunna behålla sina jobb och 

vänner (jfr Antonovsky 2005, s.193). 

 

Vidare framkommer det i denna studies resultat att personer med epilepsi upplevde att personer 

runt omkring saknade kunskaper om epilepsi. Denna okunnighet ledde bland annat till att 

människor inte kände igen epilepsisymtomen, tog avstånd från dem eller förväxlade epilepsi 

med missbruk. Detta gjorde att personer med epilepsi engagerade sig genom att vilja sprida 

information och öka kunskapen om epilepsi i samhället. Det här kan jämföras med Antonovskys 

(2005, s. 45–46) beskrivning om meningsfullhet där personer med hög meningsfullhet ser 

situationen som en utmaning värt att engagera sig i. När en person drabbas av sorgsna händelser 

låter den sig inte att konfronteras av utmaning utan man söker mening i den och gör sitt bästa för 

att komma genom det. I litteraturstudien betonade personer med epilepsi att informationen om 

epilepsi borde spridas och undervisas i skolan vilket visar ett engagemang om att sprida 

kunskapen om epilepsi till andra människor. 

 

Resultatet i den här litteraturstudien visar att personer med epilepsi upplevde diskriminering av 

sina närstående, grannar, kollegor och samhälle. Epilepsi upplevdes av människor runt omkring 
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som smittsam. Stigmatisering och diskriminering har även funnit förut vilket beskrivs i studien 

av Fisher et al. (2000) där stigmatiseringen av epilepsi och tillhörande diskriminering eller 

allmänt hån var det värsta med sjukdomen. Socialt stigma var vanligt och personer med epilepsi 

var rädda för andra människors reaktioner vilket ledde till att de kände skam och ensamhet. I vår 

litteraturstudie framkommer således att personer med epilepsi upplevde stigmatisering och skam 

på grund sjukdomen och stigmatiseringen ledde till att de blir utstötta från samhället och 

familjer. I studien av Fisher et al. (2000) upplevde personer med epilepsi diskriminering och 

stigmatisering 17 år tillbaka och vår litteraturstudie visar att personer med epilepsi fortfarande 

upplevde diskriminering och stigmatisering från andra personer i samhället. Sjuksköterska kan 

minska diskriminering och stigmatisering hos dessa personer genom att sprida information på 

många sätt exempelvis ha epilepsibroschyrer tillgängliga för alla på sjukhuset och 

vårdcentralerna. På detta sätt kan personer i allmänt få en ökad förståelse om epilepsi.  

 

Den här litteraturstudien visar även att personer med epilepsi kände förtroende för sina 

vårdgivare när de fick möjlighet att interagera med dem. De upplevde även att informationen om 

plötslig död genom epilepsi (SUDEP) var viktig för alla personer och de var nöjda med den. 

Enligt Antonovsky (2005, s. 45) kan dessa personer anses ha hög hanterbarhet eftersom de är 

medvetna om sina resurser som ägs av exempelvis vårdpersonal och SUDEP kurs på nätet. 

Vidare visar resultatet i studien att personer med epilepsi upplevde ett missnöje och en 

besvikelse över den vård de fick och saknade omtänksamhet från vårdpersonalen. Många fick 

inte tillräcklig information angående sin sjukdom utan fick korta svar och ibland var 

informationen felaktig. Antonovsky (2005, s. 50) menar att trots full förståelse, vilket innebär att 

personer med epilepsi vet vad sjukdomen innebär, även om den är oförutsägbar, kan det bli svårt 

att hantera sjukdomssituationen om de inte tror att det finns tillgängliga resurser. Därför kan 

strävan att hantera situationen bli svårare. Som interventionsinsats kan vårdpersonal hjälpa dessa 

personer genom att vara lyhörda, ge korrekt, tillräcklig och upprepande information för att stärka 

KASAM hos dem.  

 

Denna litteraturstudie visar att personer med epilepsi använde olika strategier för att anpassa sig 

till sjukdomen. Strategierna användes för att övervinna minnessvårigheter och för att förhindra 

och hantera anfall. För att kunna klara av dagliga rutiner var personer med epilepsi tvungna att 

planera allt. De planerade till exempel allt för en hel vecka för att kunna anpassa sig till 

sjukdomen. Användningen av dessa strategier visar en ökad hanterbarhet av situationen hos 

dessa personer med epilepsi vilket är en viktig del för att uppnå en ökad KASAM. Om en person 
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har en stark KASAM kan man känna en känsla av engagemang och en vilja att hantera stressorn 

som man ställs inför (jfr Antonovsky, 2005, s. 187–189). Personer med stark KASAM har 

förmågan att välja den strategi som känns lämplig bland många olika tillgängliga resurser. 

Personer med epilepsi i litteraturstudien anses ha valt strategier att hantera anfall och övervinna 

minnessvårigheter som kändes lämpliga för just deras situation. 

 

I resultatet framkommer även att personer med epilepsi upplevde att sjukdomen inte var något 

som talades om tidigare men att människor idag är mer öppna. Epilepsi upplevdes inte heller 

som ett hinder att delta i samhället. Personerna kunde delta i epilepsiprogram och stödgrupper 

för att kunna träffa andra människor, hjälpa sina familjer och andra med samma tillstånd, 

bekämpa stigmatisering och diskriminering. De fick mer förståelse om sin sjukdom och blev 

empatiska mot andra människor och även bättre medmänniskor. Enligt Antonovsky (2005, s. 66, 

185–198) kommer människor med stark KASAM kunna hantera sina problem på ett bra sätt 

jämfört med de med svag KASAM. Personer med stark KASAM engagerar sig helt i många 

olika situationer, bland annat samhälleliga institutioner och när de ställs inför en stressor har de 

större möjlighet att hitta mening i situationen. Personer med epilepsi fann vägar att förstå sin 

situation genom att engagera sig i epilepsiprogram och stödgrupper för att hjälpa andra med 

sjukdomen och deras närstående, vilket gav de dem möjlighet att hantera sin situation. I 

samband med detta har personer med epilepsi blivit även mer sympatiska som medmänniskor 

vilket anses innebära att de hittat meningen i situationen. 

 

Metoddiskussion 

För att kunna uppnå trovärdighet i studien ska begreppen tillförlitlighet, pålitlighet, 

bekräftbarhet och överförbarhet reflekteras över (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 

2012, s. 584–585). 

  

Tillförlitlighet handlar om att fokus riktas sig mot forskning och att studien är trolig. För att 

etablera tillförlitligheten i studien är det av stor vikt att den metod som väljs för datainsamlingen 

är lämplig och mängden data ska vara tillräcklig för att svara på studiens syfte (Graneheim & 

Lundman, 2004). För att öka tillförlitligheten i denna litteraturstudie har vi använt 11 kvalitativa 

studier och 4 mixmetodstudier som svarade på studiens syfte. Men vi anser att risken finns att 

kunna ha förbisett relevanta studier på grund av att vissa artiklar inte gick att öppna. Vidare har 

vi också valt i första hand de mest lämpliga textenheterna, det vill säga inte för korta eller för 

långa för att undvika att förlora kärnan av texten under kondensering och abstraktionsprocessen. 
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Vidare beskriver Graneheim och Lundman (2004) även att forskaren ska låta texten tala men 

inte tolka något som inte framgår av texten. När det gäller översättningen av textenheterna från 

engelska till svenska översatte vi dessa var för sig och sedan kontrollerade översättningen. Men 

vi anser att det var ibland svårt att undvika tolkningen när texten hade översatts från engelska. 

Eftersom vår litteraturstudie är baserad på manifest ansats, vilket innebär att forskaren analyserar 

vad texten säger och beskriver det synliga uppenbara komponenter utan att tolka det, så har vi 

ytterligare minimerat tolkningen av materialet genom att inte använda kodning för att säkerställa 

trovärdigheten i studien och inte tappa kärnan i personers upplevelser (jfr Graneheim & 

Lundman, 2004). Tillförlitlighet handlar också om hur kategorier grupperas i kategorier och 

subkategorier och även hur man bedömer likheterna eller skillnader mellan kategorier. Det 

innebär att kategorierna ska vara relevanta och uteslutna mot varandra (Graneheim & Lundman, 

2004). I litteraturstudien har författarna sammanfört textenheter med liknande innebörd i flera 

steg för att forma kategorier och sett till att ingen textenhet inkluderades i flera kategorier eller 

bli placerad mellan kategorierna. Vi har även använt oss av ett antal talande citat från 

originaltexter för att stärka resultatets innehåll, vilket Graneheim och Lundman (2004) menar 

stärker tillförlitligheten. 

 

Pålitlighet handlar om stabilitet, det vill säga hur mycket studiens data kan ändras över tid under 

studiens gång och hur resultat kan göras om med samma eller liknande deltagare och i samma 

eller liknande sammanhang (Polit & Beck, 2012, s. 585). I litteraturstudien har vi redovisat 

systematiska litteratursökningen och analysmetoden. Sedan har vi följt hela forskningsprocessen 

i studien vilket vi anser förstärka studiens pålitlighet. Vidare har vi under hela uppsatsens gång 

haft kontakt med handledaren och även varit på ett antal seminarier med andra studenter och från 

dem har vi fått både synpunkter och feedback om vår studie som vi tagit hänsyn till i studien, 

vilket anses ha ökat pålitligheten i studien. 

 

Bekräftbarhet handlar om objektivitet vilket innebär att data som samlas in representerar det som 

deltagarna berättar och tolkningen ska undvikas. Med det menas att resultatet ska reflektera 

deltagarnas berättelser men inte forskarens egna motiv eller perspektiv (Polit & Beck, 2012, s. 

585). För att säkerställa bekräftbarheten i vår litteraturstudie har vi använt oss av koder, 

exempelvis 1: 2 (1 = artikel 1 och 2 = textenhet) under hela analysprocessen för att lätt kunna gå 

tillbaka till originalkällan. Vidare har vi presenterat de artiklar som ingick i resultatet i en tabell 

så att läsaren kan gå tillbaka till dem. Vi har även diskuterat och bearbetat vår förförståelse på så 

sätt har vi undvikit tolkningen av personers upplevelser i studierna genom att inte låta 
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förförståelsen styra vårt resultat. 

 

Överförbarhet handlar enligt om i vilken utsträckning resultaten kan överföras till andra grupper 

men det är dock läsarens beslut om resultaten kan överföras till ett annat sammanhang eller inte. 

Däremot kan författarna ge förslag på hur resultatet kan överföras (Graneheim & Lundman, 

2004). Trots att det är läsaren som avgör om resultaten kan överföras till ett annat sammanhang 

eller inte anser vi att resultatet kan överföras till liknande sammanhang i andra länder då denna 

studie bygger på studier gjorda i olika delar av världen. Men vi är medvetna om att traditioner 

och kulturer kan skilja sig åt och detta kan påverka resultatet.  

 

Slutsatser 

Från resultat av vår litteraturstudie har vi kommit fram till följande slutsatser. Brist på 

information från vårdpersonal är en viktig faktor som upplevdes av många personer med epilepsi 

som ledde till minskat förtroende för vården. Vi anser att sjuksköterskan ska ge patienter 

tillräcklig och individanpassad information och ska även se till att den drabbade har de resurser 

som behövs för att kunna hantera och lära sig att leva ett meningsfullt liv trots sjukdom. Vi anser 

även att närstående inte ska glömmas bort gällande informationsgivning eftersom när en person 

drabbas av sjukdomen påverkas hela familjen. Okunskap om epilepsi hos andra människor i 

samhället är en annan faktor som visas i studiens resultat. Vi anser att sjuksköterskan genom att 

sprida kunskap om epilepsi kan bidra till att allmänt minska stigmatisering av sjukdomen. Detta 

kan göras genom att exempelvis undervisa allmänheten om epilepsi på skolor eller genom att 

dela ut informationsblad om epilepsi på olika mötesplatser i samhället så att folk ska få en ökad 

förståelse om sjukdomen. Detta kan bidra till att personer med epilepsi känner sig trygga och 

säkra om de skulle drabbas av epileptiska anfall bland folk i samhället.  

 

Studiens resultat kan gynna blivande sjuksköterskor för att kunna identifiera dessa personers 

individuella behov på ett holistiskt sätt. Eftersom epilepsi är ett område där det inte har forskat 

så mycket på senare tid behövs mer forskning om upplevelser av att leva med epilepsi med syftet 

att uppdatera kunskap för att kunna ge personer med epilepsi en bättre vård. 
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