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Abstrakt 

Epilepsi är en kronisk neurologisk sjukdom som förekommer över hela världen. 

Epilepsi yttrar sig genom olika former av anfall som kan innebära kramper, 

medvetslöshet, muskelryckningar, utöver det är sjukdomen många gånger helt 

osynlig. Epilepsi påverkar det dagliga livet för den drabbade, närstående blir också 

påverkade av denna sjukdom. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

upplevelser av att leva med epilepsi. I litteraturstudien analyserades fjorton 

vetenskapliga studier med en kvalitativ innehållsanalys. Beskrivningen av 

upplevelserna av att leva med epilepsi formulerades i sex kategorier. I 

litteraturstudien framkom det att personer kände sig rädda och oroliga för att få ett 

anfall eller diagnosen, de upplevde även begränsningar och restriktioner, de kände 

sig märkta och behandlade annorlunda. Personerna upplevde sig även som en börda 

då dem hade ett behov av stöd från sin omgivning, och upplevde en förändrad 

vardag på grund av sjukdomen. Till slut lärde sig personerna att acceptera sin 

sjukdom. Genom en ökad kunskap och djupare förståelse för upplevelser av 

sjukdomen kan sjuksköterskan bättre anpassa omvårdnadsåtgärder och på så vis ge 

en patientcentrerad omvårdnad för att främja både livskvalitet och hälsa hos denna 

patientgrupp.  

Nyckelord: epilepsi, upplevelser, leva med, kvalitativ innehållsanalys, 

litteraturstudie, omvårdnad. 
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Epilepsi är en kronisk neurologisk sjukdom som förekommer över hela världen, omkring 50 

miljoner människor har diagnosen epilepsi (World Health Organization, 2019). Sverige har drygt 

80 000 diagnostiserade och antalet kvinnor samt män är ungefär lika fördelat (Socialstyrelsen, 

2019). Epilepsi förekommer i alla åldrar och är ett samlingsnamn som karaktäriseras olika 

beroende på orsak, prognos, symtom och behandling (Forsgren, Beghi, Oun & Sillanpaa, 2005).  

Det finns sex orsaker som kan medverka till att en person får epilepsi. Strukturell orsak där något 

har påverkat strukturen av hjärnan som trauma mot hjärnan, stroke eller hjärntumör. Genetisk 

orsak där arv eller en gen har muterat för att senare resultera i epilepsi. Infektiös orsak som är 

den vanligaste anledningen till epilepsi där en infektion som t.ex. hjärnhinneinflammation eller 

encefalit orsakar sjukdomen. Metabolisk orsak där en defekt i kroppens metabolism som t.ex. 

porfyri orsakar epilepsi. Immunologisk orsak där epilepsi orsakas av en autoimmun sjukdom i 

kroppens centrala nervsystem. Det finns även okända orsaker till epilepsi (Scheffer et al., 2017).  

Symtom som framkommer vid epilepsi är oprovocerade anfall med medvetslöshet, kramper, 

muskelryckningar eller frånvaroanfall där personen upplevs stirra tomt och är inte medveten. Det 

finns olika typer av anfall som klassificeras och karaktäriseras beroende på svårighetsgrad, vad 

som upplevs och hur länge anfallet pågår. Anfallen delas in i tre huvudkategorier, generaliserade 

anfall, fokala anfall samt anfall med okänd start. Det generaliserade anfallet innebär att anfallet 

startar och påverkar stora delar av båda hjärnhalvorna, det fokala anfallet innebär att anfallet 

startar och påverkar delar i en av hjärnhalvorna. Anfall med okänd start innebär att det är okänt 

var i hjärnan anfallet startade (Forsgren, Beghi, Oun & Sillanpaa, 2005). Med epilepsi kommer 

även en term som kallas “Sudden unexpected death in epilepsy” (SUDEP) vilket innebär plötslig, 

oväntad död hos personer med epilepsi, bevittnat eller obevittnat, icke-traumatiskt, icke-

drunknande, med eller utan bevis av ett anfall. Risken för att detta ska hända är låg och vanligen 

förekommer SUDEP när personen sover och får ett anfall som kan resultera i kvävning (Nobili et 

al., 2011).  

För att få diagnosen epilepsi så måste personen ha haft två eller flera oprovocerade anfall, vilket 

innebär att inget i personens närhet orsakat anfallet utan det kommer spontant. För diagnos krävs 

dessutom medicinska undersökningar som elektroencefalografi (EEG) för att mäta hjärnans 

elektriska aktivitet och klassificera anfallen beroende på var i hjärnan den elektriska aktiviteten 

är ökad, och magnetresonanstomografi (MRT) för att se om det finns någon strukturell orsak i 
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hjärnan som orsakat epilepsi som exempelvis hjärntumör (Socialstyrelsen, 2019; Scheffer et al., 

2017).  

Behandlingen av epilepsi består av läkemedel, antiepileptika, som agerar endast som 

förebyggande och förhindrar anfall, i vissa fall hjälper inte endast läkemedlet eller om personen 

blir resistent mot antiepileptika så finns andra alternativ som kirurgi där en stimulator vid 

vagusnerven sätts in för att stimulera den elektriska aktiviteten och förhindra anfall eller resektiv 

kirurgi som innebär att en del av hjärnan där anfallen har sitt fokus avlägsnas. Kostråd 

förekommer också som en behandling, en diet som nämns är keto-dieten som innebär kost med 

lite kolhydrater, måttligt med protein, mycket fett har visat förebygga anfall hos barn (SBU, 

2018).  

Hur en person med epilepsi påverkas är en viktig aspekt, men en annan viktig aspekt är hur 

närstående påverkas och upplever det. Närstående kan uppleva en stor press då de känner ansvar 

för personen med epilepsi genom att behöva ge stöd som att hjälpa till med läkemedelshantering, 

stödja strategier för att undvika anfall, att bidra till säkerhet och att ge förutsättningar för god 

sömn (Walker et al., 2014). Närstående beskrev att mer kunskap om epilepsi medförde att de 

kände sig bättre och säkrare när de tog hand om personen med epilepsi. De upplevde även själva 

att de behövde socialt stöd för en bra livskvalité (Mahrer-Imhof et al., 2013).  

Personer med epilepsi kräver oftast långvarig behandling och uppföljning, vilket sätter ett krav 

på sjuksköterskor att ha en tillräcklig kunskap kring tillståndet för att kunna stödja patienten med 

dess behov men även kunna hjälpa patientens närstående. Tillståndet i sig behöver inte vara den 

faktorn som påverkar patienten mest, utan många gånger är det attityden från samhället mot 

denna sjukdom som påverkar patienterna mest, såsom fördomar och stigmatisering. Dessa 

attityder kan även komma från sjuksköterskor som då påverkar kvaliteten av vården för 

patienten. Därför är det viktigt att sjuksköterskor har god kunskap om samt attityd mot epilepsi 

för att kunna ge en så bra och högkvalitativ vård som möjligt (Dayapoğlu & Tan, 2016).  

Sjuksköterskor ska arbeta utifrån att se personen som en helhet. Den neurologiska sjukdomen 

epilepsi påverkar den drabbade personen fysiskt, psykiskt men även socialt. Epileptiska anfall 

kan utlösas när som helst och oprovocerat. Sjuksköterskan kan möta personer med epilepsi inom 
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alla verksamheter därför är kunskap om upplevelser av sjukdomen viktig för att bidra till en 

personcentrerad omvårdnad och för att, stärka förtroendet mellan patient och sjuksköterska.  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av att leva med epilepsi. 

Metod 

Eftersom syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av att leva med epilepsi 

blev en kvalitativ innehållsanalys det självklara valet. En kvalitativ innehållsanalys avser att 

studera erfarenheter som personer besitter kring ett fenomen och data samlas in exempelvis 

genom intervjuer, där personens ord och beskrivningar blir fokus för analys och eventuell 

tolkning (Henricson & Billhult, 2017, s 111). 

Litteratursökning 

Vid arbetets start genomfördes en pilotsökning i databaserna PubMed, PsycINFO samt 

CINAHL. Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016, s. 61) är en pilotsökning 

nödvändig som en försäkran att det finns tillräckligt med litteratur tillgänglig inom området. 

Därefter genomfördes en systematisk litteratursökning i dessa tre databaser. Tre databaser ökar 

möjligheten att hitta relevant litteratur (jfr. Willman et al., 2016).  

Willman et al. (2016, s. 68) påpekar att varje individuell databas skiljer sig åt i uppbyggnad, och 

därför behövs en sökväg för varje system. Varje databas har dessutom en egen tesaur, en 

ämnesordlista, som hjälp för en mer relevant sökning. I denna litteraturstudies systematiska 

sökning användes därför ämnesord ur CINAHL Headings i databasen CINAHL, Thesaurus i 

Psycinfo och i PubMed användes MeSH-termer. Sökning med fritext kompletterade söktermerna 

då dessa inte alltid hade samma betydelse i databaserna. När en fritextsökning genomförs så 

eftersöker databasen det ord som skrivits in i sökfältet som både titel och ämnesord (Karlsson, 

2017, s. 87). 

I den systematiska litteratursökningen användes söktermerna “Epilepsy”, “Epileptic”, “Adult”, 

“Qualitative”, “Quality of life”, “Experience”, “Child” och “Adolescence”, dessa termer 

kombinerades med hjälp av de booelska sökoperatorerna AND, OR och NOT. Booelska 

sökoperatorer används för att finna relevant litteratur inom området. Sökning med AND ger ett 

mer avgränsat område, medan OR breddar sökningen. NOT används för att studier som 
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innehåller en specifik sökterm inte inkluderas i sökningen (Willman et al. 2016, s. 72–73). 

“Child” och “Adolescence” var de sökord som kombinerades med NOT då det tog bort en 

signifikant mängd litteratur som riktade sig mot barn, då studiens syfte vara att ta reda på vuxnas 

upplevelser. Exklusionskriterier vid sökningen var studier med deltagare yngre än 18 år, studier 

med fokus på icke-epileptiska anfall. Inklusionskriterier var kvalitativa studier, engelsk text samt 

studier publicerade mellan år 2015-2020. En manuell sökning kompletterade den systematiska 

sökningen som en försäkran att inte missa relevant litteratur. Karlsson (2017, s. 87) beskriver att 

manuell sökning innebär att redan utvalda artiklars litteratur- och referenslistor genomsöks för att 

hitta nya referenser. Den manuella sökningen tillförde inga nya artiklar till litteraturstudien.  

Sökningen i databaserna resulterade i 14 artiklar som svarade på syftet för denna litteraturstudie. 

Titeln var utgångspunkt för urvalet av en artikel, sedan lästes abstrakt igenom och till sist så 

lästes artikeln i sin helhet för försäkran om att artikeln svarade på syftet. Den systematiska 

litteratursökningen presenteras i Tabell 1.  

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökningen: Beskriva upplevelser av att leva med epilepsi 

PubMed 2020 02 07 Begränsningar: English language, Peer 

reviewed, publication date 2015-2020 

    

Söknr *) Söktermer Antal träffar ** Antal valda 

1 MSH Epilepsy 15 826   

2 FT Epileptic 34 820   

3  S1 OR S2 34 820  

4 

5 

FT 

MSH 

Experience 

Quality of life 

180 982 

59 878 

 

6  S4 OR S5 235 671  

7 FT Qualitative 95 824  

8 MSH Adult 1 263 126  

9  S3 AND S6 AND S7 AND S8 59  

10 

11 

12 

13 

MSH 

MSH 

 

 

Child 

Adolescent 

S10 OR S11 

S9 NOT S12 

260 878 

321 722 

446 679 

34 
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* MSH – Mesh termer i databasen PubMed, FT – Fritextsökning 

CINAHL 2020 02 07 Begränsningar: English language, Peer 

reviewed, publication date 2015-2020 

    

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda  

1 CH Epilepsy 6201   

2 FT Epileptic 1536   

3  S1 OR S2 6712  

4 FT Experience 121 904  

5 CH Quality of life 71 204  
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Tabell 1. Forts. Översikt av litteratursökning           

Söknr *) Söktermer Antal träffar ** Antal valda 

6  S4 OR S5 184 903  

7 FT Qualitative 60 306  

8 CH Adult 391 147  

9 

10 

11 

12 

 

CH 

CH 

 

S3 AND S6 AND S7 AND S8 

Child 

Adolescence 

(S3 AND S6 AND S7 AND S8) 

NOT Child NOT Adolescence 

21 

192 205 

143 717 

13 

 

 

 

2 

*CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – Fritextsökning  

PsycInfo 2020 02 07 Begränsningar: English language, Peer 

reviewed, publication date 2015-2020 

    

Söknr *) Söktermer Antal träffar ** Antal valda 

1 T Epilepsy 8388   

2 FT Epileptic 2415   

3  S1 OR S2 8771  

4 

5 

T 

T 

Experience 

Quality of life 

101 038 

23 757 

 

6  S4 OR S5 120 837  

7 FT Adult 137 919  

8 FT Qualitative 40 263  

9 

10 

11 

 

FT 

FT 

S3 AND S6 AND S7 AND S8 

Child 

Adolescence 

45 

119 115 

15 472 

 

 

 

12  (S3 AND S6 AND S7 AND S8) 

NOT Child NOT Adolescence 

34 7 

*T – Thesaurus i databasen PsycINFO, FT – Fritextsökning 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen utgick från Statens beredning för medicinsk och social utvärderings 

(SBU) metodhandbok (https://www.sbu.se/sv/var-metod/) och mall för kvalitetsgranskning av 

kvalitativ forskningsmetod. Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016, s. 105) påpekar 

att mallen måste anpassas och kompletteras till varje unik systematisk litteraturstudie. 

Granskningsmallen syftar till att bedöma olika delar av innehållet i artiklarna, syfte, urval, 

datainsamling, analys och resultat. Studierna graderades med hög, medelhög eller låg kvalitet 

genom att svar som ansågs positivt för studien gav 1 poäng, och svar som ansågs negativt gav 0 

poäng. Frågor som ansågs irrelevanta för litteraturstudien uteslöts. Den poängsumma som varje 

artikel fick räknades om till procent som anger kvaliteten, där 60-69% innebär låg kvalitet, 70-

79% medelhög kvalitet och 80-100% hög kvalitet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 96). 

Kvalitetsgranskningen utfördes oberoende av varandra, och där åsikterna skilde sig åt mellan 

https://www.sbu.se/sv/var-metod/
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granskarna diskuterades det fram ett gemensamt beslut. En översikt av de artiklar som ingår i 

analysen ses i Tabell 2. 

Tabell 2 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=14) 

Författare/År 

Land 

Typ av 

studie 

Delta

gare 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd 
Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Collard, & 

Marlow, (2016). 

England 

Kvalitativ   4 Semistrukturerade 

intervjuer.  

Narrativ analys.  

Studien fann att fysisk 

träning hjälpte 

deltagarna att må bra 

psykiskt och fysiskt, 

rekommendation att 

inte träna orsakade 

bl.a social isolering, 

frustration och ångest. 

 Hög 

Dako-Gyeke, & 

Donkor, (2018). 

Ghana 

Kvalitativ  14  Intervjuer. 

Tematisk analys.  

Studien fann att 

deltagarna uppfattade 

epilepsi som spirituell 

som går att bota. 

Deltagarna kopplade 

stigmatisering till 

personer med 

sjukdomen. 

Hög 

Egerod, Wulff, & 

Petersen, (2018). 

Danmark 

Kvalitativ  26  Fokusgrupps 

intervjuer. 

Ramverksanalys. 

Studien fann att 

epilepsi och MS kan 

leda till sexuell 

dysfunktion vilket 

hotar maskuliniteten 

hos män samt 

femininiteten hos 

kvinnor. 

Hög 
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Tabell 2. Forts. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=14) 

Författare/År/ 

Land 

Typ av 

studie 

Deltag

are 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Harden, Tonberg, 

Chin, McLellan, & 

Duncan, (2015). 

Skottland 

Kvalitativ   27  Semistrukturerade 

intervjuer.  

Induktiv tematisk 

analys.  

Studien fann att 

deltagarna hade olika 

upplevelser kring 

SUDEP som rädsla 

eller acceptans samt 

hur information 

angående SUDEP 

skulle ges till personer 

med epilepsi. 

 Hög 

Kılınç, Campbell, 

Guy, & van 

Wersch, (2018). 

England  

Kvalitativ 39  Semistrukturerade 

intervjuer 

Fenomenologisk 

analys.  

Studien fann att ha 

diagnosen epilepsi 

utmanade personernas 

identitet och 

förtroende för deras 

kropp, de skapade då 

strategier för att göra 

epilepsi mindre 

utmanande. 

Hög 

Kılınç, van 

Wersch, Campbell, 

& Guy, (2017). 

England 

Kvalitativ  24 Semistrukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

analys.  

Studien fann att en 

vuxen debut av 

epilepsi påverkar 

personer negativt då 

de måste anpassa sig 

efter epilepsin och inte 

kunna göra aktiviteter 

de tidigare kunnat 

göra. 

Hög 
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Tabell 2. Forts. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=14) 

Författare/År/ 

Land 

Typ av 

studie 

Delta

gare 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd 
Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Mlinar, Petek, 

Cotič, Mencin 

Čeplak, & Zaletel, 

(2016). 

Slovenien 

Kvalitativ  11  Semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys.  

Studien fann att 

epilepsi orsakade 

fysiska, känslosamma 

och sociala 

konsekvenser såsom 

kroppsliga skador, 

social isolering och 

rädsla. 

Hög 

Pembroke, 

Higgins, Pender, & 

Elliott, (2017). 

Irland 

Kvalitativ 49  Intervjuer. 

Grounded theory 

med induktiv- 

deduktiv analys.  

Studien fann att 

deltagarna upplevde 

bl.a. förnekelse, ilska 

och oro när de fick 

diagnosen samt 

skapade strategier för 

att klara sig igenom 

vardagen. 

Hög 

Rawlings, Brown, 

Stone, Reuber, 

(2017). 

England 

Kvalitativ  20  Skriftlig 

beskrivning utifrån 

fyra områden 

Tematisk analys.  

Studien fann att 

deltagarna hade olika 

erfarenheter, positiva 

eller negativa, kring 

bl.a. vårdupplevelser, 

familj och relationer 

samt stigmatisering. 

Hög 
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Tabell 2. Forts. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=14) 

Författare/År/ 

Land 

Typ av 

studie 

Delta

gare 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Ring, Jacoby, 

Baker, Marson, & 

Whitehead, (2016). 

England 

Kvalitativ  67  Intervjuer. 

Grounded theory 

med tematisk 

analys. 

Studien fann olika 

faktorer som 

påverkade livskvalitén 

till att bli dålig eller 

bra som t.ex. sociala 

och psykologiska 

faktorer. 

Medel 

Sarudiansky, 

Korman, Scévola, 

Oddo, Kochen, & 

D’Alessio, (2018). 

Argentina 

 

Kvalitativ   20  Semistrukturerade 

intervjuer 

Induktiv och 

tolkande analys, 

med grund i 

tematisk analys.  

Studien fann att 

deltagarna upplevde 

att sjukdomen bl. a. 

hindrade dem från att 

ha ett vardagligt liv 

och sociala 

interaktioner. 

 Hög 

Scott, Sharpe, 

Thayer, Miller, 

Wong, Parratt, 

Nikpour, (2018). 

Australien 

Kvalitativ  26  Semistrukturerade 

intervjuer. 

Grounded theory.  

Studien fann att risker 

epilepsi orsakade att 

deltagarna fick ett 

överdrivet undvikande 

beteende som kunde 

resultera med ångest. 

Medel  

Walker, Barmon, 

McGee, Engelhard, 

Sterk, DiIorio, & 

Thompson, (2015) 

USA 

Kvalitativ/

Kvantitativ 

22  Intervjuer 

Grounded Theory 

med tematisk 

analys. 

Studien fann att 

epilepsi fick 

deltagarna att känna 

sig handikappade i 

deras vardag. 

Hög 
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Tabell 2. Forts. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=14) 

Författare/År/ 

Land 

Typ av 

studie 

Delta

gare 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Yennadio, & 

Wolverson, (2017) 
England 

Kvalitativ  10  Semistrukturerade 

djupintervjuer. 

Tolkande 

fenomenologisk 

analys. 

Studien fann att 

deltagarna upplevde 

sjukdomen som 

hotande och 

oförutsägbar vilket 

gjorde att deltagarna 

inte kunde leva ett 

normalt liv. 

Hög 

Analys 

Analysen utgick från en manifest kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt från Graneheim 

och Lundmans (2004) metod. Då en manifest ansats användes låg fokus på att beskriva det 

innehåll i materialet som är synligt och uppenbart utan medveten tolkning. 

Analysprocessen inleddes med att texterna lästes igenom flera gånger för att ge en uppfattning av 

innehållet. Sedan togs textenheter ut från texten, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) är 

ord eller meningar vars innehåll och kontext är relaterat till varandra. Där en artikel använde sig 

utav en blandad metod, så togs bara data ut ur den kvalitativa delen av studien. Textenheterna 

fick en unik märkning med en siffra för artikel (exempelvis 1) samt siffra för varje textenhet 

(exempelvis 1.1 eller 1.2). Märkningen följde textenheten genom hela analysprocessen för att 

göra det möjligt att enkelt återgå till originalkällan. Textenheterna översattes sedan till svenska 

och därefter kondenserades dessa varsamt för att inte tappa nyanser i innehållet. Kondensering 

innebär att textenheterna kortas ner utan att förlora betydelsen av innehållet (jfr. Graneheim & 

Lundman, 2004). Nästa steg i analysprocessen bestod utav att skapa kategorier som innebar att 

sammanföra textenheter med liknande innehåll. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är 

kategoriseringen kärnan i innehållsanalys. Ingen data som är relevant för syftet ska exkluderas 

samt att data bara kan tillhöra en kategori.  
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Kategoriseringen genomfördes i fem steg och under processen jämfördes textenheter med 

originaltexten för att försäkra att detaljer inte gått förlorade. Processen genomfördes gemensamt 

till enighet om kategoriseringen rådde.  

Resultat 

Analysen resulterade i sex kategorier som redovisas i Tabell 3. Kategorierna beskrivs nedan med 

brödtext som stärks med citat från originaltexterna. 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=6) 

Kategori 

Att känna rädsla och oro för anfall och diagnos 

Att känna restriktioner 

Att känna sig märkt och behandlad annorlunda 

Att behöva stöd och känna sig som en börda 

Att leva med ett okontrollerbart tillstånd som hotar identiteten 

Att kämpa och lära sig acceptera sjukdomen 

 

Att känna rädsla och oro för anfall och diagnos 

I studie (Pembroke, Higgins, Pender & Elliott, 2017) beskrev personer med epilepsi att det kunde 

ta lång tid innan de fick en diagnos, det kändes frustrerande och förvirrande. När de fick 

diagnosen epilepsi kände de sig upprörda och chockerade med ilska och oro. Personerna i en 

studie (Sarudiansky et al., 2018) beskrev att det kändes orättvist och de blev arga över att de fått 

denna börda. Andra kände lättnad över att det fanns ett ord för det hela, och att sjukdomen gick 

att kontrollera med läkemedel (Pembroke et al., 2017). 

“It was unfair that all this was happening to me and not too the other people” (Sarudiansky et al., 

2018, s. 56). 

I studier (Kılınç, van Wersch, Campbell & Guy, 2017; Mlinar, Petek, Cotič, Mencin Čeplak & 

Zaletel, 2016; Scott et al., 2018) beskrev personer med epilepsi att de kände rädsla, oro och 
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ångest varje dag, även de som inte haft anfall på flera år kände oro över att inte veta när ett anfall 

kunde inträffa. De beskrev att anfallen ständigt var närvarande vilket fick dem att känna sig 

sårbara och hjälplösa (Rawlings, Brown, Stone & Reuber, 2017; Yennadio & Wolverson, 2017). 

Enligt studier (Kılınç et al., 2017; Mlinar et al., 2016; Yennadio & Wolverson, 2017) var 

personer rädda för reaktioner från närstående och hur anfallen skulle påverka dem. De menade 

att oförutsägbarheten av anfallen äventyrade deras säkerhet. Andra personer med epilepsi 

menade att de kände rädsla och oro för att vara ensamma, lämna bostaden eller göra något som 

kunde starta ett anfall (Egerod, Wulff & Petersen, 2018; Harden, Tonberg, Chin, McLellan & 

Duncan, 2015; Kılınç et al., 2017; Rawlings et al., 2017; Scott et al., 2018). Personerna upplevde 

att dessa rädslor kunde ta bort självständigheten då de inte vågade göra något (Rawlings et al., 

2017). 

“Am I going to have a seizure as I'm walking down these stairs, as I'm crossing the road, you don't 

know. You're walking home at night, am I going to have a seizure now, will someone find me, is it 

going to be the right person that finds me or is it going to be a bad person that finds me.” (Scott et al., 

2018, s. 98). 

I studien av Yennadio och Wolverson (2017) beskrev personer att negativa sjukvårdsupplevelser 

efter ett anfall hade bidragit till en ökad rädsla för ett nytt anfall. Personerna med epilepsi i 

studier (Harden et al., 2015; Pembroke et al., 2017) menade att de kände rädsla och ångest av att 

inte veta vad epilepsi var för något när de fick diagnosen, när de tog reda på information om 

plötslig oväntad död förstärktes dessa känslor ytterligare. Personer med ångest i studier (Collard 

& Marlow, 2016; Scott et al., 2018) fruktade anfallen mer och hanterade det som hände efter ett 

anfall sämre, denna ångest personerna beskriver fanns pga av deras egna rädsla men även rädslan 

från de runt en påverkade personerna. Ångesten orsakade ofta extrema undvikande strategier 

medan personer utan ångest var mer självsäkra  

Att känna restriktioner 

Personer i studier (Kılınç et al., 2017; Pembroke et al., 2017) upplevde restriktioner i alla delar 

av livet. De förlorade sin självständighet och var tvungna att förlita sig på en partner i vardagliga 

aktiviteter. Tanken på att tidigare varit självständig bekymrade dem och skapade en känsla av att 

vara begränsad. De som försökte sig på aktiviteter själva var nära att få skador då de oftast fick 

ett anfall (Kılınç et al., 2017; Sarudiansky et al., 2018; Yennadio & Wolverson, 2017). Enligt 
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studien av Walker et al. (2015) såg personerna sig själva eller deras liv som ett handikapp då 

anfallen begränsade dem.  

“It does kind of dominate your life though, 'cos you can't drive. You're So limited in so many ways; it's 

so easy to let it take over your life” (Pembroke et al., 2017, s. 220). 

I studie (Kılınç et al., 2017) menade personerna att livet påverkades när de fick diagnosen. Fick 

de sin diagnos tidigt i livet behövde de ofta justera sina planer och mål i livet vilket upplevdes 

störande. De som fick diagnosen efter pensionen blev inte lika påverkade då de upplevde sig 

fullbordat sina planer och mål. Personer i studier (Kılınç et al., 2017; Scott et al., 2018) beskrev 

hur de gått tillväga för att lära sig mer om sjukdomen för att fortsätta med aktiviteter, de 

bedömde även konsekvenser av riskfyllda aktiviteter. Enligt personer med epilepsi var träning en 

huvudmetod för att bättra det fysiska och mentala välbefinnandet (Collard & Marlow, 2016). 

Fler anfall påverkade träningen negativt, de slutade många gånger att träna, och vid oförmåga att 

träna kände de frustration (Collard & Marlow, 2016; Scott et al., 2018). 

“And yeah avoid doing things like that. So I try not to exercise. I don't even go for a walk on the beach 

anymore, which sucks because it could probably help me.” (Scott et al., 2018, s. 99). 

I studier beskrev personer att epilepsin kom emellan arbetsrollen, och det var svårt att behålla 

arbetet (Mlinar et al., 2016; Rawlings et al., 2017; Scott et al., 2018). De kände sig inte kapabla 

att gå vidare i karriären eftersom det fanns risk att få anfall på arbetsplatsen (Scott et al., 2018), 

att bli erbjuden fysiskt ansträngande arbete som de inte klarade av gjorde dem arga (Sarudiansky 

et al., 2018). De menade att det var viktigt att behålla arbetet eftersom positiv respons från 

arbetsgivare och kollegor hjälpte personerna att hantera arbetslivet (Ring et al., 2016). I studier 

(Kılınç et al., 2017; Rawlings et al., 2017) talade personer om att lära sig om och uppmärksamma 

utlösande faktorer samt strategier för att hantera sjukdomen och skapa en balans i livet. Personer 

med epilepsi lärde sig att inte överanalysera, vilket hjälpte dem att inse att alla inte behöver veta 

om epilepsin (Pembroke et al., 2017). 

Personer med epilepsi i studien av Kılınç et al. (2017) uttryckte att bristande kontroll över 

anfallen orsakade osäkerhet varje dag. Ovisshet påverkar deras liv negativt och gav en känsla av 

bristande kontroll och begränsning även vid långa anfallsfria perioder (Kılınç et al., 2017, 2018; 

Sarudiansky et al., 2018). Anfallens frekvens upplevdes olika, långa anfallsfria perioder där 

anfallen sedan kom tillbaka upplevde de svårt (Kılınç et al., 2017; Rawlings et al., 2017). 

Personerna upplevde sitt liv utvecklas periodvis mellan anfallsfria perioder och perioder där de 
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har många anfall vilket upplevdes frustrerande då de var oförmögna att kunna göra något åt det 

(Kılınç et al., 2017). Personerna beskrev anfallen som något de ville få överstökat för att kunna 

återgå till sitt normala liv (Rawlings et al., 2017).  

Personer med epilepsi menade att det krävde anpassning och kunskap om tillståndet vilket var 

svårt och tog tid (Kılınç et al., 2017). De menade att strategier som diet, god sömn, undvika 

alkohol och sena kvällar tillät dem ta del av aktiviteter (Scott et al., 2018). I studier (Kılınç et al., 

2018; Scott et al., 2018) beskrev personer strategier som att mentalt utmana anfallen, att 

informera personer i omgivningen om de simmar, undvika köra bil och att alltid gå samma väg 

när de var ute. Personer i studien (Collard & Marlow, 2016) beskrev att anfallen påverkade dem 

att anpassa träningsintensitet och träningsform, vilket var frustrerande. Vissa strategier upplevdes 

överdrivna och påverkade deras egna sociala- och familjerelationer (Scott et al., 2018). De 

bedömde hela tiden riskerna i aktiviteter för att förebygga mot anfall som ofta resulterade i att de 

undvek dessa (Harden et al., 2015; Kılınç et al., 2017; Mlinar et al., 2016; Scott et al., 2018). 

“If I feel a seizure is about to happen and if I'm with a friend or my boyfriend or my family, I just ask 

them to count slowly and that allows my brain to kind of retune it.” (Kılınç et al., 2018, s. 44). 

Att känna sig märkt och behandlad annorlunda 

I studien av Rawlings et al. (2017) beskrevs stigmatisering av personer med epilepsi som en 

vanlig upplevelse, att bli “märkt” som epileptiker och bli behandlad annorlunda relaterades till 

stigma men även till deras symtom och tillstånd, vilket kunde leda till att de kände sig mindre 

värda. Epilepsi beskrevs av personer i studier (Mlinar et al., 2016; Yennadio & Wolverson, 2017; 

Sarudiansky et al., 2018) som socialt stigmatiserat, där de beskrev att människor i omgivningen 

var fördomsfulla och tyckte att de verkade vara galna. Stigmatisering orsakade även att ingen 

ville gifta sig med en person med epilepsi (Dako-Gyeke & Donkor, 2018). Personer med epilepsi 

i studierna (Dako-Gyeke & Donkor, 2018; Mlinar et al., 2016) beskrev att omgivningen trodde 

att epilepsi var smittsamt vilket orsakade svårigheter med t.ex. att hitta en partner, vänner 

distanserade sig eller att de inte fick hjälp under ett anfall. I studien (Mlinar et al., 2016) beskrev 

personerna med epilepsi att omgivningen inte vet hur de kan hjälpa till under ett epilepsianfall så 

de får panik. 

“They saw I had seizures. And the kids who saw me, the day after ran away from me: ‘Here comes the 

crazy lady’, they said.” (Sarudiansky et al., 2018, s. 56). 
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I studien (Rawlings et al., 2017) beskrev personerna med epilepsi att det var osannolikt att de 

skulle berätta om sina erfarenheter eller att be om hjälp på grund av stigmatisering och dess 

konsekvenser. Personerna i en studie av Mlinar et al. (2016) beskrev att de personligen ville 

förklara för andra vad epilepsi är och vad det innebär att hantera stigma kopplat till epilepsi. 

Personer i studier (Dako-Gyeke & Donkor, 2018; Walker et al., 2015) påpekade att de hanterade 

stigmatisering och diskriminering genom att avvisa kränkande kommentarer, eller tog stöd i sin 

tro då de ansåg att det fanns mening med allt och förhoppning att få förståelse för sjukdomen. 

“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). 

I studier (Mlinar et al., 2016; Ring, Jacoby, Baker, Marson & Whitehead, 2016) upplevde 

personer med epilepsi positiv respons från arbetsplatsen, andra däremot kände sig diskriminerade 

och kände brist på stöd. Personer i studierna (Dako-Gyeke & Donkor, 2018; Mlinar et al., 2016) 

upplevde att människor runt om tittade och hånade dem vid anfall eller tror att det handlar om 

något annat som t.ex. droger. Personer med epilepsi (Dako-Gyeke & Donkor, 2018; Mlinar et al., 

2016; Sarudiansky et al., 2018) upplevde att arbetsgivarna var rädda för att anställa eller låta dem 

behålla jobbet då de kunde bli en börda. De önskade acceptans och förståelse från omgivningen 

(Mlinar et al., 2016; Yennadio & Wolverson, 2017). Personer i studier (Dako-Gyeke & Donkor, 

2018; Pembroke et al., 2017; Rawlings et al., 2017; Sarudiansky et al., 2018; Scott et al., 2018) 

menade att de ville hålla sin diagnos hemlig för att undvika att förlora vänner, av skam och 

rädsla för diskriminering. I studien (Yennadio & Wolverson, 2017) beskrev personerna att dölja 

sin epilepsi ökade stigmatiseringen och begränsade förståelsen för sjukdomen. Enligt Pembroke 

et al. (2017) orsakade begränsad eller ingen kunskap om sjukdomen upplevelser av ilska och 

skam för sjukdomen. Den sociala isoleringen och att bli ignorerad upplevdes av personerna i 

studier (Mlinar et al., 2016; Yeannadio & Wolverson, 2017) vara värst. Några personer beskrev 

enligt Scott et al. (2018) att de tycker det var bättre att få ett anfall när de var ensamma då de 

oroade sig vad folk skulle tycka om de såg anfallet. Personer i studien (Mlinar et al., 2016) 

upplevde ett svagt socialt nätverk och kände sig ensamma vilket de skyllde på sin epilepsi. 

“I'd a really bad experience where I was asked to leave the school because of the fits I was having and 

that was just horrible, so I was very scared about telling people after that because I felt that I was 

going to be judged.” (Pembroke et al., 2017, s. 220). 
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Att behöva stöd och känna sig som en börda 

I studier (Ring et al., 2016; Sarudiansky et al., 2018) beskrev personer med epilepsi vikten av 

känslomässigt stöd från närstående som hjälpte dem att hantera sjukdomen. Enligt Mlinar et al. 

(2016) och Walker et al. (2015) menade personer med epilepsi att de kände att de var en börda, 

då familjen var tvungen att anpassa sig. De valde därför att dölja sina problem för att inte lägga 

börda på andra (Rawlings et al., 2017). Personer menade att epilepsi var en svårighet som även 

påverkade familjen och att det var påfrestande (Kılınç, Campbell, Guy & van Wersch, 2018; 

Sarudiansky et al., 2018; Walker et al., 2015). I studier av Mlinar et al. (2016); Rawlings et al. 

(2017) och Walker et al. (2015) beskrev personer att det störde att de behövde hjälp under ett 

anfall.  

“I know I’m not the only one who suffers, but… in fact, I think my family suffers more than me.” 

(Sarudiansky et al., 2018, s. 56). 

I studier (Dako-Gyeke & Donkor, 2018; Mlinar et al., 2016) beskrev personer att relationer 

kunde påverkas negativt. Giftermål slutade många gånger i skilsmässa pga. frekventa anfall. 

Några personer beskrev att deras relationer många gånger tog slut så fort de berättade om sin 

sjukdom. Att hitta en partner påverkades även negativt av epilepsin, då andra fruktade 

ärftligheten av epilepsi (Mlinar et al., 2016). Andra personer med epilepsi beskrev däremot ett 

nära band mellan nära personer, där epilepsin kunde stärka förhållandet eftersom de delade på 

erfarenheter av sjukdomen (Yennadio & Wolverson, 2017). 

“I think I am closer with (husband) because of it than I would be probably in an ordinary marriage 

kind of thing, you know” (Yennadio & Wolverson, 2017, s. 90). 

Personer menade att vårdpersonal kunde ge känslomässigt stöd, de uppmuntrade att träna och 

gav stöd om läkemedel (Collard & Marlow, 2016). Enligt Yennadio och Wolverson (2017) ansåg 

personer med epilepsi att sjuksköterskor var betydelsefulla då de gjorde vårdplaner, skötte 

medicinska och psykosociala delar i vården. I Rawlings et al. (2017) upplevde majoriteten av 

personerna att de kunde lita på vårdpersonalen och var nöjda med vården medan några beskrev 

att de haft negativa vårdupplevelser. I studien av Harden et al. (2015) beskriver personerna med 

epilepsi att vårdgivare har hållit information hemlig vilket skapade en misstro. De menade att det 

var svårt och tog lång tid att få tag på en specialist, och när det väl fick tag i en specialist så var 

de stressade och lyssnade inte (Sarudiansky et al., (2018). 
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“When they make you wait, after waiting for so long, they don’t take the time to listen to you. The 

neurologist wasn't interested in my case. She seemed to be overwhelmed with her work; she wasn't 

interested in me.” (Sarudiansky et al., 2018, s. 55). 

I studier Dako-Gyeke & Donkor (2018); Yennadio & Wolverson (2017) framkom att personer 

aktivt sökte stöd i stödgrupper vilket hjälpte personer med epilepsi att hantera svårigheter, 

stödgruppen delade deras erfarenheter om sjukdomen. Personer med epilepsi menar att de var 

nöjda med informationen de fick angående sin sjukdom och risker som plötslig oväntad död. De 

beskrev att det var viktigt att informationen kom direkt från en specialist, och att den var riktad 

till dem personligen (Harden et al., 2015). 

“I liked being told how it related to me ... just having someone to put it into perspective.” (Harden et 

al., 2015, s. 235). 

Att leva med ett okontrollerbart tillstånd som hotar identiteten 

I studien av Kılınç et al. (2017) beskrev personer att epilepsi innebär mer än bara förekomst av 

anfall då sjukdomen har en bred inverkan på alla delar av livet. Enligt Egerod et al. (2018) 

upplevde personerna med epilepsi problem att få erektion, extrem utmattning och trötthet vilket 

resulterade i att sömn prioriterades före sex och de upplevde sig av mindre värde även om de 

hade en tålmodig och förstående partner. De fann nya sätt att sexuellt uttrycka sig på vilket 

ökade självvärdet i deras sexuella identitet. 

“I’m honest with my boyfriend about being too tired for sex. I tell him that I’m too tired and he must 

wait till tomorrow. Or I have to sleep first, because I’m usually very tired and I can sleep anywhere 

and anytime.” (Egerod et al., 2018, s. 2874). 

I studier (Sarudiansky et al., 2018; Scott et al., 2018; Walker et al., 2015) framkom att 

personerna upplevt kognitiva problem som koncentrationsproblem och minnesproblematik. De 

upplevde sig själva glömska och tappade ord vilket påverkade deras förmåga att slutföra 

uppgifter. I en studie (Rawlings et al., 2017) beskrev personerna epilepsi som ett “osynligt 

tillstånd” som ingen runt om dem märkte av mellan anfallen. Då tänkte de inte på att något var 

“fel” även om det var det. Anfallen upplevdes som ett kraftfullt tillstånd och som ett hotande och 

oförutsägbart väsen som alltid var närvarande (Rawlings et al., 2017; Yennadio & Wolverson, 

2017). Personer med epilepsi beskrev att de gav sina anfall mänskliga egenskaper och namn, de 

kände att anfallen lekte med dem. Andra personer beskrev däremot att epilepsin var en del av 

dem och inte tvärtom (Rawlings et al., 2017). Personer i en studie (Kılınç et al., 2018) upplevde 

det som en hjälp att beskriva anfallen genom konkreta, fysiska bilder för att kunna skilja deras 
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känsla av sig själv från ovissheten i deras kroppar. Personerna såg även sin hjärna som centret 

för medvetande, minne och personlighet, därför försökte de skilja sig själva från deras epilepsi 

för att kompensera oförmågan att kontrollera hjärnan. De utvecklade en strategi där de 

diskuterade epilepsi som en yttre kraft som invaderade deras kropp och avlägsnat personen under 

anfallet, detta hjälpte dem att tänka att de inte var sig själva under anfallet. 

“It's the experience itself because its, it's like some pernicious alien force taking over your body and 

you have no control over it and basically, and then that alien force is trying to crush the air out of me, 

I cannot breathe, my muscles are twisted, em…I'm gasping for breath and that's just before I lose 

consciousness” (Kılınç et al., 2018, s. 45). 

Vid anfall var det vanligt att personer upplevde trauman, att de bet sig i tungan eller upplevde 

kroppslig skada från fall med smärtor och skelettskador (Harden et al., 2015; Rawlings et al., 

2017; Yennadio & Wolverson, 2017). De kunde skada sig rejält när de utförde aktiviteter som att 

duscha och då fick ett anfall (Mlinar et al., 2016; Sarudiansky et al., 2018). Det tog tid att 

återhämta sig efter ett anfall, där de inte kunde fortsätta med sin dag helt normalt medan andra 

hade svårt att förstå att de blev utmattade, vilsna i tid och plats (Mlinar et al., 2016; Rawlings et 

al., 2017; Sarudiansky et al., 2018; Yennadio & Wolverson, 2017). 

“You feel completely without strength [after an attack] and just want to hug someone. Even I find it 

difficult to understand, even now I don’t understand how it is possible, after an attack, to feel so 

powerless” (Mlinar et al., 2016, s. 4). 

I studier (Sarudiansky et al., 2018; Yennadio & Wolverson, 2017) hade personer med epilepsi 

känslor kring läkemedel, de menade att det bara är att ta läkemedel att fortsätta leva ett normalt 

liv, andra menade däremot att biverkningar gjorde vardagen svår och att det upplevdes som en 

brist av kontroll. Personerna med epilepsi beskrev att ta läkemedel var ett behov, utan det 

upplevde de rädsla för anfall (Yennadio & Wolverson, 2017). Att hitta rätt dos och läkemedel 

men även att stå ut med biverkningarna upplevdes utmanande men var värt att utstå för att 

kontrollera anfallen (Rawlings et al., 2017) De biverkningar som upplevdes var viktuppgång, 

kognitiva funktionsnedsättningar som nedsatt minne och trötthet (Walker et al., 2015). 

Att kämpa och lära sig acceptera sjukdomen 

Personerna i studier (Kılınç et al., 2017; Pembroke et al., 2017; Ring et al., 2016; Walker et al., 

2015) menade att genom acceptera epilepsi som en del av sig själv blev det lättare att hantera 

sjukdomen. Det fick kämpa länge för att nå denna acceptans. I en studie av Pembroke et al. 
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(2017) beskrev personer att de inte skämdes över epilepsin, det var upp till andra att acceptera 

den. En del personer levde i förnekelse, de vägrade acceptera sig diagnos. Förnekelsen ledde till 

en kunskapsbrist vilket gjorde att de inte visste hur de skulle förklara för andra att de hade 

epilepsi (Pembroke et al., 2017; Kılınç et al., 2018). Personer med epilepsi berättade att de inte 

alltid hade upplevt sjukdomen negativt, att anta att epilepsi inte skulle vara positivt att leva med 

är olämpligt, de hade anpassat sin framtid positivt, de var medvetna om att sjukdomen medfört 

både förluster och vinster (Kılınç et al., 2017). 

“I mean, a lot of good things have come out of it. I′ve got to say. It's probably secondary, but I 

probably wouldn't have gone to University if I hadn't had epilepsy…No way, and still be in a job I 

liked, but I didn't want to do for the rest of my life. It's not all miserable at all.” (Kılınç et al., 2017, s. 

193). 

I studien av Ring et al. (2016) menade personer med epilepsi att det var bra att ha en positiv 

inställning till livet, det gav dem en god livskvalitet. Enligt Mlinar et al. (2016), och Ring et al. 

(2016) beskrev personer att de fortfarande hade ett starkt socialt nätverk, närstående var både 

emotionellt och praktiskt stöd som hjälpte till att behålla deras livsroller. Att få behålla sin 

karriär och roll som en arbetande individ gav enligt personerna känslan som medverkande i 

samhället eller självständig (Rawlings et al., 2017). De kunde inte låta epilepsin ta över, och hitta 

aktiviteter som kunde ersätta det de förlorat gav livskvalité. Personerna med epilepsi menade att 

kontroll över anfallen förbättrade deras livskvalité och att en dålig livskvalité relaterades till 

svårigheter inom sitt jobb, hälsoproblem eller en förlust oberoende av epilepsi (Ring et al., 

2016).  

Enligt Kılınç et al. (2018) och Mlinar et al. (2016) beskrev personer att de var medvetna om sina 

fysiska och psykiska begränsningar, de kunde kontrollera kroppen i syfte att minska anfallen, 

vilket gav en känsla av makt. I studie av Scott et al. (2018) uttryckte personer att de inte ville bli 

definierade av och se epilepsin som en svaghet. Personer beskrev att i kampen mellan sig själva 

och sjukdomen lärde de sig leva med tillståndet, svårigheterna och begränsningar vilket gav dem 

motståndskraft och styrka att hantera sjukdomen (Yennadio & Wolverson, 2017). De menade att 

de kontrollerade förekomsten av anfall genom läkemedelshantering och justera sin livsstil 

(Harden et al., 2015). 

“I will not be defined by these drugs and I will not be defined by this medical condition.” (Scott et al., 

2018, s. 100). 
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Personer med epilepsi upplevde ibland att epilepsin tog över och styrde deras liv, speciellt när 

anfallen inträffade (Rawlings et al., 2017; Yennadio & Wolverson, (2017). Denna förlust av 

kontroll gav en negativ påverkan på deras känsla av att ha makt (Kılınç et al., 2018). Enligt 

Kılınç et al. (2018) beskrev även personerna att förlust av kontroll var demoraliserande, 

fasansfullt och de menade att utan kontroll av kroppsliga rörelser kan man inte kontrollera 

någonting i livet.  

“The nature of epilepsy is that you lose voluntary control and that's probably the worst thing about 

it…if you can't control your own bodily movements then what hope have you got of controlling 

anything else in your life.” (Kılınç et al., 2018, s. 44). 

Diskussion 

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

Resultatet visade på att personer kände en rädsla och oro för att få anfall och diagnos, det 

upplevde restriktioner på grund av sjukdomen och kände sig märkta och behandlade annorlunda. 

Sjukdomen medförde ett behov av stöd, vilket fick många personer att känna sig som en börda, 

och många upplevde även epilepsi som ett hot till deras identitet. Men många personer som fick 

diagnosen epilepsi lärde sig att acceptera sin sjukdom. 

I litteraturstudiens resultat framkom att personer med epilepsi upplevde en rädsla varje dag som 

att vara ensamma, lämna sin bostad eller utsätta sig för något som kunde starta ett anfall. Ryan 

och Räisänen (2012) beskriver tre övergripande teman runt rädsla relaterat till epilepsi: skada, 

temporalitet och handling. I temat skada beskrivs rädslan för den fysiska skadan som kan uppstå 

vid ett anfall och personen förlorar medvetandet, eller t.ex. plötslig oväntad död. Temat skada 

innefattar även rädslan av att förlora sin känsla av sitt själv då skada på hjärnan och medicinering 

upplevs kunna skada deras identitet som samstämmer med denna litteraturstudies resultat där 

personer med epilepsi beskrev rädslan av att göra illa sig eller förlora delar av sin identitet. I 

temat temporalitet skriver Ryan och Räisänen om rädsla rörande anfallens oförutsägbarhet, de 

menar att anfallsmönster och förkänningar, “aura”, är värdefulla eftersom de ger en känsla av 

trygghet, att ha kontroll över när ett anfall inträffar. Personer utan aura upplever konstant rädsla 

som medför ett undvikande av aktiviteter eller möjlighet att gå vidare i karriären vilket kan 

kopplas till denna litteraturstudies resultat där även de personerna med epilepsi upplevde rädsla 

för oförutsägbarheten av anfallen och hur det kunde påverka dem. I temat handling menar Ryan 
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och Räisänen att det finns rädsla för läkemedelsbehandling som har biverkningar och om 

läkemedlet inte fungerar behöva hitta något annat som t.ex. kirurgi. Även processen av att bli 

diagnostiserad orsakade rädsla då man faktiskt kunde mäta och se epilepsi, resultaten i denna 

litteraturstudie visade också att personer upplevde rädsla vid diagnostisering och sjukdomens 

behandlingar. 

Resultat i denna litteraturstudie visar att personer med epilepsi utan ångest är mer självsäkra och 

kan hantera sin sjukdom bättre än de som hade ångest. De med ångest utvecklade bland annat 

överdrivna och undvikande strategier. På liknande sätt beskriver Räty, Söderfeldt och Larsson 

(2007) de lyfter fram att personer som tänker positivt och är utan ångest upplever sig mer 

hälsosamma med initiativförmåga att klara av det vardagliga livet bättre genom logiska 

problemlösningar. 

I litteraturstudiens resultat framkom det att personer med epilepsi många gånger var tvungna att 

förlita sig på anhöriga för att kunna utföra diverse aktiviteter och detta förde med sig att de då 

kände av en förlust av sin självständighet och blev väldigt begränsade i livet. Cummings, 

Schalkwyk, Grunschel, Snyder och Davidson (2017) som studerade personer med kronisk 

ryggsmärta fick liknande resultat kring förlust av självständighet där personerna beskrev sig 

mindre självständiga och att de hade ett ökat behov av att förlita sig på andra i sin omgivning. 

Helmers et al. (2017) beskriver vanliga problem som personer med epilepsi upplever, vilket 

inkluderar psykologiska och emotionella effekter av sjukdomen, kognitiva problem, utmattning, 

social isolering, arbetslöshet, låg inkomst samt stigma. Dessa problem visade sig även i denna 

litteraturstudies resultat och var då orsaken till de begränsningar som personer med epilepsi 

upplevde. Helmers et al. (2017) menar på att vårdpersonal inte alltid kan stödja eller kontrollera 

följsamheten mot behandlingar, hanteringsstrategier eller hälsosamma beteenden hos personer 

med epilepsi. Samt att vårdpersonalen även missar att identifiera depression eller ångest hos 

personerna då de inte alltid befinner sig på en vårdinrättning. Helmers et al. (2017) menar att om 

vårdpersonalen uppmuntrar och utbildar patienten till egenvård så kan man täcka dessa 

begränsningar i vården av dessa personer. Egenvården syftar till att öka patientens egenskaper 

och förtroendet till sig själv att hålla koll på symtom, lösa problem, att ta beslut, sätta mål och 

skapa hälsosamma vanor för att förbättra hälsan och livskvaliteten. Egenvård kan anses som ett 

partnerskap mellan vårdpersonalen och patienten, som integrerar patientens önskningar och mål, 
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vilket gör det till en patientcentrerad vård. Enligt Helmers et al. (2017) så kan denna 

omvårdnadsåtgärd utföras i tre olika steg: Först så frågar man patienten om hur medveten hen är 

kring sin egenvård och vilka behov hen har. Därefter rekommenderas en mindre ansträngande 

intervention t.ex. att man hänvisar till egenvårdsstöd för att personen ska vara självständig. 

Egenvård utgår från evidensbaserade program som ger stöd till personer med epilepsi utifrån 

deras behov. 

I resultatet framkom att personer med epilepsi ville hålla sin diagnos hemlig för andra personer, 

de var rädda för att bli “märkta” som epileptiker och bli behandlade annorlunda. Quinn och 

Earnshaw (2013) beskriver liknande fynd, de menar att i situationer där omgivningen känner till 

personernas tillstånd medför att de kan uppleva direkt diskriminering, vilket kan innebära att bli 

nekad arbete eller att få sämre sjukvård. De beskriver även diskret social diskriminering och 

distansering, ett undvikande beteende från vänner, familj eller allmänheten. På samma sätt menar 

Alaqeel et al. (2015) att negativa attityder och stigma mot personer med epilepsi beror på en 

bristande förståelse för sjukdomens natur, dess orsaker och manifestationer. Resultatet i 

litteraturstudien visade denna okunskap då personer beskrev att omgivningen trodde sjukdomen 

var smittsam eller att personer runt om inte visste hur de kunde hjälpa till under ett anfall och då 

istället fick panik. 

I litteraturstudiens resultat framkom att personer med epilepsi ofta behövde samt värderade stöd 

och hjälp från närstående högt. Choi-Kwon et al. (2003) menar att personer med epilepsi 

upplever att stöd, både socialt och från familj, är känslomässigt viktigt. Stöd ökar livskvalité för 

personer med epilepsi vilket kan sammankopplas med denna litteraturstudies resultat där 

personerna med epilepsi beskrev att de hanterade sin sjukdom bättre med stöd från närstående. 

Personer i denna litteraturstudie menade att sjukdomen påverkade närstående negativt och var 

påfrestande för dem. Etemadifar et al. (2018) menar att närstående som behöver stödja och hjälpa 

personer med epilepsi ofta påverkas av stress som kan leda till ångest och depression vilket 

också framkommer i denna litteraturstudie. Etemadifar et al. påpekar att närstående ofta upplever 

sig otillräckliga när de stödjer en person med epilepsi, de har för lite kunskap vilket sekundärt 

påverkar personen med epilepsi och det stöd de får. Genom att sjuksköterskor ger stöd via 

empowerment till närstående som hjälper och stödjer personer med epilepsi stärks 

självförtroendet att ta reda på mer om sjukdomen och läkemedelsbehandling. Empowerment 
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innebär att man stärker en person och i det här fallet deras närståendes autonomi, 

självbestämmande och självkänsla. Denna stödjande intervention minskar stress, ångest och 

depression hos närstående vilket i sin tur även förbättrade livskvalitén hos personer med epilepsi. 

I litteraturstudiens resultat framkom att personer med epilepsi upplevde att sjukdomen hade en 

inverkan på alla delar av livet. De såg anfallen som ett kraftfullt tillstånd och som var hotande 

väsen som alltid var närvarande. Sirven (2015) beskriver att epilepsi påverkar personer negativt 

och menar att personer med epilepsi har lägre utbildningsnivå, lättare att få depression, svårare 

att få arbete och mindre möjlighet att gifta sig. Sirven menar att det som påverkar livskvalitén är 

ovisshet i anfallens frekvens, behandling och läkemedelsbiverkningar. De fysiska skadorna som 

uppstår vid anfallen samstämmer med denna litteraturstudies resultat. 

Litteraturstudiens resultat fann att personer med epilepsi upplevde behovet av antiepileptiska 

läkemedel olika, där några såg det som en nödvändighet för att kunna känna sig säkra eller kunna 

leva ett normalt liv, medan andra såg det som en börda att behöva ta läkemedel då biverkningar 

gjorde deras vardag påfrestande och det kändes som en brist av kontroll. Ring et al. (2019) fann 

att en majoritet av personer med epilepsi föredrar antiepileptika före andra behandlingar. Ring et 

al. menar att personer med epilepsi upplever att läkemedel är nödvändigt för att ha kontroll 

genom att minska antalet anfall men att biverkningar som viktuppgång, minnesproblematik och 

trötthet påverkar livet negativt vilket även personerna med epilepsi i denna litteraturstudies 

resultat beskrev.  

I resultatet visade det sig att personer förnekade sin sjukdom, de skämdes över den och 

sjukdomen medförde svårigheter som att förlora arbetet eller att vara oberoende. Stephenson 

(2004) menar att en diagnos förnekas för att hantera en oväntad situation. Om förnekelsen inte 

stör behandling eller livskvalitet så anses den vara adaptiv, om den däremot påverkar något av 

dessa två så anses förnekelsen maladaptiv. Förnekelse kan vara nödvändigt för att bevara 

välmående vid kriser som ett sätt att hantera stressorer. Genom förnekelse kan personen få extra 

tid att förflytta resurser som behövs för att hantera situationen, och om det används temporärt, så 

kan förnekelse vara ett hälsosamt sätt att hantera situationen på. I litteraturstudiens resultat kom 

det fram att personer med epilepsi upplevde en förlust av kontroll, vilket Stephenson (2004) 

menar kan hanteras med hjälp av förnekelse. Diagnosen av en “förödande” sjukdom skapar en 

förlust av kontroll i alla delar av en persons liv, och om denna förlust anses vara oacceptabel så 
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kan en respons från personen vara att omedvetet förneka det för att återställa kontrollen och 

bibehålla integriteten. 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att personerna med epilepsi tillslut accepterade sin 

sjukdom. Det kan förklaras utifrån begreppet transition som Schumacher och Meleis (1994) 

definierar som en passage eller rörelse från ett tillstånd till en annan. En transition anger en 

förändring i en persons hälsostatus, vilken eller vilka roller man har i en relation, förväntningar 

eller i förmågor. Schumacher och Meleis beskriver faktorer som bidrar till och förbättrar 

transitionsprocessen vilket innefattar betydelsen och förväntningar, nivå av kunskap, samt 

emotionellt och fysiskt välmående. Även stöd från familj och vänner har betydelse för en god 

transitionsprocess. Stöd från sjuksköterskor och stödgrupper menar Schumacher och Meleis, är 

en viktig åtgärd som bidrar till en god transitionsprocess. Personer som befinner sig i en 

transitionsfas kan känna sig kraftlösa, förvirrade och frustrerade på grund av bristande stöd eller 

kommunikation med vårdpersonal. I denna litteraturstudies resultat framkom att stöd var något 

som upplevdes viktigt men att de inte alltid fick de stöd de var i behov av. Schumacher och 

Meleis (1994) menar att det är viktigt att sjuksköterskan identifierar tecken på en hälsosam 

transition, vilket innebär en känsla av välbefinnande och att personen behärskar nya beteenden 

och känner välbefinnande i relationer. De beskriver även omvårdnadsåtgärder som utgår från att 

sjuksköterskan lär känna patienten och hur personen ger uttryck för dessa tecken. Information är 

en viktig förberedelse för en optimal transition (Schumacher & Meleis, 1994).  

Metoddiskussion 

All forskning är öppen för granskning, därför måste alla studier ha god kvalitet och bevisa att 

den är giltig och trovärdig (Holloway & Galvin, 2017, s. 303). För att garantera en trovärdighet i 

denna litteraturstudies resultat så kommer den att utvärderas i relation till den metod som 

användes (jfr. Graneheim, & Lundman, 2004). Då detta är en kvalitativ studie diskuteras 

trovärdigheten utifrån begreppen överförbarhet, tillförlitlighet, bekräftbarhet och pålitlighet 

(Holloway & Galvin, 2017, s. 309). 

Överförbarhet har i denna litteraturstudie stärkts genom att både datainsamling och analys 

beskrivits tydlig. Överförbarhet handlar enligt Graneheim och Lundman (2004) samt Holloway 

och Galvin (2017, s. 309) om den utsträckning i vilket ett resultat kan överföras till andra 
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personer i liknande sammanhang. Författarna anser att det finns en överförbarhet av resultatet i 

denna studie, till liknande sammanhang runt om i världen då resultatet är baserat på studier från 

flera delar av världen. Resultatet kan även överföras till liknande neurologiska och “osynliga” 

sjukdomar. Något som kan påverka överförbarheten negativt är att författarna inte beskriver de 

kulturer och traditioner som kan ha påverkat synen på sjukdomen. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) så kan författare till studier ge exempel på hur resultatet kan överföras till andra 

situationer, det är dock läsaren som avgör om resultat är överförbart eller inte. Det kan därför 

vara viktigt att tydligt beskriva kultur och sammanhang, urval och egenskaper hos deltagarna. 

Författarna anser att valet av studier från flera länder ökat tillförlitligheten. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att val av deltagare med varierande erfarenheter ger en ökad möjlighet 

att belysa syfte eller frågeställningar från flera aspekter. Då litteraturstudien syftar till att 

beskriva upplevelser så valde författarna en manifest metod, vilket innebär att texten analyseras 

utan en medveten tolkning. Författarna valde även att begränsa sökningarna till de senaste fem 

åren, dels för att datamängden skulle vara hanterbar för det tidsspann som fanns men även för att 

få med den senaste forskningen inom detta område, detta kan dock ha medfört en risk för att ha 

missat relevant litteratur och kan då ses som en svaghet, vilket författarna är fullt medvetna om. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det viktigt med en metod som passar bäst för syftet 

och att författarna förhåller sig till en lämplig datamängd som svarar på syftet. Den mängd data 

som behövs för att svara på en forskningsfråga på ett tillförlitligt sätt kan variera beroende på hur 

komplext det fenomen man studerar är och kvaliteten på data man får. Samtidigt menar 

Holloway och Galvin (2017, s. 305) att en inkorrekt eller otillräcklig datamängd kan hota 

tillförlitligheten. För att ytterligare stärka tillförlitligheten har författarna försökt att arbeta så 

nära originaltexterna som möjligt vid uttagningen av textenheter. Vid bearbetning av resultatet 

har författarna återgått till originaltexterna vid någon form av osäkerhet. Samtidigt så har 

författarna diskuterat resultatet med handledare samt deltagit i seminarier, där resultatet har 

kritiskt granskats. Citat från originaltexterna har använts i resultatet för att stärka 

tillförlitligheten, samt att författarna i analysprocessen var försiktiga och kategoriserade i flera 

steg vilket också anses öka tillförlitligheten. Enligt Graneheim och Lundman (2004) så kan även 

skillnader och likheter mellan kategorierna bedömas för att öka tillförlitligheten. Där ett sätt är 

att visa citat från originaltexten, eller att man söker en enighet kring kategorierna hos andra 

medforskare, experter eller deltagare. Tillförlitlighet stärks enligt Holloway och Galvin (2017, s. 
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309) om deltagarna kan känna igen sig i studiens resultat. En svaghet för tillförlitligheten är att 

artiklarna var skrivna på engelska och vid översättningen så var författarna vid behov tvungna att 

använda sig utav översättningsverktyg vilket kan ha gjort att viktigt innehåll kan ha tappats vid 

översättningen. 

Bekräftbarhet har stärkts genom att författarna under analysen gav varje textenhet en egen 

markering i form av nummer. Detta för att kunna spåra textenheten tillbaka till dess 

originalstudie. Författarna har även presenterat vilka studier som ingick i analysen i en tabell, 

vilket ger läsaren en möjlighet att kontrollera studiens relevans. Enligt Holloway och Galvin 

(2017, s. 310) ska läsaren kunna spåra uppgifter i resultatet tillbaka till originalkällan. Detta 

kräver att beslutsprocessen är tydligt beskriven för att läsaren ska kunna följa processen. 

Författarna till denna litteraturstudie har skilda erfarenheter kring epilepsi, en författare har inga 

erfarenheter och den andra har viss erfarenhet som kan ha påverkat resultatet. Författarna har då 

tagit detta i åtanke under arbetet och strävat efter att följa metoden och arbetat så textnära som 

möjligt utan att göra tolkningar. Enligt Holloway och Galvin (2017, s. 307) så är objektivitet i 

kvalitativa studier svår att uppnå, vilket innebär att forskningen är fri från fördomar. För att 

uppnå detta bör forskare vara medvetna om sin förförståelse för att stärka objektivitet i studien. 

Pålitligheten i denna litteraturstudie har stärkts genom att författarna har beskrivit 

tillvägagångssättet i både metod- och analysprocessen och visat sökningarna i databaserna 

genom en tabell, vilket gör det möjligt för läsaren att bedöma pålitligheten och även att återskapa 

en liknande studie. Något som kan sänka pålitligheten är att författarna inte har beskrivit i detalj 

tillvägagångssättet vid kategoriseringsprocessen. Holloway och Galvin (2017, s. 309) menar att 

om resultatet i en studie ska vara pålitligt så bör det vara konsekvent och korrekt. Vilket innebär 

att läsaren ska kunna utvärdera analysens genom att följa beslutsprocessen.  

 

Slutsats 

Sjuksköterskor kan möta personer med epilepsi inom alla verksamheter. Epilepsi påverkar 

vardagen och personer med epilepsi upplever rädsla, oro och ångest varje dag då de aldrig vet 

när eller var de kan få ett anfall. Personer med epilepsi känner sig begränsade i livet och en 

förlust av självständighet då de är beroende av andras hjälp. Därför är det viktigt att 
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sjuksköterskor uppmuntrar och utbildar patienten i egenvård, och ger patienten de verktyg och 

stöd de behöver för att känna sig självständig och att inte vara i behov av sina närstående och på 

så vis förbättra livskvaliteten. Diskriminering och stigmatisering förekommer, vilket får 

personerna med epilepsi att känna sig mindre värda och annorlunda behandlade. Känslomässigt 

och socialt stöd från närstående upplevdes viktigt och värdefullt vilket ökade personens 

livskvalité. Sjukdomen påverkar även närstående negativt, därför är det viktigt att sjuksköterskor 

att finnas där för närstående för att stärka empowerment som hjälper närstående att orka stödja 

personen med epilepsi. Vardagslivet upplevdes förändrat från olika aspekter som att ta läkemedel 

och klara av biverkningar. Personer med epilepsi förnekar till en början sjukdomen, men lär sig 

tillslut att acceptera den. I denna process var det viktigt att få stöd från sjuksköterskan. Stöd kan 

vara att informera och hjälpa patienten genom förändringsprocessen till acceptans och förbättrad 

livskvalitet hos personen. Och för att sjuksköterskan ska kunna ge detta stöd är det viktigt att hen 

kan identifiera vart patienten befinner sig i transitionsprocessen. 

Denna litteraturstudies resultat kan förbättra och fördjupa sjuksköterskors kunskap om epilepsi 

och hur den påverkar personens liv, detta kan göra att sjuksköterskor kan bemöta personens 

behov samt bygga en patient- och sjuksköterskerelation som är en central del i 

omvårdnadsarbete. Det finns idag en måttlig mängd forskning om upplevelsen av att leva med 

epilepsi och är oftast begränsad till ett specifikt område vilket kan resultera i att viktiga aspekter 

av hur personer med epilepsi upplever tappas bort. Till framtida forskning kan de därför behövas 

mer kvalitativa helhetsperspektiv på upplevelsen av att leva med epilepsi med fokus på hur 

behandlingar upplevs, närståendes behov och djupare kunskap om stigmatisering, för att på ett 

bättre sätt kunna förstå hela personen i sin unika situation.   
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