
                                                                                  
                                                                                                               

Abstrakt 
 
Epilepsi är ett tillstånd som uppkommer vid okontrollerad elektrisk aktivitet i 
hjärnan. Personen drabbas av ett så kallat epileptiskt anfall, vilket kan leda till ett 
frånvarande beteende, förvirring eller medvetslöshet. Orsaker till varför man 
drabbas av epilepsi kan vara ärrbildningar på hjärnan, yttre skador som slag eller 
trauma. Epilepsi innebär för många personer en stor förändrad livssituation. 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelser av att leva med 
epilepsi samt behovet av stöd. Metoden som användes var en systematisk 
litteraturstudie som omfattade tolv vetenskapliga artiklar. Vid granskningen av 
artiklarna bildades två kategorier. Dessa var; upplevelser av att vara drabbad av 
epilepsi samt behov av stöd hos personer som drabbas av epilepsi. Resultatet 
visade på en mängd olika upplevelser av epilepsi, de flesta negativa men det fanns 
även några positiva upplevelser med. Sjuksköterskan visade sig vara den mest 
betydelsefulla personen att ge stöd, men även familj, vänner och psykologer gav 
stöd, dock framkom det att läkare var de som gav minst stöd till de drabbade. 
Resultatdiskussionen i litteraturstudien visade att livet på många sätt förändras hos 
personer som drabbas av epilepsi. Viktigt är då att personerna lär sig olika 
strategier för att hantera sådana situationer till exempel coping-stategier. En 
slutsats blev att vårdpersonal behöver kunskap för att ge individuellt stöd på rätt 
nivå. 
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Bakgrund/Introduktion: 

I hjärnans nervceller finns alltid en elektrisk aktivitet. Hjärnan har förutom vanliga 

nervceller även nervceller som kan öka eller dämpa den elektriska aktiviteten. Detta 

är nödvändigt för att hjärnan skall kunna fungera på ett normalt sätt. När den 

elektriska aktiviteten blir kraftigt förhöjd störs funktionen i nervcellerna. Det är detta 

som sker vid epilepsi. Under ett epileptiskt anfall finns okontrollerad elektrisk 

aktivitet. Den kan finnas antingen i ett avgränsat område eller över hela hjärnytan 

(Cegrell & Svensson, 1998, s.13-15; Ericson & Ericson, 2002,s. 163; Guerrini, 

2006). Det finns flera orsaker till varför man får ett epileptiskt anfall, de vanligaste 

är; feber, läkemedel, blinkande ljus, abstinens, sömnbrist eller hormonförändringar 

(Shafer, 1999). Egentligen skall man inte använda ordet sjukdom om epilepsi. 

Epilepsi är inte en speciell sjukdom utan ett tillstånd, som kan ha flera 

bakomliggande orsaker. Ibland är det dock mest praktiskt att använda ordet sjukdom, 

även om detta inte är helt korrekt (Cegrell & Svensson,1998, s.7). 

 

Symtomen på det epileptiska anfallet blir olika beroende på hur stort det område är 

som drabbas och på vart det är beläget. Ett epileptiskt anfall kan plötsligt börja 

samtidigt över hela hjärnytan, detta kallas för primärt generaliserade anfall. Den 

andra huvudgruppen av anfall är de fokala anfallen. Anfallet börjar i ett speciellt 

område i hjärnan. Alla patologiska förändringar i hjärnan kan ge upphov till ett 

epileptiskt område. Det kan vara ärrbildningar efter yttre skador som slag, trauma 

eller blödningar vilket kan ge skador som orsakar fokal epilepsi. Det finns två slags 

fokala anfall, nämligen enkla anfall och komplexa anfall. Vid enkla anfall är 

medvetandet inte påverkat. Vid komplexa anfall är däremot medvetandet påverkat. 

Personer drabbade av ett sådant anfall behöver för den skull inte vara medvetslös 

utan kan vara lite frånvarande och uppträda förvirrat (Cegrell & Svensson, 1998,s.16-

25; Guerrini, 2006). 

 

Beskedet om en kronisk sjukdom leder till stora förändringar för alla som drabbas. I 

en sådan situation upplever många vanmakt, ilska och rädsla. Ofta undrar man över 

orsaken till sjukdomen och då inte bara över den medicinska orsaken utan också över 

den djupare orsaken. Varför har just jag drabbats? Att få epilepsi innebär en stor 

förändring av livssituationen. Det kan bli nödvändigt att ständigt ta medicin. Epilepsi 

kräver även att man lever ett regelbundet liv med tillräckligt med sömn och vila. 
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Dock kan personer med epilepsi tvingas att avstå från en hobby eller idrott som man 

tidigare sysslat med därför att detta kan ge skador vid ett anfall. Epilepsi kan föra 

med sig att vissa yrkesval är olämpliga. En ung människa kanske därför tvingas anstå 

från det som tidigare alltid framstått som drömyrket och i stället välja något annat. 

Epilepsi är i många fall ett hinder för att ha körkort, vilket idag kan vara ett 

betydande handikapp (Cegrell & Svensson, 1998, s.7-8). Personer som drabbas av 

epilepsi håller sig hellre hemma, och barn och ungdomar med epilepsi blir oftast 

överbeskyddade av sina föräldrar (Baccin, Chuang, Guerreiro, Tsuchie, 

Montenergro, 2005).  

 

Den mänskliga tillvaron är full av påfrestningar, motgångar, krav, konflikter och 

olika slags problem som måste lösas. Vad är det som gör att en del av oss klarar av 

svåra påfrestningar med hälsan i behåll och till och med vidareutvecklas? Hälsa 

uppkommer när individen upplever en känsla av sammanhang, i vilken utsträckning 

vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar Antonovsky,1987, 

s.11-15. Enligt Eriksson (2000, s.29) är hälsa sundhet, friskhet och välbefinnande. 

 

Orem kategoriserar egenvårdsbehov i samband med hälsoproblem i sin 

omvårdnadsteori. Några av dessa är att man skall vara medveten om och hantera 

effekter och resultat av patologiska tillstånd, inklusive konsekvenser för den egna 

utvecklingen. Genom att modifiera sin självbild kan man som människa acceptera att 

man befinner sig i ett visst hälsotillstånd, eller är i behov av vissa former av 

omvårdnad. Genom att lära sig leva med effekter av patologiska tillstånd, såväl som 

effekter av medicinsk behandling eller diagnostiska procedurer, och att finna en 

livsstil som befordrar vidare personlig utveckling (Kirkevold, 2000,s. 151-155). 

Orem beskriver även egenvårdkapacitet som en komplex, inlärd förmåga att 

tillgodose de egna kontinuerliga behoven. Vården reglerar livsprocesser, 

upprätthåller eller främjar individens strukturella och funktionella integritet. Samt 

främjar välbefinnande och utveckling (Kirkevold, 2000,s. 151-155). 

Egenvården är beroende av individens mentala, psykologiska och fysiska 

egenskaper. Orem hävdar att alla professionella hjälpare, inklusive sjuksköterskor, 

använder sig av fem generella typer av hjälpmetoder nämligen att handla eller  

utföra för en annan person, vägleda och stödja fysiskt eller psykiskt, skapa en 

utvecklande miljö och undervisa en annan person (Kirkevold, 2000,s. 151-155).  
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Coping –strategier; som på svenska beskrivs bemästringsstrategier eller 

problemhantering. Coping står för individens strategier, förmåga och sätt att hantera 

framförallt påfrestande situationer och krav, men även livet i stort, både en persons 

yttre och inre verklighet och de krav den ställer. Hur individen själv bedömer och 

värderar sin allmänna förmåga relaterad till den aktuella situationen (Alexandersson 

& Medin, 2000,s.85-86). Det som formar de olika sätt man har att se hälsa på kan 

vara olika levnadsomständigheter, hur individen själv och samhället runt omkring 

uppfattar saken (Sachs, 1999,s. 44). 

 

Depression är vanligt förekommande hos personer med epilepsi. Depression 

diagnostiseras eller behandlas oftast inte hos dessa personer trots att det ger en klart 

sämre livskvalitet hos de drabbade. De psykosociala problemen främst      

depressioner upplevs bland ungdomar och vuxna mer besvärande än de epileptiska                        

anfallen (Djokic, Martinovicc, Simonovic, 2006).   

 

Det är en utmaning för hela samhället och en gemensam sak för hela omgivningen att 

försöka förbättra den psykosociala situationen för personer med epilepsi och deras 

familj (Cegrell & Svensson,1998,s.106-108). 

 

Epilepsi kan många gånger medföra stora förändringar i en persons dagliga liv.  

Behov av stöd i en sådan situation kan vara viktigt. Det kan vara stöd från familj  

och vänner men ibland räcker inte det, utan personen kan behöva professionellt    

stöd av vårdpersonal. Därför är det av betydelse att vårdpersonalen har kunskap om 

hur personer som drabbats av epilepsi upplever sin vardag. 
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Syfte 

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

 

Frågeställningar 

Hur upplever personer med epilepsi sin vardag? 

Vilken livskvalitet har personer med epilepsi? 

Vilket behov av stöd finns? 

 

Metod 

För att fördjupa kunskaperna om upplevelser av att vara drabbad av epilepsi samt 

behov av stöd har en litteraturstudie utförts.  

 

En litteraturstudie innebär att författaren systematiskt sökt, granskat och 

sammanställt litteraturen inom ett område. Den systematiska litteraturstudien  

fokuseras på aktuell forskning inom det valda problemområdet. Resultatet i denna 

litteraturstudie bygger på vetenskapliga artiklar som genomgått en granskning och 

kvalitetsbedömning (jfr. Forsberg & Wengström, 2003, s.29-30).  

 

Litteratursökning  

Artiklarna har sökts i databaserna Pub Med och Cinahl. En manuell sökning har även 

blivit utförd. Sökorden har varit; epilepsy, experience, daily living, support,  och 

quality of life, se tabell 1. 
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Tabell 1. 
 
Databassökning 2007-09-17. Sökord, sökordskombinationer, databaser och antal 
utvalda artiklar.  
Begränsningar: engelska, nursing journals, publiserade mellan 1997-2007, all 
adult adolescent. 
 
 
Sökord Pub 

Med 
Cinahl Antal 

träffar 
Lästa 
abstrakt 

Inkluderade 
artiklar 

Epilepsy 269 48  (3) 317 48 3 

Epilepsy and 
support 

48  (2) 23 71 48 2 

Epilepsy and 
experience 

21  (1) 18  (1) 39 39 2 

Epilepsy and 
quality of life 

16  (2) 8  (1) 24 24 3 

Epilepsy and 
daily living 

4   (2) 2 6 4 2 

Totalt: 358 99 457 163 12 

 
 
(  )visar antal utvalda artiklar från respektive sökmotor. 
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Inklusions och exklusionskriterier   

Inklusionskriterier var artiklar som handlade om epilepsi, med fokus på upplevelser. 

Artiklarna som inkluderades skulle vara skrivna på engelska samt inte vara utförda 

senare än 1997 och publicerade i omvårdnads tidskrifter.. 

De artiklar som bedömdes vara av låg (III) kvalitet och artiklar som saknade abstrakt 

och etiska överväganden utgjorde exklusionskriterierna.   

 

Klassificering och värdering av artiklar 

Klassificering av artiklarna genomfördes enligt (Hellzén, Johansson & Pejlert, 

1999,s.15-16) och indelades i följande grupper; 

 

Randomiserad kontrollerad studie (C); det vill säga en prospektiv studie där 

jämförelser av undersökningsgrupper med deltagare som slumpvis har fördelats till 

antingen en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

 

Prospektiv studie (P); är en jämförelse mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper men utan slumpmässig fördelning. 

 

Retrospektiv studie (R); där analyseras ett historiskt material, med hjälp av 

exempelvis journalhandlingar. 

 

Kvalitativ studie (K); där analyseras data, som insamlats genom intervjuer, 

berättelser eller observationer i syfte att fördjupa förståelsen för studerade fenomen 

så som personers upplevelser och erfarenheter som ett exempel. 

 

De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet har bedömts utifrån en tregradig skala  

se tabell 2, bilaga 1 som hög (I) medel (II) låg (III) enligt (Hellzén, Johansson & 

Pejlert, 1999,s.48-49). Se bilaga 2, tabell 2 och 3. 
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Bearbetning 
Litteraturgranskningen har genomförts i tre faser enligt (Hellzén, Johansson &  

Pejlert, 1999,s.16-17). 

 

Fas1 

En första bedömning av artiklarna genomfördes av författaren som läste 163 abstrakt 

och 16 artiklar överensstämde med syftet och med inklusionskriterierna.  

 

Fas 2  

De 16 artiklarna som gick vidare för granskning lästes noggrant i sin helhet och 

dokumenterades i en granskningsmall (se bilaga 1). De artiklar som uppfyllde 

inklusions och exklusionskriterierna fick gå vidare. En manuell sökning i 

referenslistor utfördes och där fann författaren två artiklar som inkluderades samt en 

artikel hittades via related article. 

 

Fas 3 

Kvalitetsbedömningen av de 16 artiklarna genomfördes utifrån en tregradig skala (se 

bilaga 2). Efter granskningen, analysen och bedömningen av artiklarnas kvalitet 

sammanställdes resultatet i löpande text under rubriken resultat och i tabell 4 (Bilaga 

3). Fyra stycken artiklar som bedömdes enligt kvalitetskriterierna låg (III) eller 

innehöll ej syfte, metod samt resultat, dessa redovisas i tabell 5 (Bilaga 4) över 

exkluderade artiklar. Detta lämnar 12 artiklar som redovisas i resultatdelen. 

   

    

Analys 

En innehållsanalys innebär att göra mängder av data förståligt genom att systematiskt 

minska volymen av information och identifiera kategorier (Forsberg & Wengström, 

2003, s.145-146). 

Artiklarnas resultat lästes igenom flera gånger för att författaren skulle få en 

helhetsbild av innehållet. Därefter sorterades resultatet efter framträdande begrepp 

och två kategorier bildades. Dessa kategorier var; upplevelser av att vara drabbad av 

epilepsi samt behov av stöd hos personer som drabbats av epilepsi.  
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Etisk granskning 

Det ska finnas ett etiskt tillstånd att genomföra forskning från någon av de regionala 

forskningsetikkommittéerna och från ledning vid den institution eller klinik där 

forskningen är tänkt att genomföras. Forskaren är genom hela forskningsprocessen 

skyldig att följa de etiska riktlinjerna i form av lagstiftning, konventioner och 

deklarationer (Forsberg & Wengström, 2003, s.73-74). Eftersom detta är en 

litteraturstudie av redan publicerat material så var godkännande av etisk kommitté 

inte aktuellt.  

 

Resultat 

I denna litteraturstudie inkluderades 12 artiklar, av dessa var tre från Sverige, tre från 

USA och en vardera från Storbritannien, Finland, Nigeria, Zimbabwe och Serbien. 

De inkluderade artiklarna var kvantitativa och/eller kvalitativa. Sju av artiklarna var 

av hög (I) kvalitet och fem av medelhög (II) kvalitet. Utifrån artiklarnas innehåll har 

två kategorier bildats; dessa kategorier var; upplevelser av att vara drabbad av 

epilepsi samt behov av stöd hos personer som drabbats av epilepsi.  

 

Upplevelser av att vara drabbad av epilepsi 

Studierna under denna kategori handlar om personers upplevelser av att vara drabbad 

av epilepsi. 

 

I en kvalitativ studie av hög (I) kvalitet beskrev Eklund och Sivberg (2003) de levda 

erfarenheterna hos tonåringar med epilepsi och förmågan att hantera detta. Tretton 

ungdomar mellan 13-19 år med diagnosen epilepsi intervjuades angåendes deras 

upplevelser av epilepsi samt deras strategier att hantera dessa. Ungdomarna beskrev 

olika påfrestningar förenade med deras epilepsi. Dessa påfrestningar kunde vara; 

epilepsianfall, begränsningar av fritidsaktiviteter, biverkningar av antiepileptisk 

medicinering och känsla av att vara annorlunda. Ungdomarna måste hantera ett 

flertal svåra situationer förenade med epilepsianfall. Där beskrevs oro över 

kommande anfall, om att göra sig till åtlöje under ett epileptiskt anfall, att bli skadad 

eller att tappa kontrollen över sin egen kropp. Alla de intervjuade beskrev 

begränsningar i aktiviteter som att simma, rida, åka skidor, cykla utan hjälm, köra 

moped och att ta körkort. Att inte kunna göra samma saker som deras kompisar. 
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Många avstod från att gå på disco på grund av att epileptiska anfall kan utlösas av 

blinkande ljus. Många avstod från alkohol av den anledningen att det kan framkalla 

epilepsiska anfall. Alla intervjuade uttryckte vikten av att ta hand om sig, ta sin 

medicin regelbundet, sova tillräckligt, ha regelbundna måltider och att aldrig vara 

ensamma i riskfyllda situationer så som att bada ensam.  

 

I en kvalitativ studie av hög (I) kvalitet gjord av Buelow (2001) var syftet att 

undersöka hur personer med epilepsi uppfattar sin egenvård. Författaren intervjuade 

25 personer med epilepsi med öppna och slutna frågor angående deras behandling, 

egenvård samt livsuppfattning.  Ett överhängande problem som deltagarna angav var 

problem med biverkningar av den antiepileptiska medicineringen. Flertalet av 

personerna som ingick i studien rapporterade att de upplevde begränsningar att utföra 

vissa aktiviteter på grund av epileptiska anfall. Många uppgav att de blivit tvungna 

att förändra sin livsstil på grund av sin epilepsi, vissa personer berättade att de valt 

att sluta arbeta eller helt enkelt blivit uppsagda på grund av att de fått epileptiska 

anfall under arbetstid. Även familjesituationen hade blivit förändrad på grund av 

epilepsin. En av deltagarna som fortfarande bodde kvar hemma upplevde sig 

överbeskyddad av sina föräldrar.  

 

I en kvalitativ studie av hög (I) kvalitet gjord i Atlanta av Hightower, Carmon och 

Minick (2002) var syftet att öka förståelsen av barns personliga upplevelser av 

epilepsi för att vägleda vårdpersonal inför vården av dessa barn. Barn mellan 9-12 år 

drabbade av epilepsi intervjuades angående deras upplevelser av epilepsi. Vid 

intervjuerna angående deras epilepsi kom alltid medicinering upp i första hand, hur 

viktigt det var att ta sin medicin men även en medvetenhet och förståelse angående 

medicineringen. De flesta barn som ingick i studien visade att de hade en förståelse 

för sambandet mellan de epileptiska anfallen och medicineringen. Många uttryckte 

även negativa känslor angående medicineringen, vissa uttryckte en rädsla för att bli 

beroende av medicinerna samt olika biverkningar av dem. De flesta av barnen 

uttryckte att de fick kärlek och stöd av sina vänner. 
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Saburi, Mapanga KG och Mapanga MB (2006) hade i sin kvalitativa och         

kvantitativa studie av hög (I) kvalitet syfte att beskriva och utveckla förhållandet 

mellan familjereaktioner och livskvalitet. Sextiosex personer mellan 18-45 år 

intervjuades med öppna frågor angående livskvalitet samt uppfattning av 

familjereaktioner. Majoriteten uppgav att de haft olika biverkningar av medicinering 

som till exempel glömska, trötthet under dagtid samt svårigheter att tänka klart. De 

flesta deltagarna hade en positiv självkänsla, 45 stycken upplevde att de hade 

likvärdig hälsa som vilken annan människa som helst. Tjugosex stycken förväntade 

inte att deras hälsa skulle försämras, 19 stycken förväntade sig att deras hälsa skulle 

bli betydligt sämre. Många uttryckte sig ha en benägenhet till nervositet, 35 stycken 

kände sig ständigt nedstämda. Dock uttryckte de flesta nämligen 62 stycken av 

deltagarna att en positiv familjerelation påverkar livskvaliteten på ett positivt sätt. 

 

I en kvalitativ studie av medelhög (II) kvalitet av Räty, Larsson och Söderfeldt 

(2006) var studiens syfte att belysa epilepsins inverkan på det dagliga livet, i ung 

vuxen ålder, beskriven utifrån patienters känslor. 95 stycken unga vuxna mellan 18 -

27 år med diagnosen epilepsi deltog i studien genom ett frågeformulär där dom med 

egna ord skulle beskriva deras vardagliga liv med sin epilepsi. Av dessa 95 personer 

tyckte hälften att deras epilepsi påverkade livet på ett negativt sätt. Trettiotre stycken 

upplevde epilepsin som en negativ inverkan men tyckte det var obetydligt. Positiva 

känslor relaterade till det dagliga livet var känsla av hopp, förtroende och harmoni. 

Känsla av förtroende var relaterade till den antiepileptiska medicineringen, fasta 

rutiner som mat och sovrutiner samt att undvika stark stress samt en känsla av hopp 

om att en dag bli fri från sin epilepsi. De negativa känslorna som personerna 

uttryckte var oro, förtvivlan, rädsla, resignation, indignation att inte kunna välja 

vilket yrke som helst, ledsamhet över att inte kunna fungera på ett socialt sätt, 

osäkerhet och ilska över att vara drabbad av epilepsi samt svårigheten att bli av med 

det. Många oroade sig för att få ett epileptiskt anfall offentligt, och vissa personer 

undvek att vara på olika sociala tillställningar. Kvinnor var speciellt oroliga angående 

graviditet samt rädsla för påverkan på foster av medicineringen, förtvivlan av den 

anledningen att epilepsi ofta är ett livslångt lidande, samt rädsla att göra saker på 

egen hand på grund av anfallsrisk. Vissa kände skam av att vara drabbad av epilepsi 

och berättade inte för andra om sin epilepsi.  
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I en prospektiv studie av medelhög (II) kvalitet av Räty, Larsson, Söderfeldt, 2003, 

var studiens syfte att beskriva hälsorelaterad livskvalitet hos ungdomar och unga 

vuxna mellan 13 – 22 år med okomplicerad epilepsi i jämförelse med en slumpvis 

utvald kontrollgrupp ur hela populationen.  Flickor hade sämre hälsorelaterad 

livskvalitet jämfört med pojkar. Dock fann man inga signifikanta skillnader mellan 

flickorna i försöksgruppen i jämförelse med kontrollgruppen. Pojkar med epilepsi 

hade däremot sämre självförtroende jämfört med kontrollgruppen men tillbringade 

mer tid med sin familj. Äldre pojkar hade sämre hälsorelaterad livskvalitet än pojkar 

som var yngre. 

 

Harden, Maroof, Nokolov, Fowler, Sperling, Liporace, Pennel, Labar och Herzog 

(2007) hade i sin randomiserade studie av medelhög (II) kvalitet syftet att undersöka 

om det fanns något samband mellan epilepsianfall och den drabbade personens 

livskvalitet. 118 personer med epilepsi mellan 18-45 år deltog i studien. Resultatet 

visade att det fanns ett samband mellan epilepsianfall och personens livskvalitet, 

även vid behandling av depression. Nittiofem procent av deltagarna i studien levde 

med en ständig oro för återkommande epilepsianfall samt en oro för att dessa anfall i 

framtiden skulle orsaka skador. Många uttryckte även en bävan för biverkningar av 

de antiepileptiska medicinerna. Flera förklarade att det var pinsamt med att få ett 

epileptiskt anfall bland andra människor. 

 

Behov av stöd hos personer drabbade av epilepsi 

Studierna under denna kategori handlar om vilket behov av stöd som finns hos 

personer drabbade av epilepsi. 

 

Eklund & Sivberg (2003) beskrev i sin kvalitativa studie av hög (I) kvalitet olika 

strategier för att hantera sin epilepsi. Dessa kunde vara att finna stöd som då oftast 

var från familj och vänner, känsla av att ha kontroll och genom att testa sina 

begränsningar. 

 

I en kvalitativ studie av hög (I) kvalitet av Buelow (2001) beskrevs att personer 

drabbade av epilepsi hade ett stort stöd från vänner. 
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I en engelsk kvalitativ studie av hög (I) kvalitet av Ridsdale, Morgan, Connor, 1998.  

Studiens syfte var att undersöka patienters tillfredställelse av information och råd av 

epilepsi och egenvård given av medicinspecialister, praktiserande läkare och en 

specialist sjuksköterska. Deltagarna, vuxna mellan 18 – 75 år, med diagnosen 

epilepsi intervjuades med strukturerade frågor. Alla som deltog i studien ansåg att 

information angående deras diagnos var väldigt viktigt vilket var återkommande i 

intervjuerna. Nödvändig information  för att kontrollera sin situation kom från olika 

källor. Hälften av deltagarna ansåg att det skulle vara en specialist som förklarade 

diagnosen. Tre av deltagarna hade fått diagnosen som barn och då gick 

informationen till föräldrarna istället för till dem. Där deltagarna ansåg att 

specialisten inte gett en bra förklaring av diagnosen epilepsi så berodde det ofta på 

tidsbrist. Det framgick även att den praktiserade läkarna var för upptagna samt ej 

experter på epilepsi, de kunde inte svara på frågorna. Många uppgav även att de fick 

otillräcklig information om den antiepileptiska medicineringen och vissa uppgav att 

de inte fått någon som helst information angående läkemedlens biverkan. Angående 

sociala aspekter så som bilkörning och alkohol var även där informationen bristfällig 

eller saknades helt. 

Störst stöd fick dem av sjuksköterskan som var bra på att förklara, visade sig ha mera 

tid för dem samt kunde ge den information som behövdes. 

 

Brieger, Olley och Osinowa (2001) utförde en randomiserad kontrollerad studie i 

Nigeria av hög (I) kvalitet med syfte att undersöka effekten av psykologisk 

utbildning hos personer med epilepsi. Deltagarna i studien fick först svara på ett 

frågeformulär angående depression och sedan delades deltagarna in i en 

experimentgrupp samt en kontrollgrupp. Experimentgruppen fick två dagars 

utbildning om epilepsi medan kontrollgruppen inte fick någon utbildning. Resultatet 

visade en tydlig skillnad mellan de två grupperna gällande depression som minskade 

avsevärt i experimentgruppen samt en ökad förståelse av information och kunskap 

om epilepsi i jämförelse med kontrollgruppen.  

 

I en kvalitativ studie av medelhög (II) kvalitet av Räty et al (2006) beskrevs att 

många personer drabbade av epilepsi blivit sårade eller dåligt behandlad i 

bemötandet av vårdpersonal. 
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Martinovic, Simonovic och Djokic (2006) hade i sin kvalitativa och kvantitativa 

studie av medelhög (II) kvalitet med syfte att testa möjligheterna att förebygga 

depression hos ungdomar med epilepsi. Ungdomar mellan 13-19 intervjuades samt 

ingick i en randomiserad behandlingsstudie. Genom olika psykologiska behandlingar 

försökte man förbättra patienternas förmåga att hantera sin epilepsi. Författaren kom 

fram till att detta minskade depression hos dessa personer samt förbättrade 

livskvaliteten betydligt hos personer med epilepsi.  

 

Kyngäs och Rissanen (2001) hade i sin prospektiva studie av medelhög (II) kvalitet 

syftet att beskriva olika faktorer som är av stor betydelse hos ungdomar med en  

kronisk sjukdom. Data samlades in från ungdomar mellan 13-17 år med olika  

kroniska sjukdomar däribland epilepsi genom ett frågeformulär. Stöd från  

sjuksköterskor, psykologer, föräldrar och vänner samt motivation, energi och vilja  

är av stor betydelse för personer med kroniska sjukdomar. Det som visade sig vara  

av störst betydelse var stöd från sjuksköterskor. Ungdomar som var motiverade    

eller hade andra som motiverade dem hade lättare att ta hand om sig själva och  

lättare att anpassa sig i olika situationer. 

 

I en randomiserad kontrollerad studie av medelhög (II) kvalitet av Theodor & 

Pfäfflin (2002) där syftet var att undersöka effekten av utbildningsprogrammet 

MOSES. MOSES är ett utbildningsprogram för att förbättra patienters kunskap och 

förståelse av deras epilepsi, behandling och psykosociala konsekvenser. Programmet 

har till uppgift att förbättra personens sätt att hantera sjukdomen, öka självkänslan 

och att stödja patienter till att bli experter på att hantera deras epilepsi. 

Resultatet i denna studie avslöjar en förbättring av kunskap om epilepsi, speciellt när 

det gäller den medicinska behandlingen. Deltagarna lärde sig känna sina egna 

begränsningar och kunde på ett bättre sätt hantera sin epilepsi. För att kunna uttrycka 

känslor och ta till sig information måste man kunna hantera sin epilepsi på ett bra 

sätt. 
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Jag valde detta ämne för att jag ville fördjupa mig och få bättre kunskap om hur 

personer drabbade av epilepsi upplever sin vardag samt behov av stöd hos personer 

som drabbats av epilepsi. För att kunna förstå dessa personer samt kunna ge dem 

stöd. 

Jag har använt mig av 12 vetenskapliga artiklar och vid artikelgranskningen 

upptäcktes det att några artiklar saknade etiskt resonemang. Jag har i stället vägt in 

att studierna varit frivilliga att delta i samt att professionella yrkesgrupper inom 

hälso- och sjukvården deltagit i studierna. Artiklarna har därför inkluderats i 

resultatdelen då de överensstämde med mitt syfte. Vid granskningen av artiklarna 

upptäckte jag att flertalet av dem tog upp personers upplevelser av att vara drabbad 

av epilepsi samt behov av stöd hos personer som drabbats av epilepsi. Detta lade 

grunden för de två kategorier som bildades. Svagheten i denna studie var att det var 

svårt att hitta artiklar inom det valda området. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelser av att vara drabbad av 

epilepsi samt behov av stöd hos personer som drabbats av epilepsi. Studiens resultat 

delades i två kategorier. Dessa var; upplevelser av att vara drabbad av epilepsi och 

behov av stöd hos personer som drabbats av epilepsi.  

 

Denna litteraturstudie visade att livet på många sätt förändras hos personer som 

drabbats av epilepsi. Det är då av vikt att man som drabbad lär sig att bemästra sin 

situation och att lära sig att på ett så bra sätt som möjligt leva med denna nya livsstil. 

Genom olika strategier däribland coping; genom att lära sig att hantera sin epilepsi på 

ett bra sätt. Behov av stöd i en sådan situation kan vara viktigt. Detta tolkar jag som 

att det är viktigt att ha kunskap i hur personer som drabbats av epilepsi upplever sin 

livssituation för att vi som vårdpersonal på bästa sätt skall kunna stödja dessa 

personer. 

 

Många personer med epilepsi beskrev olika påfrestningar förenade med epilepsi till 

exempel epileptiska anfall, begränsningar av fritidsaktiviteter, biverkningar av 
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medicinering men även en känsla av att vara annorlunda. Dock uttryckte de flesta 

vikten av att ta hand om sig, ta sin medicin regelbundet, sova tillräckligt, ha 

regelbundna måltider och vikten av att inte vara ensamma i riskfyllda situationer 

(Eklund och Sivberg, 2003). Detta visar hur viktigt det är att man använder sig av 

olika copingstategier  för att bemästra olika situationer, men det är viktigt att man 

som vårdpersonal hjälper dessa personer till att lära sig olika strategier för att leva ett 

bättre liv. 

 

Personer som fick utbildning om sin epilepsi visade sig löpa mindre risk för att 

utveckla depression samt en ökad förståelse av information och kunskap om epilepsi 

(Brieger et al ,2001). Ridsdale et al (1998) beskrev i sin studie att information 

angående diagnos var viktigt. Ried et al (2000) använde i sin studie 

utbildningsprogrammet MOSES på personer drabbade av epilepsi vilket visade sig 

som en förbättring av kunskap om epilepsi samt att lära sig egna begränsningar.  Jag 

anser att kunskap är något man bär med sig hela livet och att man aldrig kan få för 

mycket, det kan bara leda till som i det här fallet att man kan hantera och uppleva sin 

sjukdom på ett annat sätt.    

 

Dorothea Orem anser att omvårdnad ska planeras och anpassas utifrån patientens 

behov. Den professionella omvårdnaden innefattar att identifiera olika typer av 

egenvårdsbrist. Vårdpersonalen ska förstärka patientens förmåga till egenvård. I de 

fall där varken patienten själv eller dess närstående förmår att utföra detta måste 

vårdpersonal gå in och ta över (Kirkevold, 2000, s.148-158). Det professionella 

förhållningssättet är att känna med någon, det vill säga att ha medkänsla för patienten 

(Thorsén, 2002, s. 37). Jag anser att det viktigaste i en sådan situation är att ge 

patienten det stöd som den behöver just då. Stöd kan vara så lite, det kan vara att 

lyssna eller bara genom att finnas där för personen i en speciell situation.  

 

Inom sjukvården räcker det inte med att ge patienten medicin eller att operera för att 

denne ska bli frisk. Behandlingen måste involvera andra aktiviteter från andra 

perspektiv, såsom omvårdnad, personliga samtal, familjebehandling, ändrade 

förhållanden på arbetsplatsen eller ändrad livsföring (Thorsén, 2002, s.106). I en av 

studierna framkom det att familjesituationen blivit förändrad samt att 

arbetsförhållandena blivit annorlunda (Buelow, 2001). Jag tror att detta många 
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gånger glöms bort och man fokuserar på som till exempel medicineringen av 

patienten. Det är viktigt att man som vårdpersonal försöker att tänka sig in i 

patientens situation, att man frågar om livsföring samt arbetsförhållanden. 

 

I flera av studierna framkom det hur viktig den antiepileptiska medicineringen var 

och vikten av att ta sin medicin för att inte drabbas av epileptiska anfall. Det 

framkom även en oro från patienterna av att bli beroende av medicinerna samt 

problem med olika biverkningar (Eklund & Sivberg, 2003; Hightower et al, 2002).  

Jag tror att information angående medicinering samt dess biverkningar är väldigt 

viktigt och att den ges på ett bra och förståeligt sätt men även information angående 

beroende av medicineringen. Detta kanske skulle kunna minska den oro som många 

upplevde. 

 

Behov av stöd hos personer som drabbats av epilepsi visade i de flesta studierna vara 

oerhört viktigt. I tre av studierna uppgav deltagarna att de hade stort stöd från familj 

och vänner ( Buelow, 2001); (Hightower et al, 2002);( Kyngäs & Rissanen, 2001). I 

en studie beskrivs att en positiv familjerelation påverkar livskvaliteten på ett positivt 

sätt (Saburi et al, 2006). Dock beskrevs i en studie hur föräldrar överbeskyddade sina 

barn med epilepsi (Buelow, 2001). Jag kan förstå att stödet oftast kom från familj 

och vänner, de är väl oftast de som står en närmast, känner en bäst och vet på vilket 

sätt personen behöver stöd på. Det är naturligt att man som förälder beskyddar sitt 

barn, men jag tror att om det går till överdrift så blir det en ohållbar situation där 

både den drabbade och föräldrar i längden inte mår bra. 

 

När inte stöd från familj och vänner räcker till är det vårdpersonalen som ofta tar 

över. Då är det av vikt att kommunikationen och informationen mellan patient och 

vårdpersonal fungerar för at skapa en god kontakt. Genom ett bra bemötande och en 

öppen dialog så skapas en bättre relation mellan patient och vårdpersonal. Kyngäs 

och Rissanen (2001) beskriver att det stöd från sjukvården som visade sig vara av 

störst betydelse kom från sjuksköterskor. I en annan studie beskrevs även detta samt 

förklarades av att sjuksköterskan var bra på att förklara samt visade att hon/han hade 

tid och kunde ge den information som behövdes (Ridsdale et al, 1998). Detta kan 

förklaras med att det ju faktiskt är sjuksköterskan som är omvårdnadsansvarig. Det är 

sjuksköterskan som har till uppgift att informera samt lyssna på patienterna. I en 
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artikel av Hayes (2004) förklaras att det är sjuksköterskan som är nyckelrollen i 

vården av patienter som drabbats av epilepsi. Sjuksköterskan har till uppgift att ge 

information och råd, förklara vad som kan orsaka epileptiska anfall, livsföring, 

arbetsförhållande, planering i familjen, bilkörning men även om medicinering. 

Uppkommer osäkerhet skall kontakt tas med en specialist sjuksköterska. Jag tycker 

att det är viktigt att rådfråga någon annan om man är osäker i en situation då är man 

professionell. I en studie uttryckte deltagarna att de blivit sårade eller dåligt 

behandlade i bemötandet av vårdpersonal (Räty et al, 2006). 

 

I två av studierna upplevdes en oro samt pinsamt för att drabbas av ett epilepsiskt 

anfall bland andra människor vilket ledde till att man hellre stannade hemma (Harden 

et al, 2007; Räty et al 2006). I en artikel beskrevs en kvinna som under en gudstjänst 

i kyrkan fick ett epileptiskt anfall, när kvinnan vaknade upp hade gudstjänsten 

avbrutits och människor stod och tittade på henne. Kvinnan blev så generad att hon 

aldrig mer återvände till kyrkan (Hartshorn & Byers, 1992). Räty et al (2003) 

beskrev i sin studie att pojkar tillbringade mer tid med sina föräldrar.  

Jag har förståelse för att många personer drabbade av epilepsi avstår från olika 

sociala sammanhang på grund av rädsla att drabbas av ett epileptiskt anfall men det 

är fruktansvärt att det ska behöva vara på det viset. Information om vad epilepsi är 

till allmänheten skulle kanske öka förståelsen samt minska den oro som de drabbade 

känner av att drabbas av epileptiska anfall bland människor.  
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Slutsats 

Resultatet av denna litteraturstudie beskriver många olika upplevelser av hur det är 

att leva med epilepsi. Personerna som ingick i studierna levde med ständig oro för 

återkommande anfall. Personerna upplevde en känsla av att vara annorlunda, inte ha 

kontroll över sin kropp samt olika begränsningar som detta leder till i det dagliga 

livet. Resultatet visar även vilket behov av stöd som finns, till exempel stöd från 

familj och vänner men även ett professionellt stöd från vårdpersonal. Det visade hur 

viktigt det är att kunna besvara patientens frågor samt vikten av att visa att man har 

tid att lyssna. Det visades också hur viktig informationen är och att patienten får den 

information den behöver. Vårdpersonalen behöver kunskap för att ge individuellt 

stöd på rätt nivå. Jag tycker att det är viktigt att man har förståelse för personer 

drabbade av epilepsi samt att ge stöd åt dem på bästa möjliga sätt. Vidare forskning 

bör göras på hur man skall hjälpa dessa personer till ett bättre liv.  
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Kvantiativa studier 
Urval: Förfarandet beskrivet  Ja � Nej � 

 Representativt  Ja � Nej � 

 Kontext   Ja � Nej � 

 

Bortfall: Analysen beskriven  Ja � Nej � 

 Storleken beskriven  Ja � Nej � 

 

Interventionen beskriven   Ja � Nej � 

Adekvat statistik metod   Ja � Nej � 

Vilken statistisk metod är använd? 

 

 

Etiskt resonemang   Ja � Nej � 

 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida   Ja � Nej � 

       -reliabla   Ja � Nej � 

 

Är resultatet generaliserbart?  Ja � Nej � 

 

Huvudfynd: 

1………………………….. 

2…………………………. 

3………………………….. 
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Bilaga 2. 
Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet,  
               Studier med kvantitativ metod C, P, R enligt SBU/SSF (1999 4,s.48-49). 
 
 
 
 
 I= Hög II=  

Medel 
III= Låg 

C Prospektiv randomiserad studie. 
Större välplanerad och genomförd 
multicenterstudie med adekvat  
beskrivning av protokoll,  
material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet 
patienter tillräckligt stort för att  
besvara frågeställningen. 

 Randomiserad studie med  
för få patienter, och / eller 
för många delstudier,  
vilket ger otillräcklig 
statistisk 
styrka. Bristfälligt antal 
deltagare, otillräckligt  
beskriveteller stort bortfall. 

P Prospektiv studie utan randomi- 
sering. Väldefinierad frågeställning, 
tillräckligt antal patienter, 
adekvata statistiska metoder 

 Litet antal patienter, brister 
i 
genomförande, tveksamma 
statistiska metoder. 

R Retrospektiv studie. Stort  
deltagarmaterial väl beskrivet 
och analyserat med adekvata  
statistiska metoder. Lång 
uppföljningstid. 

 Begränsat deltagarmaterial. 
Otillräckligt beskrivet, 
alltför  
kort uppföljning eller 
inadekvata statistiska 
metoder. 

 
Tabell 3.  
Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, 
               studier med kvalitativ metod. 
 
 I= Hög II= Medel III= Låg 
K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning. 
Relevant urval samt väl beskriven 
Undersökningsgrupp och kontext. 
Metod och analys väl beskriven 
och genomförs, resultatet är 
logiskt och begripligt, god 
kommunicerbarhet.    

 Dålig / vag formulerad 
frågeställning. 
Undersökningsgrupp för 
liten / otillräcklig 
beskriven, metod / analys 
ej tillräckligt beskriven eller  
bristfällig resultatredovisning. 
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Bilaga 3. 
Tabell 4. Översikt över inkluderade artiklar. 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/Inter 
vention 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Studiede
sign- 
kvalitet 

Buelow 
2001 
USA 

Syftet var att undersöka 
hur personer drabbade av 
epilepsi uppfattar sin egenvård 

Kvalitativ studie 
13 stycken 
öppna  
och slutna 
frågor. 

Vuxna 
N=25 

Intervjuer som 
spelades 
in. Data delades in  
i kategorier och  
subkategorier. 

Av dessa 25 personer 
rapporterade  
12 stycken att de upplevde  
begränsningar att utföra vissa  
aktiviteter på grund av 
epileptiska anfall. 

K=(I) 

Brieger et al 
2001 
Nigeria 
 

Syftet var att undersöka effekten 
av psykologisk utbildning hos 
personer med epilepsi. 

Kvantitativ 
studie 
Frågeformulär 
Experiment och 
kontrollgrupp. 

Vuxna mellan 
21-65 år med 
diagnosen 
epilepsi. 
N=264 

Frågeformulär 
Utbildning om 
epilepsi. 
ANOVA. 

En tydlig minskning av 
depression i experimentgrupp 
jämförande kontrollgrupp. 

C=(I) 

Eklund & 
Sivberg 
2003 
Sverige 

Beskriva de levda erfarenheter 
hos tonåringar med epilepsi och 
förmåga att hantera detta. 

Kvalitativ 
studie. Intervju 
med öppna – 
slutna frågor. 

Ungdomar 
mellan 13-19 år 
med diagnosen 
epilepsi. 
N= 13 

Latent innehålls 
analys. Intervjuer 
som spelades in. 

Begränsning av aktivitet. 
Känna kontroll. 
Känsla av att vara annorlunda 
Stöd 
 

K=(I) 

Harden et al 
2007 
USA 

Syftet var att undersöka om det 
fanns något samband mellan 
epilepsianfall och den drabbade 
personens livskvalitet. 

Kvantitativ 
studie. 
 

Vuxna mellan 
18-45 år med 
diagnosen 
epilepsi. 
N=118 

Frågeformulär med 
skalor. 

Resultatet visade att det fanns 
ett samband mellan 
epilepsianfall och personens 
livskvalitet, även vid 
behandling av depression 

C=(II) 

Hightower et al 
2002 
USA 

Syftet att öka förståelsen av 
barns personliga upplevelser av 
epilepsi för att vägleda 
vårdpersonal inför vården. av 
dessa barn. 

Kvalitativ 
studie. 

Barn mellan 9-
12år med 
diagnosen 
epilepsi. 
N=8 

Intervjuer som 
spelades in. 
Öppna och slutna 
frågor. 

Medvetenhet och förståelse 
angående medicineringen. Barnen 
förstod att det fanns ett samband 
mellan anfallen och 
medicineringen.  
 

K=(I) 
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Kyngäs & 
Rissanen 
2001 
Finland 

 
Syftet att beskriva olika faktorer 
som är av stor betydelse hos 
ungdomar med en kronisk 
sjukdomar däribland epilepsi. 

 
Kvantitativ 
studie 

 
Ungdomar med 
olika kroniska 
sjukdomar 
N=1060 

 
Frågeformulär. 
SPSS 

 
Stöd från sjuksköterska, 
psykologer, föräldrar och 
vänner även motivation, energi 
och vilja är av stor betydelse för 
personer med kroniska 
sjukdomar 

 
C=(II) 

Martinovic et 
al 
2006 
Belgrad 

Syftet att testa möjligheterna att 
förebygga depression hos 
ungdomar med epilepsi. 

Kvalitativ och 
kvantitativ 

Ungdomar 
mellan 13-19 år 
med diagnosen 
epilepsi. 
N=104 

Intervjuades samt 
ingick i en 
randomiserad 
behandlingsstudie. 

Genom olika psykologiska 
behandlingar förbättra 
patienternas förmåga att hantera 
sin epilepsi. Författarn kom 
fram till att detta minskade 
depression hos dessa personer 
samt förbättrar livskvaliteten 
betydligt hos personer med 
epilepsi 

K=(II) 
C=(II) 

Ridsdale et al 
1998 
England 

Studiens syfte var att undersöka 
patienters tillfredställelse av 
information och råd om epilepsi 
och egenvård given av 
medicinspecialister, 
praktiserande läkare och en 
specialist sjuksköterska. 

Kvalitativ studie Vuxna mellan 
18 – 75 år med 
diagnosen 
epilepsi.  

Intervjuades med 
strukturerade frågor. 

Störst stöd fick dom av 
sjuksköterskan som var bra på 
att förklara samt visade sig ha 
mera tid för dom samt kunde ge 
den information som behövdes. 

K=(I) 

Theodor & 
Pfäfflin 
2002 
Tyskland 
 

Syftet var att undersöka effekten 
av utbildningsprogrammet 
MOSES. 

Kvantitativ 
studie 

Personer med 
diagnosen 
epilepsi mellan 
16-80 år. 
N=242 

Kontrollerad 
randomiserad studie. 
Experimentgrupp 
och kontrollgrupp. 

Experimentgruppen visade sig 
ha färre epileptiska anfall än 
kontrollgruppen. Kunskap och 
utbildning är viktigt. 

C=(II)  
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Räty et al 
2006 
Sverige 

Syfte var att belysa epilepsins 
inverkan på det dagliga livet, i 
ung, vuxen ålder, beskriven 
utifrån patienters känslor. 

Kvalitativ studie Unga vuxna 
mellan 18 -27 
år med 
diagnosen 
epilepsi. 
N=95 

Frågeformulär. Positiva känslor relaterade till 
det dagliga livet var känsla av 
hopp, förtroende och harmoni. 
De negativa känslorna som 
personerna uttryckte var oro, 
förtvivlan, rädsla, resignation, 
indignation.  

K=(II) 

Räty et al 
2003 
Sverige 

Studiens syfte var att beskriva 
hälsorelaterad livskvalitet hos 
personer drabbade av epilepsi. 

Kvantitativ 
studie. 

Unga vuxna 
mellan 13 – 22 
år med 
okomplicerad 
epilepsi 

Frågeformulär Pojkar med epilepsi hade 
däremot sämre själv förtroende 
jämfört med kontrollgruppen 
men tillbringade mer tid med 
sin familj. 

P=(II) 

Saburi et al 
2006 
Zimbabwe 

Syfte att beskriva och utveckla 
förhållandet mellan 
familjereaktioner och livskvalitet 
hos personer drabbade av 
epilepsi. 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
studie 

66 stycken 
mellan 18-45 år 

Intervju med öppna 
frågor. 

Majoriteten uppgav att de haft 
olika biverkningar av 
medicinering som till exempel 
glömska, trötthet under dagtid 
samt svårigheter att tänka klart. 
De flesta deltagarna hade en 
positiv självkänsla. 

C=(I) 
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Bilaga 4. 
Tabell 5 Översikt av exkluderade artiklar. 
 
 
 
Författare 
Årtal 
Land 

Titel Orsak till exklusion 

Hartshorn, C. & 
Byers, V. 
1992 
USA 

Impact of epilepsy on quality of life. Innehöll ej syfte, metod och 
resultat. 

Hayes, C. 
2004 
England 

Clinical skills: practical guide for managing 
adults with epilepsy. 

Ej beskriven metod samt resultat. 

Galetti, F. & Sturnilo, M.G. 
2003 
Italien 

Counseling children and parents about  
epilepsy. 

Innehöll ej syfte, metod och 
resultat. 

Shafer, P. 
1999 
USA 

Epilepsy and seizures 
Advances in seizure assesment, treatment and self-management. 

Ej beskriven metod samt resultat. 

 


