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  Introduktion: Personer som har epilepsi kan få anfall när och var som helst i 

vardagen, trots olika behandlingar. Hur livet påverkas av epilepsi kan bero på vilket 
förhållningssätt personerna har. Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelse av 
att leva med epilepsi. Metod: Polit och Beck (2012) modell för litteraturstudier 
användes för litteraturstudien. Baserad på 16 vetenskapliga artiklar som söktes i 
databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Resultat: Resultatet bygger på 4 
kvalitativa och 12 kvantitativa artiklar. Dessa har lästs i sin helhet av båda 
författarna, data som stämmde mot litteraturstudiens syfte markerades och delades 
sedan in i olika kategorier. Huvudresultat: Personer upplevde att livet blev 
påverkat av epilepsin. Upplevelser kunde vara minnessvårigheter, andras 
förutfattade meningar som kunde leda till stigmatisering samt rädsla kopplat till 
anfall. Slutsats: Sjuksköterskor stärker omvårdnaden till personer med epilepsi 
genom att ha kunskap om hur personer kan uppleva att leva med epilepsi.  
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INTRODUKTION 

Epilepsi 
Globalt finns det uppskattningsvis 65 miljoner personer som lever med epilepsi (EP) 
(Thurman et.al 2011). I Sverige lever cirka 60 000 personer med diagnosen EP (Svenska 
epilepsiförbundet 2015). Sjukdomen drabbar människor i alla åldrar, det är däremot mindre 
vanligt att den debuterar i medelåldern. Prevalensen är något högre hos män än hos kvinnor 
(Banerjee et al. 2009). EP definieras som en kronisk störning i hjärnan där den normala 
funktionen oprovocerat avbryts. Ett sådant avbrott kallas för ett epileptiskt anfall (Fisher et.al 
2005). I kroppen finns minst hundra miljarder neuron, nervceller. Deras huvudsakliga uppgift 
är att kommunicera; de tar emot, bearbetar samt skickar signaler via synapserna. Synapsen är 
kontakten mellan hjärnans nervceller, den består av två delar; en sändande presynaptisk- och 
en mottagande postsynaptisk del. Mellan dessa skickas signalsubstanser även kallat 
neurotransmittorer. En typ av synaps är GABA-synapserna vars funktion är viktig för att 
förhindra överstimulering av hjärnan. Störningar som minskar GABA-signaleringen kan leda 
till kramper och EP (Brodin 2007). Ett EP-anfall kännetecknas av återkommande kramper, 
vilket är korta episoder av ofrivilliga skakningar (World Health Organization [WHO] 2012). 
  
EP delas in i två huvudkategorier; EP som kännetecknas av generaliserade anfall och EP som 
kännetecknas av parteriella anfall (International League Against Epilepsy [ILAE] 1981). 
Generealiserade anfall inkluderar epileptiskt aktivitet i de båda hjärnhalvorna och har inga 
varnade symtom innan utbrott (Smith et.al 2015). Under generaliserade anfall ingår tonisk-
kloniska anfall som innebär förlust av medvetande, muskelkontroll samt kontroll av 
urinblåsan. Andra typer av generaliserade anfall är frånvaro- och myokloniska anfall. Alla 
generaliserade anfall leder till en förlust av medvetandet, som varar allt från några sekunder 
till flera minuter i utökade tonisk-kloniska anfall (Pitkanen & Sutula 2002). Status epilepticus 
är ett generaliserat anfall. Brophy et al. (2012) definierar status epilepticus som två anfall efter 
varandra utan att personen återfår medvetandet mellan anfallen, eller ett anfall som varar 
under mer än 30 minuter. Det har dock på senare tid föreslagits en reviderad definition som 
innefattar anfall från 5 minuter. Djurförsök har visat att permanent nervskada kan uppstå före 
den traditionella definitionen på 30 minuter av ihållande kramper, vilket talar för att 
definitionen har brister (Brophy et al. 2012). Parteriella anfall även kallat fokala anfall startar 
i en lokal del av hjärnan. De innefattar både enkla parieriella anfall och komplexa anfall 
(Pitkanen & Sutula 2002). Däremot kan alla partriella anfall överå till ett generaliserade 
anfall. Vid ett parteriellt anfall är det inte ovanligt att en känsla eller ett psykologiskt symtom 
varnar för ett kommande anfall (Smith et.al 2015). Parteriella anfall har skiftande symtom så 
som medvetande-frånvaro och ofrivilliga rörelser (Pitkanen & Sutula 2002). För att diagnosen 
EP kan ställas krävs något av följande tillstånd; minst två oprovocerade anfall med mer än 24 
timmar emellan eller enbart ett oprovocerat anfall som varit så omfattande (status epilepticus) 
att diagnos kan ställas (Fisher et al 2014). 
 

Behandling och omvårdnad vid epilepsi 
Behandlingen vid EP kan vara kirurgisk, farmakologisk och/eller neurostimulerande. Vanligt 
är att dessa behandlingar måste kompletteras med varandra samt med en pedagogisk och 
psykosocial behandling (Goldenberg 2010). Den kirurgiska behandlingen har under de 
senaste 10 åren blivit allt mer vanlig. Ett exempel på kirurgisk behandling är att ta bort en 
liten del av hjärnan med hjälp av laser (Smith et al. 2015). Den farmakologiska behandlingen 
måste vara mycket kontrollerad, då önskad verkan är att få en anfallsfrihet med så lite 
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biverkningar som möjligt (Läkemedelsverket 2011). Ett exempel på neurostimulering är 
vagusstimulering. Elektroder placeras då i hjärnan, på den vänstra vagusnerven. Elektroderna 
är i sin tur kopplade till en pacemaker som avger ström till elektroderna. Denna pacemaker 
placeras under vänstra nyckelbenet och avger svag ström under perioder vilka styrs av en 
fjärrkontroll. Vagusnerven stimuleras normalt under 30-60 sekunder och kan medverka till att 
avbryta anfallet (Smith et al. 2015). Biverkningar på läkemedel är bland annat huvudvärk, 
dagtrötthet, minnessvårigheter och minnesförlust (FASS 2015). Sjuksköterskan bör notera 
behandlingsform och eventuella biverkningar hos personer med EP (Smith et al. 2015). Enligt 
ICN:s etiska kod bör fokus i omvårdnad alltid ligga på att främja hälsa, förebygga sjukdom 
och lindra lidande (International Council of Nurses 2012). I omvårdnaden av personer med 
EP måste sjuksköterskan identifiera individuella behov hos personen, men även faktorer så 
som vilka anfall personen brukar få, om det finns någon utlösande faktor till anfallen och 
vilken sorts behandling personen är ordinerad (Smith et.al 2015). Personer med olika 
sjukdomar upplever vardagen och påverkan av sjukdomen på livet olika. Att ha en diagnos 
som kräver livsstilsförändringar behöver inte innefatta begränsningar i ett liv utan kan också 
vara förutsättningar för att skapa ett nytt liv. Som sjuksköterska är det viktigt att ha ett brett 
perspektiv samt att se alla upplevelser personen i fråga har kring sin sjukdom och situation 
(Paterson 2001). 
 

Problemformulering 
Personer med sjukdomar har individuella upplevelser kring deras sjukdom och livssituation. 
Författarna till litteraturstudien vill fokusera på hur och på vilket sätt som personer med EP 
upplever att livet blir påverkat. Sjuksköterskan kan när som helst komma i kontakt med 
personer med EP, det är då viktigt att ha en förförståelse kring hur personer upplever att leva 
med sjukdomen. Därför är det viktigt att öka kunskapen hos sjuksköterskor. Detta för att 
främja en god omvårdnad som innefattar en kunskap över vilka upplevelser personer som 
lever med EP har. Genom att ha en förståelse för vilka upplevelser personerna kan ha, kan 
också omvårdnaden bli bättre. 
 

Syfte 
Att belysa personers upplevelser av att leva med Epilepsi. 
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METOD 
En litteraturstudie innebär att kartlägga, sammanställa samt tydliggöra de kunskaper och 
aktuell forskning som finns inom ett givet område (Forsberg & Wengström 2013). Polit och 
Beck (2012) beskriver en modell med nio olika steg för att genomföra en litteraturstudie. En 
redovisning av modellen presenteras i figur 1. 
 

 

 
  

 
Figur 1. Översikt av Polit & Beck 

(2012) niostegsmodell för litteratursökning, fritt översatt. 
 

Litteratursökning 
I första- samt andra steget enligt Polit och Beck (2012) formulerades syftet, sökorden samt 
valen av databaser. I det tredje steget gjordes sökningarna: “Emotions AND Epilepsy, life” i 
databasen PubMed. “Epilepsy AND Experiences*” i databasen Cumulative Index to Nursing 
and Allied Health Literature (CINAHL), genom att trunkera sökordet ”Experiences” ökades 
antalet träffar då sökningen sker på hela ordstammen. I Psychology Information (PsycINFO) 
användes sökorden “Epilepsy AND Life Experience”(se tabell 1). Sökorden är inte identiska 
på de olika databaserna då MESH- och Hedding-termer för det svenska ordet ”upplevelse” 
varierar .  
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Inklusions och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier var peer-review-artiklar skrivna på engelska och publicerade mellan år 
100101-150501. Deltagarna skulle vara diagnostiserade med EP. 
Exklusionskriterier var review-artiklar och artiklar som fokuserade på personer under 18 år. 

Tabell 1, databassökning 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Pubmed:      
S1 Epilepsy 8,447    
S2 Emotions 28,188    
S3 Life 29,993    
S1 AND S2 
AND S3 

 39 23 11 11 

Cinahl:      
S1 Epilepsy 391    
S2 Experience* 23,968    
S1 AND S2  22 4 2 2 
PsycINFO:      
S1 Epilepsy 3,099    
S2 Life 

experience 
4,684    

S1 AND S2  17 8 3 3 
Totalt 
Pubmed, 
Cinahl & 
Psycinfo: 

 78 35 16 16 

 

Urval 
Urval	  1	  
I urval ett, det fjärde steget enligt Polit och Beck (2012) genomfördes sökningar i aktuella 
databaser med valda sökord. Detta resulterade i 78 artiklar där titel och abstrakt granskades. 
De artiklar som valdes bort var de som inte ansågs svara mot litteraturstudiens syfte eller 
exklusions- och inklusionskriterierna. I urval 1 inkluderades 35 artiklar. 
 
Urval	  2	  
I urval två, det femte- och sjätte steget enligt Polit och Beck (2012) granskades artiklarna 
kritiskt och noga i sin helhet. Detta genom att fokusera på artiklarnas syfte, metod, resultat 
och diskussion. De som svarade mot syftet samt inklusions- och exklusionskriterierna behölls. 
I urval 2 inkluderades 16 artiklar (se tabell 1).   
 
Urval	  3	  
I urval tre, det sjunde steget enligt Polit och Beck (2012) gjordes en kvalitetsgranskning av de 
16 artiklarna. Detta gjordes med hjälp av Polit och Becks (2012) granskningsmallar ”Guide to 
an overall critique of a quantitative research report” för de artiklar som hade en kvantitativ 
metod och ”Guide to an overall critique of a qualitative research report” för de artiklar som 
hade en kvalitativ metod. Sammanlagt inkluderades 4 artiklar med kvalitativ metod och 12 
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artiklar med kvantitativ metod. Efter urval 3 återstod 16 artiklar som resultatet baserats på. 
Artiklarna redovisades i en matris där författare, titel, land, årtal, syfte, metod samt 
huvudresultat sammanställdes (se Bilaga 1).  
 

Databearbetning  och analys 
I det åttonde steget, lästes artiklarna från urval 3. Författarna bearbetade först självständigt 
och sedan tillsammans ut data ur artiklarna som svarade mot litteraturstudiens syfte. Detta 
gjordes med hjälp av överstrykningspennor och postit-lappar. I det niode steget enligt Polit 
och Becks (2012) påbörjades en analys där data sorterades in i kategorier efter likheter. Ett 
induktivt arbetssätt användes under hela litteraturstudien, det vill säga att artiklarna 
granskades kritiskt, objektivt och förutsättningslöst. Utifrån resultaten i artiklarna 
observerades olika upplevelser av att leva med EP som kunde användas till litteraturstudiens 
resultat (Polit & Beck 2012). 

Forskningsetiska överväganden 
I litteraturstudien har författarna alltid gått till primärkällan för att få en korrekt 
källhänvisning (Polit & Beck 2012; Forsberg & Wengström 2013; Vetenskapsrådet 2001). 
Citat som används översattes inte utan citerades på originalspråk, detta för att undvika fel- 
och fritolkningar (Forsberg & Wengström 2013).  
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RESULTAT 
I resultatet framkom fyra kategorier; Acceptans och öppenhet, Rädsla och trygghet, 
Begränsningar och maktlöshet samt Relationer, som svarade mot syftet Personers upplevelse 
av att leva med epilepsi.  

Acceptans och öppenhet 
Deltagarna upplevde svårigheter i accepterandet av EP (Wadgren Wedlund et al. 2013; 
Calabro et al. 2013; Gauffin et al. 2011). De upplevde att de var annorlunda jämfört med 
andra och hade svårt att acceptera sjukdomen (Wadgren Wedlund et al. 2013; Räty & Wilde-
Larsson 2011). 
 
Upplevelsen av att leva med EP var starkt relaterat till vilken inställning och acceptans 
personerna hade (Calabro et al. 2013; Räty & Wilde-Larsson 2011). Upplevelsen var också 
relaterad till deras cooping-förmåga att hantera sjukdomen och situationen (Räty & Wilde-
Larsson 2011). Det finns en stark koppling mellan att acceptera en sjukdom och att uppleva 
mindre depressiva symtom (Calabro et al. 2013). Att acceptera sjukdomen innebar också en 
minskad upplevelse av ångest (Yue et al. 2011; Klinkenberg et al. 2011, Calabro et al. 2013; 
Gülpek et al. 2011; Jacoby et al. 2014; Barahmand & Haji 2014). När deltagarna inte 
accepterade sjukdomen beskrev deltagarna hur de upplevde en stress över situationen och hur 
de kunde känna sig svaga och ibland förvirrade (Klinkenberg et al. 2011). Även ilska 
beskrevs (Barahmand & Haji 2014). 
 

I wasn’t able to accept that I had epilepsy either. I was my own worst enemy - I fought it constantly.  
My personality was always coming up against the epilepsy” (Wadgren Wedlund et al. 2013, s. 349).  
 

Den framträdande upplevelsen i ett negativt förhållningssätt innebar svårigheter att acceptera 
sjukdomen, det innebar att fokus hela tiden låg på sjukdomen (Räty& Wilde-Larsson 2011). 
De upplevde att de inte hade någon chans mot sjukdomen samt att de ville ge upp hoppet om 
framtiden (Räty & Wilde-Larsson 2011; Gauffin et al. 2011). 
 
Ett positivt förhållningssätt innebar en upplevelse av acceptans, att livet kunde levas och 
uppskattas utan fokus på sjukdomen, som vilket annat liv som helst. Det ständiga 
ansvarstagande som präglar ett liv med EP lät inte påverka dem negativt (Räty & Wilde-
Larsson 2011). Att hantera sjukdomen innebar också att alltid vara beredd på dess 
konsekvenser, detta upplevdes ha gjort deltagarna till ”tuff survivers” och till förberedda 
personer (Forsgren et al. 2013). Likaså upplevdes det viktigt ha en öppenhet kring EP. En 
deltagare beskrev: 

There’s no point in keeping it a secret, it is better to tell… That gives you more respect and they can 
better understand how damned awful things can be sometimes… (Räty & Wilde-Larsson 2011, s. 
1996).  

Öppenheten upplevdes också viktig för att kunna skydda andra och den egna personen då de 
lättare kunde reagera på signaler innan ett anfall och eventuellt gå ifrån en situation eller ett 
sammanhang. På så vis minskade känslan av maktlöshet i samband med anfall, men en oro för 
att missbedöma signalerna upplevdes trots detta (Räty & Wilde-Larsson 2011; Vujisić et al. 
2014). 
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Rädsla och trygghet 
Att leva med EP innebar en rädsla för anfall (Yue et al. 2011; Norsa’adah et al. 2013; 
Barahmand & Haji 2014; Gauffin et al. 2011; Räty & Wilde-Larsson 2011). Deltagarna 
beskrev en rädsla över att gå hemifrån då det kunde innebära att de fick ett anfall. Att inte få 
hjälp under ett anfall eller att omgivningen inte förstod vad som hände, var en konkret rädsla 
(Gauffin et al. 2011; Räty & Wilde-Larsson 2011; Wadgren Wedlund et al. 2013). 
Anfallsfriheten hade en betydande roll i upplevelsen av trygghet hos personerna. Desto längre 
tid personerna varit anfallsfria desto tryggare upplevde personerna att de själva var 
(Norsa’adah et al. 2013; Calabro et al. 2013; Brand et al. 2012; Gülpek et al. 2011; Yue et al. 
2011; Rakesh et al. 2012). Samtidigt upplevdes i vissa fall anfallsfriheten inte alls som något 
betydande positivt eller som en trygghet (Yue et al. 2011).  

Deltagarna beskrev en rädsla inför framtiden. De upplevde en osäkerhet för vilka 
läkemedelsbiverkningar de skulle få (Yue et al. 2011; Räty & Wilde-Larsson 2011). De 
upplevde en rädsla för om de skulle kunna skaffa barn, då EP kunde skada barnet under 
graviditeten genom anfall och medicinering (Räty & Wilde-Larsson 2011). Personerna 
upplevde även en rädsla och ovisshet inför nästkommande anfall, vilket påverkade 
nattsömnen och de hade ofta mardrömmar kring deras nästkommande anfall (Räty & Wilde-
Larsson 2011). 

 

För att känna trygghet utbildade personerna med EP sina anhöriga och familj, personal på 
arbetsplatser och skolor, i vad de skulle tänka på och hur de borde agera vid ett anfall 
(Gauffin et al. 2011; Räty & Wilde-Larsson 2011). En deltagare beskrev: 

I have strategies for helping my children cope in case I have a seizure when I am alone with them at 
home… … My young daughter knows now how to open the front door and call for help… (Räty & 
Wilde-Larsson 2011, s. 1997)  

Begränsningar och maktlöshet 
Personerna upplevde att alla val i livet hade varit mer komplicerade på grund av deras EP. De 
upplevde även att EP var en begränsning för dem på så vis att de inte kunde göra vad andra 
människor gjorde utan att först behöva reflektera. De var tvungna att noga analysera och 
reflektera över deras val så som att exempelvis kunna gå på sociala events, skaffa barn, välja 
utbildning eller profession (Gauffin et al. 2011). Deltagarna upplevde också begränsningar i 
den personliga utvecklingen samt möjligheten att uppfylla drömmar (Gauffin et al. 2011). 
Exempelvis som att ge upp drömmen om att kunna skaffa barn (Räty & Wilde-Larsson 2011). 
De såg EP som en ständig barriär i livet och som en begränsning för att nå sin fulla personliga 
potential. Även som ett hinder för att bli betraktad som en fulländad, ansvarstagande och 
trovärdig vuxen (Gauffin et al. 2011). Känslan av att inte vara tillåten att ta samma ansvar 
som andra vuxna upplevdes som en sorg och plåga, det gav även en försämrad självkänsla. 
Om det inte vore för EP skulle deras personlighet ha utvecklats i en annan mer positiv bana 
(Gauffin et al. 2011). 

I många aspekter av livet upplevde deltagarna maktlöshet då de fick anstränga sig mycket mer 
än andra människor, utan att åstadkomma samma resultat (Gauffin et al. 2011). De kunde inte 
leva upp till sina egna förväntningar, hade inte samma möjligheter i livet som andra och 
upplevde svårigheter i att leva spontant. De hade även en önskan att få leva ett normalt liv där 
sjukdomen inte påverkade dem, samtidigt upplevde de en hopplöshet och misstro inför en 
framtid utan anfall och återhämtning (Gauffin et al. 2011; Räty & Wilde-Larsson 2011). 

Deltagarna beskrev hur de kunde vara deprimerade relaterat till sin diagnos (Klinkenberg et 
al. 2011; Calabro et al. 2013; Gülpek et al. 2011; Brand et al. 2012). Detta förbättrades av god 
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sömn som stärkte individen att orka mer och minskade oron och suicidala tankar (Duarte 
Wigg et al. 2014). Den onormala tröttheten, så kallad fatigue, upplevdes som en begränsning 
då den påverkade personerna i sociala aktiviteter (Wadgren Wedlund et al. 2013). 

Personerna upplevde att EP hade begränsat dem i studier och yrkesval (Forsgren et al. 2013; 
Gauffin et al. 2011; Wadgren Wedlund et al. 2013). Det hade varit svårt att få en anställning 
på grund av deras EP (Forsgren et al. 2013). Att skolgången blivit påverkad av fatigue och att 
självkänslan och självbilden försämrats på grund av en försämrad utvecklingsförmåga 
upplevdes som en begränsning (Gauffin et al. 2011; Klinkenberg et al. 2011). De upplevde att 
deras liv hade varit bättre om de hade lyckats i skolan samt hade funderingar kring vad de, 
utan sin EP, hade kunnat prestera och utbildat sig till (Gauffin et al. 2011). Att den 
akademiska framgången hade påverkats och att val av arbete hade kunnat bli annorlunda var 
något som upplevdes som en sorg (Gauffin et al. 2011). 
 
Att inte komma ihåg namn, nummer och datum på grund av minnessvårigheter upplevdes som 
en frustration, speciellt på arbetsplatser, i studier och relationer. Minnessvårigheter upplevdes 
som det största vardagliga problemet hos de som fick anfall mer sällan, då det gick ut över de 
sociala relationerna och skapade en känsla av att vara opålitlig. Rutiner underlättade 
minnesproblematiken och personerna upplevde att de hade mer kontroll i livet men 
minnessvårigheterna sågs trots detta som en stor begränsning i livet (Gauffin et al. 2011; 
Klinkenberg et al. 2011). 

Relationer 
Att leva i ett förhållande upplevdes som ett viktigt stöd i livet (Gülpek et al. 2011; Rakesh et 
al. 2012). Deltagarna upplevde även att stödet från deras föräldrar under uppväxten med EP 
hade skapat ett starkt band till deras föräldrar. Personerna upplevde däremot att EP var ett 
hinder för dem när de skulle skapa nya kontakter i tonåren (Gauffin et al. 2011). Även senare 
i livet upplevde personerna att EP var en barriär för dem, nya människor var rädda för att bli 
vän med en epileptiker och att det var svårt att knyta nya vänskapsband. Detta resulterade i att 
personer med EP upplevde en oro för att inte få några nya vänner och därför inte ville berätta 
om sin sjukdom i första mötet med nya människor. Detta gjorde de för att lättare skapa nya 
vänskapsrelationer och för att bli sedd som en riktig vän istället för någon som behövde hjälp 
(Gauffin et al. 2011). Denna oro upplevdes även i samband med första kontakten med ett nytt 
arbete, personerna undvek även då att berätta om sin sjukdom (Räty & Wilde-Larsson 2011; 
Forsgren et al. 2013). De upplevde dock att med en stigande ålder blev det lättare att prata om 
EP (Gauffin et al. 2011). 

Deltagarna upplevde att de blev missbedömda på grund av andras bristande kunskap kring EP 
både på arbetsplatser och i skolor, men även bland den generella befolkningen (Forsgren et al. 
2013; Gauffin et al. 2011; Wadgren Wedlund et al. 2013). De upplevde att mer information 
om sjukdomen borde tillhandahållas för allmänheten (Forsgren et al. 2013; Gauffin et al. 
2011; Wadgren Wedlund et al. 2013; Räty & Wilde-Larsson 2011). Personerna upplevde att 
de blev diskriminerade på grund av deras EP då de värderades ut efter deras diagnos och inte 
efter deras person (Wadgren Wedlund et al. 2013; Räty & Wilde-Larsson 2011; Forsgren et 
al. 2013; Gauffin et al. 2011). Att både de och deras familj hade blivit stigmatiserade av 
samhället, extra kontrollerade samt observerade på grund av deras EP. De blev även 
ifrågasatta att vara en värdig människa, som en del i samhället, ibland även av personens egen 
familj (Wadgren Wedlund et al. 2013; Räty & Wilde-Larsson 2011). Ofta upplevde 
personerna att de blev nedvärderade, genom att andra personer påpekade och uttryckte åsikter 
om hur personer med EP skulle leva livet, vad de borde göra och vad de inte borde göra 
(Gauffin et al. 2011). 
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…but then I had a major seizure when I was at a disco and was taken to the hospital by ambulance… 
and they thought at first that I was using drugs… just think… waking up to an unpleasant urgent 
request – hold out your arms now, then we will see-… and I didn’t have a clue what they ment (Räty 
& Wilde-Larsson 2011, s. 1997).  

Upplevelsen av att vara beroende av andra beskrevs som att stå i skuld till dessa personer, 
eftersom de upplevde att de var en börda för dem (Forsgren et al. 2013; Gauffin et al. 2011; 
Räty & Wilde-Larsson 2011). Problemen de orsakat sina anhöriga så som att de fick ta hand 
om dem när de fick ett anfall var något som de ofta tänkte på, exempelvis på hur deras barn 
fick ta mer ansvar (Gauffin et al. 2011).  Det sociala stöd och förståelse som personerna fick 
från andra människor upplevdes som en trygghet, både i det sociala livet och på arbetsplatsen. 
Personer som hade ett arbete upplevde ett stöd och en social trygghet i relationerna de hade på 
deras arbetsplats (Räty & Wilde-Larsson 2011; Vujisić et al. 2014; Rakesh et al. 2012; 
Gülpek et al. 2011). Relationerna på arbetet upplevdes mer som en trygghet hos de äldre 
personerna, än hos de yngre (Gülpek et al. 2011).   

  
Att få ett indraget körkort på grund av sin epilepsi upplevdes som begränsande och 
framkallade ett beroende av andra, då det inte var lika lätt att på egen hand ta sig från plats till 
plats. Det upplevde att transporterna tog längre tid för dem än för de som hade körkort och att 
mycket i det sociala livet blev uppoffrat på grund av indraget körkort. Att upprepade gånger 
behöva be om transporthjälp till personen själv och dennes familj upplevdes som begränsande 
och förnedrande (Gauffin et al. 2011; Sullivan & Buckley 2013; Wadgren Wedlund et al. 
2013). Samtidigt upplevde vissa  personer inga begränsningar eller negativa känslor kring 
indraget körkort, utan utnyttjade bara kollektivtrafiken mer (Sullivan & Buckley 2013). 
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DISKUSSION 
Litteraturstudiens syfte var att belysa personers upplevelse av att leva med EP. Resultatet 
delades in i fyra kategorier; Acceptans och öppenhet, Rädsla och trygghet, Begränsningar och 
maktlöshet samt Relationer. Resultatet visade att det fanns många upplevelser av att leva med 
EP. Exempelvis upplevde personer med EP en bristande kunskap hos den generella 
befolkningen som lett till diskriminering och utanförskap. 
 

Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens resultat visade att EP upplevdes ha påverkat studier och yrkesval. Det hade 
även varit svårt att få en anställning på grund av EP. Detta resultat stärks av Hawley et al. 
(2012) vars studie hävdar att diskriminering sker relaterat till EP. Den faktiska 
diskrimineringen upplevdes främst under anställning, men även innan anställning. Enligt 
studien blir den yngre befolkningen mer diskriminerade på arbetsplatser än den äldre (Hawley 
et al. 2012). Räty et al. (2009) studie styrker litteraturstudiens resultat då deltagarna upplevde 
att EP var ett socialt handikapp relaterat till många sociala aspekter. 
 
Litteraturstudiens resultat visade även att minnessvårigheter upplevdes som en begränsning, 
speciellt på arbetsplatser, i studier och relationer. Resultatet i litteraturstudien styrks av 
Velisaris et al. (2009) studie där kognitiva problem beskrevs så som att tankeverksamheten 
gick långsamt, glömska, språksvårigheter samt svårare att minnas saker längre bak i tiden. 
Vidare i Velisaris et al. (2009) studie beskrev deltagare hur de glömde att de skulle träffa 
andra personer, vad andra hade sagt, va de själva hade sagt, var de hade lagt saker eller om de 
hade gjort färdigt en uppgift. Koncentrationssvårigheterna medförde ett kortare spann av 
koncentration än andra personer, att de var lätt distraherade samt hade svårigheter att fokusera 
på mer än en sak i taget (Velisaris et al. 2009). 
 
I litteraturstudiens resultat framkom att få ett indraget körkort på grund av sin EP upplevdes 
som jobbigt och begränsande, då det inte var lika lätt att transportera sig från plats till plats. 
Tatum et al (2011) studie visade att sorg var den vanligaste reaktionen när patienter 
informerades om trafikbegränsningar. Vidare beskriver Fisher et al. (2000) hur deltagarnas 
upplevelse av att inte få köra bil samverkade med känslor av beroende som satte gränser för 
jobb, skola och sociala aktiviteter. Räty et al. (2007) studie styrker litteraturstudiens resultat 
då deltagarna upplevde en upprördhet i relation till att förlora sitt körkort. 
Förhållningssättet var avgörande för acceptansen av sjukdomen, detta framgår i 
litteraturstudiens resultat. Desto mer positivt förhållningssätt en person har mot sin diagnos 
och anfall desto lättare blir det för personerna att acceptera och leva med EP (Pais-Ribeiro et 
al 2007; Räty et al 2006; Räty et al 2009; Räty et al 2007). Lundgren et al (2008) påpekar 
vikten i att lära ut acceptans och ”mindfulness” för att stärka de positiva tankarna och 
förbättra förhållningssättet till sjukdomen. För att våga bearbeta de tankar som eventuellt har 
undantryckts är viktigt att få hjälp med att träna upp strategier för att stärka sitt mod. I studien 
har deltagarna upplevt en större kvalité på livet då de fått verktyg och förståelse för att kunna 
bli mer positiva och accepterande (Lundgren et al. 2008). Dessa resultat stämmer överrens 
med Patersons (2001) teori som i litteraturstudiens inledning beskrev sambandet mellan 
personers förhållningssätt mot en sjukdom och acceptansen.   
 

Metoddiskussion 
För att få fram artiklarna till resultatet togs ett antal val angående inklussion- och 
exklusionskriterier. Genom att välja artiklar som publicerats inom 5 år stärks en mer aktuell 
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forskning och aktuella upplevelser. Databassökningen gjordes först med inklusionskriterier på 
10 år, detta resulterade i ett för stort antal artiklar, därav gjordes en ny sökning med 5 år som 
inkulsionskriterie. Det resulterade i ett hanterbart antal artiklar. Att utbudet på artiklar var så 
stort stärker faktumet att det forskats mycket inom området. Då deltagarna som inte 
diagnostiserats med EP exkluderats, kunde relevant data kring upplevelser samlas in. 
Relevanta databaser där artiklar i omvårdnad presenteras användes; CINAHL och PubMed. 
Även PsycINFO användes som är en databas där artiklar inom omvårdnad från psykologisk 
forskning presenteras (Forsberg & Wengström 2013). Sökorden som valdes utifrån syftet, 
kombinerades med ”AND” i sökningarna på databaserna. Detta stärker relevansen i artiklarna 
i enlighet mot litteraturstudiens syfte (Forsberg & Wengström 2013). Då Pubmeds träffar blev 
ett för stort antal för att kunna hantera adderade författarna fritexten; ”life”, vilket ansågs falla 
in i de bärande begreppen och minskade antalet träffar till en hanterbar mängd. 
Kombinationen av “life” som fritext med ”epilepsy” och ”experience” som MESH-termer 
ökade relevansen hos artiklarna så att de svarade mot syftet.  
 
Kvantitativa artiklar är viktiga att ha med i litteraturstudien då det är lättare att se mönster när 
ett större antal deltagare inkluderas i studien (Forsberg & Wengström 2013). Tillsammans 
med kvalitativa studier där fokus i artiklarna legat på subjektiva upplevelser, finns utrymme 
till förklaringar och exempel kopplat till olika upplevelser (Backman 2008). I resultatet fanns 
4 stycken kvalitativa artiklar och 12 artiklar med kvantitativ ansats, detta skapar en bra grund 
för resultatet då både mönster bland en större mängd deltagare kan kartläggas men även 
detaljerna från konkreta upplevelser. Resultatartiklarna lästes först var för sig mellan 
författarna och därefter disskuterades artiklarna gemensamt. Data identifierades i olika teman 
enligt Polit och Becks (2012) nio-stegsmodell, dessa teman har diskuterats och kategoriserats 
mellan författarna ett flertal gånger. Genom att identifiera olika möjliga huvudteman och 
sedan fastställa de slutgiltiga kategorierna har all data blivit bearbetad. Då arbetet gjorts efter 
Polit och Becks (2012) niostegs-modell är arbetet replikerbart och metodiskt. Samtliga 
artiklar var skrivna på engelska. Med hjälp av lexikon och synonymordböcker har feltolkning 
av artiklarna kunnat undvikas. Genom att inte översätta de citat som använts, utan ha kvar 
dem på originalspråk visas att texten är trogen originalmaterialet. Hänsyn även tagits till att 
citaten inte ska bli tagna ur dess sammanhang (Forsberg & Wengström 2013). 
 

Klinisk betydelse  
Som sjuksköterska är det, oavsett vilken patient omvårdnaden är riktad till, alltid viktigt att ha 
en grundförståelse hur det är att leva med en sjukdom. Sjuksköterskan kan när som helst 
komma i kontakt med en person med EP, det är därför viktigt att bredda kunskapen om hur 
det är att leva med EP. För att sjuksköterskan skall kunna ge en så god vård som möjligt på 
lika villkor, till alla patienter. Författarna har förhoppningen att litteraturstudien ska kunna 
öka förståelsen hur det är att leva med epilepsi och då samtidigt stärka en god omvårdnad. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
Litteraturstudiens resultat tyder på att kunskapsbrist på arbetsplatser, skolor och hos 
allmänheten upplevs som ett problem. Författarna anser att en fortsatt forskning bör upprättas 
kring hur det lättast skulle vara möjligt att bredda kunskapen i samhället kring EP.  
 

Slutsats 
Litteraturstudien visade att personers upplevelser av att leva med EP är högst individuellt. Det 
är därför viktigt att som sjuksköterska identifiera individens egen kunskap, behov och 
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upplevelser. Hur personerna upplevde att leva med EP var starkt kopplat till vilket 
förhållningssätt samt acceptans de hade till sjukdomen. Detta avgjorde hur mycket de ansåg 
att sjukdomen begränsade och definierade dem. Det stöd som personerna med EP upplevde 
från familj och vänner som besatt kunskap om EP var en nödvändig del i ett positivt 
accepterande av sjukdomen. Det fanns en önskan av att känna detta stöd även i samhället där 
en övervägande kunskapsbrist just nu råder. 
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Bilaga 1. Matris 
                      

Författare Titel, årtal, 
land 

Syfte Metod Huvudresultat 

Barahmand, 
U. & Haji, 
A. 

The impact of 
intolerance of 
uncertainty, 
worry and 
irritability on 
quality of life in 
persons with 
epilepsy: 
Irritability as 
mediator 
 
Land: Iran 
 
År: 2014 

Undersöka hurvidare 
oro och osäkerhet har 
påverkan på QOL 

Kvantitativ, 
frågeformulär.  

Urval:60 personer 
med EP 

Bortfall: 10 
personer 

Anlys: 
Regressionsanalys 

Resultaten visade att av 
osäkerhet, oro och 
irritabilitet har unika och 
signifikanta effekter på 
livskvaliteten. 

Brand,	   J.G.,	  
Rivera	  
Mindt,	   M.,	  
Schaffer,	  
S.G.,	   Alper,	  
K.R.,	  
Devinsky,	  
O.	   &	   Barr,	  
W.B. 
 

Emotion 
processing bias 
and age of 
seizure onset 
among epilepsy 
patient with 
depressive 
symptoms 
 
Land: USA  
 
År: 2012 

Att undersöka 
hurvidare 
anfallsdebuten av EP 
har påverkan på 
symtom av depression 
hos personer med 
epilepsi.  
 
 

Kvantitativ.   

Urval: 101 patienter 
diagnostiserade med 
EP, engelsktalande 
och utan några 
psykiatriska 
sjukdomar. 

Analys: 
Bedömningsinstrum
ent. 

Personer med en EP-debut 
i en tidig ålder har högt 
risk att lida av depressiva 
symtom och att dessa 
symtom har stor inverkan 
på deras dagliga liv. 

Calabrò, 
R.S., 
Grisolaghi, 
J., 
Quattrini, 
F., 
Bramanti, 
P. & 
Magaudda, 
A. 

Prevalence and 
clinical features 
of sexual 
dysfunction in 
male with 
epilepsy: the 
first southern 
italy hospital-
based study. 
 
Land: Italien  
 
År: 2013 

Utvärdera prevalensen 
hos män med EP och 
deras eventuella 
sexuella dysfunktion. 
Samt att  undersöka 
psykosociala och 
kliniska fakroter som 
kunde påverkat 
prevalensen. 
 
 

Kvanitativ. Ett 
semistrukturerat 
frågeformulär. 
  
Urval: 30 män med 
epilepsi samt en 
kontrollgrupp med 
30 män. Totalt 60 
deltagare.  
 
Analys: Chi square 
test. 
 

En låg prevalens visades 
mellan sexuell 
dysfunktion och epilepsi.  

Duarte 
Wigg, 
C.M., 

The relationship 
between sleep 
quality, 

Syfte: Undersöka 
prevalensen av suicida 
tankar hos patienter 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 
 

Depression och ångest är 
förknippat med 
sömnproblmatik, de är 
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Filgueiras, 
A., Mota 
Gomes, 
M.D. 

depression and 
anxiety with 
epilepsy and 
suicidal ideation 
 
Land: Brasilien 
 
År: 2014 

med epilepsi i relation 
till sömnkvallitet, 
dagtrötthet, 
deppression och 
ångest/oro.  
 

Urval: 98 patienter 
med EP men inga 
andra neurologiska 
diagnoser.  
 
Analys: Statistisk 
analys, Mann-
Whitney-Wilcoxon 
test, Fisher analysis 
 

även stora faktorer för 
självmord och 
självmordstankar. 

Forsgren, 
L., 
Ghanean, 
H., 
Jacobsson, 
L. & 
Richter, J. 
   
 

On the 
experience of 
stigma by 
persons with 
wpilwpsy in 
Sweden and 
Iran- a 
comprahensiv 
study 
 
Land: Iran och 
Sverige. 
 
Årtal: 2013 
 

Syfte: Att jämföra 
upplevelsen av 
stigatisering hos 
personer med EP i 
Iran och Sverige.  
 

Kvantitaviv. 
Frågeformulär 
 
Urval: 93 personer 
med EP. 
 
Internt bortfall:137  
 
Analys: 
Faktoranalys 
 

Svenskar upplevde mindre 
stigmatisering än Iranier, 
deltagarna fick skatta 
påståenden om hur det är 
leva med EP.  
 

Gauffin, H., 
Flensner, 
G. & 
Landtblom, 
A.M.. 
 

Living with 
epilepsy 
accompanied by 
cognetive 
difficulties: 
young aults 
experinces.  
 
Land: Sverige 
 
Årtal: 2011 
 
 

Beskriva hur det är att 
leva med EP och 
kognetiva svårigheter 
hos unga vuxna. 
 
 

Kvalitativ, 
fokusgruppintervju. 
 
Urval: 14 personer 
med diagnostiserad 
EP under minst ett år 
som upplevde 
minnessvårigheter.  
 
Internt bortfall: 4 
personer till 
intervjuerna. 
 
Analys: 
transkripterade 
intervjuer.  
 

Personerna upplevde att 
deras vardagsliv varit och 
är mycket påverkat av 
diagnosen EP. 
 

 

Gülpek, D., 
Bolat, E., 
Mete, L., 
Arici, S. & 
Celebisoy, 
M. 
 

Psychiatric 
comorbidity 
quality of life 
and social 
support in 
epileptic 
patients 

Undersöka 
förekomsten av 
depressioner och 
ångest hos personer 
med EP jämfört med 
personer som ej har 
EP. 
 

Kvalitativ. Intervjuer 
samt frågeformulär.  
 
Urval: 100 deltagare 
inklusive en 
kontrollgrupp på 50 
personer. 
   

Fanns en signifikant 
skillnad i livskvalitet 
mellan gruppen med 
epileptiker gentemot 
kontrollgruppen. 
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Land: Turkiet 

År: 2011 

 Analys: Student t-
test Mann-Whitney 
U. 

 

Jacoby, A., 
Snape, D., 
Lane, S. & 
Baker, G.A. 

Self-reported 
anxiety and 
sleep problems 
in people with 
epilepsy and 
their association 
with quality of 
life 
 
Land: England 
Årtal: 2014 

 

Undersöka 
självrapporterad 
ångest 
och sovproblematik 
hos personer med EP, 
undersöka bidragande 
faktorer. 
 

Kvantitativ, 
frågeformulär 
(kompletterades med 
internetundersökning
). 
 
Urval:947 Personer 
med EP samlades in 
från databasregister
  
Analys: 
Regressionsanalys 
 

Personer med epilepsi 
löper högre risk för ångest 
och sömnproblem. 
Bidragande faktorer för 
ångest är ett nedsatt 
allmänt hälsotillstånd, oro 
för anfall & biverkningar 
av antiepileptiska 
läkemedel (AED) 

 

Klinkenber
g, S., 
Majoie, 
H.J., van 
der 
Heijden, 
M.M., 
Rijkers, K., 
Leenen, L. 
& 
Aldenkamp
, A.P. 

Vagus nerve 
stimulation has a 
positive effect 
on mood in 
patient with 
refactory 
epilepsy. 

Land: 
Nederländera 

Årtal: 2011 

 

Undersöka 
hurvidare vagusstim-
ulering har påverkan 
på känslor och 
kognition. Samt utreda 
om dessa påverkar 
anfallskontrollen.  

Kvantitativ, 
frågeformulär.  En 
prospektiv 
longitudinell 
observationsstudie 
med cohortgrupper.  
 
Urval: 40 deltagare 
som  
Blivit ordinerade 
vagusstimulering 
som behandling. 
 
Internt bortfall: 1 
person. 
 
 
Analys: Paired t-test 
 
 

Förbättringar observerades 
i både humör och 
livskvalitet efter 6 
månaders VNS, resultaten 
av denna studie indikerar 
en än en gång den 
antidepressiva effekten av 
VNS. 
 
 

Norsa’adah, 
B., Zainab, 
J. & 
Knight, A. 

The quality of 
life of people 
with epilepsy at 
a tertiary referral 
centre in 
Malaysia 

Land: Malaysia 

Årtal: 2013 

 

Utreda hur mycket 
hälsorelaterad QOL 
och närvaron av EP-
attacker hör ihop. 
 

Kvantitativ, En 
tvärsnittsstudie. 
Frågeformulär 
 
Urval, 106 personer 
fullföljde 
frågeformuläret.  
 
Internt bortfall: 14 
stycken 
 
Analys: Cronbasch’s 
alpha, t-test 
 

Tätare EP-attacker leder 
till lägre QOL. 
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Ramesh, 
R., Rachel, 
P., Chanda, 
R., Satish, 
N. & 
Mohan, 
V.R. 

Quality of life 
among people 
with epilepsy: a 
cross-sectional 
study from rural 
southern India 
 
Land: Indien 
 
År:2012 
 

Utvärdera hur 
personer i Tamil Nadu 
med EP uppfattar sin 
livskvalité och 
identifiera faktorer 
som är förknippade 
med dålig livskvalité. 
 
 
 

 

Kvantitativ, 
frågeformulär och 
intervjuer.   
 
Urval: 91 personer 
med EP. 
 
Externt bortfall: 26 
personer.  
 
Analys: multivariat 
analys 
 
 
 
 

Förekomsten av ångest, 
brist på grundutbildning, 
att vara ensamstående, 
separerad eller 
änka/änkling, äldre ålder, 
lägre inkomst samt tätate 
anfallsdurationer är 
förknippat med lägre 
livskvalitet hos personer 
med epilepsi. 
 
 

Räty, L. & 
Wilde 
Larsson, B. 

 

Patients’ 
perceptions of 
living with 
epilepsy: a 
phenomenograp
hic study.  
 
Land: Sverige 
 
Årtal: 2010 
 

Beskriva hur patienter 
med EP uppfattar hur 
det är att leva med EP. 
  

 

Kvalitativ 
fenomenografiska 
intervjuer  
 
Urval, bortfall: 19 
deltagarnde 
 
Analys: 
Fenomenografisk 
analysmetod 

Vilken påverkan på livet 
epilepsi har beror på 
vilken  inställning 
personerna har till 
sjukdomen. En positiv 
inställning är kopplat till 
en bättre kvalité på livet. 
  
 

Sullivan, C. 
& Buckley. 
S. 
 

 

A survey 
examing the 
impact of 
driving 
cessation on 
people with 
epilepsy in 
Ireland 
 
Land: Irland 
 
Årtal: 2013 
 
 

Undersöka om 
indragna körkort på 
grund av epilepsi, har 
påverkan på 
personerna och i så 
fall på vilket sätt.  
 

Kvantitativ. 
internetbaserat 
frågeformulär.  
 
Urval: 95 personer 
med EP som fått 
indraget körkort. 
 
Externt bortfall: 19 
personer 

Analys: statistical 
package for the 
social sciences 
version 18 (SPSS), 
Fisher’s exact test. 

Deltagarna använde 
kollektivtrafik mer än den 
allmänna befolkningen. 
Till en början när de inte 
fick köra bil var vänner 
och släktingar de som 
huvudsakligen fick köra 
personerna dit de skulle. 
De upplevde en begränsad 
tillgång till samhället, var 
tvungna att ge upp 
aktiviteter, hade en 
försämrad livskvalitet 
samt hade en sänkt 
självkänsla. 
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Vujisić, S., 
Vodopić, 
S., 
Radulović, 
L. & Injac-
Stevović, 
L. 

Psychiatric 
comorbidities 
among patients 
with epilepsy in 
Montenegro. 
 
Land: 
Montenegro 
 
Årtal: 2014 

Att utvärdera 
förekomsten av 
psykiatriska problem, 
depression och ångest 
bland patienter med 
epilepsi. 
 

Kvantitativ, 
tvärsnittsstudie, 
Frågeformulär.  
 
Urval: 70 deltagare. 

Analys: 
Regressionsanalys 
och x2-test.  

Varken depression eller 
ångest var associerad med 
ålder, kön, civilstånd, 
ålder vid anfallsdebut eller 
durationen av epilepsi. 
Prevalensen är relativt hög 
för att ha psykiatriska 
störningar i samband med 
EP. 

 
Wadhagen 
Wedlund, 
E., Nilsson, 
L., Tomson, 
T. & Erdner, 
A. 

What is 
important in 
rehabilitation for 
persons with 
epilepsy? 
Experiences from 
focus group 
interviews with 
patients and staff. 
  
Land: Sverige 
 
Årtal: 2013 
 

Identifiera 
problemorråden av vikt 
i rehabiliteringen för 
personer med epilepsi. 

 

Kvalitativ, 
fokusgruppsintervjuer
.  
 
Urval: 17 personer. 
 
Bortfall: Externt 4 st. 
Internet 21 st. 

Analys: 
Transkripterade 
intervjuer.  

Resultatet understryker att 
rehabilitering för personer 
med epilepsi bör utformas 
individuellt, både 
strukturellt och 
innehållsmässigt.  

Yue, L., Yu, 
P.M., Zhao, 
D.H., Wu, 
D.Y., Zhu, 
G.X., Wu, 
X.Y. & 
Hong, Z. 

 

Determinants of 
quality of life in 
people with 
epilepsy and 
their gender 
differences. 

Land: China   

År: 2011 

 

Undersöka faktorer 
som är förknippade 
med QOL hos personer 
med EP samt att utreda 
hurvidare det är 
skillnad på dessa 
faktorer beroende på 
kön hos personerna. 

 

Kvantitativ, 
intervjuer och 
mätinstrument. 
Tvärsnittstudie. 
 
Urval:247 deltagare. 
Patienter 
exkluderades om de 
tidigare haft stroke, 
hjärnskada eller 
hjärntumör eller 
andra neurologiska 
sjukdomar. 

Kvinnor upplevde att 
antalet AED:s var en viktig 
del i högre QOL. Männen 
ansåg att anfallskontrollen 
var den viktigaste faktorn i 
QOL.  

 


