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Sammanfattning
Bakgrund: Ett epileptiskt anfall är ett retningstillstånd i hjärnvävnaden som utlöses av en 
plötslig, okontrollerad elektrisk urladdning i hjärnans nervceller. Vid sjukdomen epilepsi 
innebär det att individen har tendens att få återkommande, oprovocerad ökad elektrisk 
aktivitet i hjärnvävnaden som därmed utlöser epileptiska anfall. Vid ett epileptiskt anfall kan 
medvetandet vara påverkat, och antingen motoriska eller sensoriska symtom kan uppstå. Som 
sjuksköterska är det betydelsefullt att ha förståelse för hur individen själv upplever sin 
sjukdom och hur dennes livsvärld ser ut, för att kunna skapa en god omvårdnad med 
individen i centrum.
Syfte: Syftet var att belysa vuxna personers upplevelse av att leva med epilepsi
Metod: Till studiens syfte valdes en kvalitativ litteraturstudie som baserades på 14 
vetenskapliga artiklar. Artiklarna söktes fram från databaserna PubMed och Cinahl. 
Artiklarna analyserades med inspiration av Lundman och Hällgren Graneheims manifesta 
innehållsanalys.
Resultat: I resultatet framkom det att personerna med epilepsi upplevde att de tappade 
kontrollen över livet. Sjukdomen påverkade dem både kognitivt och psykiskt. De upplevde 
att deras sociala liv och de sociala relationerna blev påverkade av sjukdomen.
Slutsats: Sjukdomen påverkade individerna på olika sätt och gav upphov till många känslor 
kring den nya livssituationen. Upplevelsen såg olika ut från person till person. Som 
sjuksköterska var det av stor betydelse att ta del av patientens livsvärld för att kunna lindra 
lidandet. Genom den kunskap som erhölls kunde detta bidra till en helhetsbild av patientens 
livsvärld och kunde bidra till att sjuksköterskan kunde anpassa omvårdnaden ännu mer efter 
patienten, samt hjälpa denne att hantera sin sjukdom i det vardagliga livet.

Nyckelord: Epilepsi, livsvärld, omvårdnad, upplevelse.
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Inledning
Epilepsi är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna. I Sverige beräknas att det finns 

cirka 69 000 vuxna personer som har diagnosen epilepsi (Socialstyrelsen, 2019). Epilepsi kan 

debutera i alla åldrar, men det är mer förekommande att barn och tonåringar drabbas oftare än 

vuxna. När epilepsi debuterar i vuxen ålder är det vanligt att det är ett symtom till följd av en 

komplikation till en underliggande skada i hjärnan efter ett trauma, hjärntumör, stroke eller 

blödningar samt vid en infektiös process i hjärnan (Schön & Svensson, 2013). Epilepsi kan 

orsaka plötslig medvetslöshet, detta medför att personen faller till marken och får kramper. 

Under anfallet kan faeces- och urinavgång ske. Detta kan ge skam- och skuldkänslor för den 

drabbade (Espeset, Mastad, Rafaelsen Johansen och Almås, 2011). 

beskriver att diagnosen epilepsi kan ha en betydande påverkan vad gäller 

valet av utbildning, yrkesutövning samt påverka även individens vardagliga liv. Arbetslivet 

samt vardagslivet begränsas genom att körkortet kan bli ifrågasatt och indragen. Därmed kan

valfriheten och rörelsefriheten begränsas och som i sin tur kan ge en negativ inverkan på 

livskvaliteten (Šestan, et al., 2017). Yang, Wang, Snape, Chen, Zhang, Wu, Baker, Zheng och 

Jacoby (2011) beskriver att på grund av okunskap finns det idag fortfarande fördomar mot 

personer med epilepsi. Bristande kunskap och rädsla kan leda till att stigmatisering och social 

isolering ökar (Yang, et al., 2011). Mahrer- Imhof, Jaggi, Bonomo, Hediger, Eggenschwiler, 

Krämer och Oberholzer (2012) menar att för personer med epilepsi är familjens stöd ytterst 

betydelsefull och de bör därför vara involverade i vården (Mahrer- Imhof, et al., 2012). 

Sannolikheten att sjuksköterskan möter en patient med epilepsi i sitt dagliga arbete är stor. 

Det är därför värdefullt för sjuksköterskan att förstå hur en patient med epilepsi upplever sin 

sjukdom för att kunna ge adekvat, personcentrerad omvårdnad, ge en individanpassad 

information om vad epilepsi är, ha kunskap om påverkande faktorer som kan utlösa ett anfall 

samt känna till tidiga signaler. Sjuksköterskan kan genom sitt samtal med patienten få reda på 

patientens egna observationer och upplevelser av anfallen. Hon har då möjlighet att förmedla 

sin kunskap och sitt stöd för patienten att uppnå kontroll över sitt liv och därmed en bättre 

fysisk och psykisk hälsa. Då det finns få studier som belyser vuxna personers upplevelser av 

att leva med epilepsi, så valdes det att studera detta ämne genom en litteraturstudie med 

kvalitativ design. Målet med studien är att ge en större inblick i hur patienten uppfattar sin 

sjukdom samt förmedla en förståelse om de svårigheter som patienten kan stöta på i sitt 
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vardagliga liv och ge allmänsjuksköterskan en bredare kunskap som kan hjälpa henne vid 

utformning av en personcentrerad omvårdnad.

Bakgrund
Epilepsi
Ericson och Ericson (2013) beskriver ett epileptiskt anfall som ett retningstillstånd i 

hjärnvävnaden som utlöses av en plötslig, okontrollerad elektrisk urladdning i hjärnans 

nervceller. I hjärnvävnaden råder det normalt en balans mellan stimulerande och hämmande 

transmittorsubstanser. Dock kan nervcellerna tillfälligtvis bli över retbara så att hämningen 

bryts och därmed utlöses en kraftig elektrisk aktivitet, som därefter snabbt sprids över större 

delen av hjärnbarken och även involverar djupare strukturer i hjärnan. Vid sjukdomen 

epilepsi innebär det att individen har tendens att få återkommande, oprovocerad ökad 

elektrisk aktivitet i hjärnvävnaden som då utlöser epileptiska anfall. Det finns ingen tydlig 

orsak till epilepsi men anledningen till ett epileptiskt anfall kan exempelvis vara en tillfälligt 

låg kramptröskel eller påverkan på hjärnvävnaden som kan bero på till exempel: syrebrist, 

förgiftning, hög temperatur. Det kan också bero på en hjärnskada efter till exempel en olycka 

(Ericson & Ericson, 2013). 

Espeset, Mastad, Rafaelsen Johansen och Almås (2011) beskriver att det finns två huvudtyper 

av epileptiska anfall. Generaliserade och fokala anfall. Vid generaliserade anfall är båda 

hjärnhalvorna involverade. Medvetandet är alltid påverkat och de motoriska symtomen är 

alltid symmetriska. En typ av generaliserade anfall är det generaliserade tonisk-kloniska 

anfallet. Det första symtomet är de toniska kramperna, det vill säga att individen har ihållande 

muskelkontraktioner och blir stel. Det går sedan över till kloniska kramper som kan ses som 

ryckningar. När anfallet går in i den toniska fasen så pressas även luften ut ur personens 

lungor genom de sammanpressade stämbanden. Detta ger upphov till det så kallade 

epileptiska skriket. Vid fokala anfall är det bara ena hjärnhalvan som är involverad. Fokala 

anfall kan ske utan medvetandepåverkan eller med medvetandepåverkan. Fokala anfall utan 

medvetandepåverkan utgörs av kortvariga sensoriska eller motoriska symtom. Vid Fokala 

anfall med medvetandepåverkan så kan medvetandet vara något påverkat så att personen inte 

svarar på tilltal och inte lyder uppmaningar, men ändå verkar vaken. Holland, Edward och 

Giandinoto (2017) beskriver att de fokala anfallen kan ge upphov till att personen upplever 
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ett förändrat tillstånd av medvetandet. Detta kan visas genom en blank stirrande blick, 

dagdrömmeri, förvirring, att individen vandrar runt eller att individen är omedvetenhet om 

omgivningen. Fokala anfall kan sprida sig och involvera båda hjärnhalvorna vilket kan leda 

till att det utvecklas till ett generaliserat toniskt-kloniskt anfall.

Espeset et al. (2011) beskriver även ett annat tillstånd som kallas status epilepticus, som är ett 

allvarligt tillstånd som kan förekomma vid alla anfallstyper. Detta tillstånd innebär ett 

epileptiskt anfall som varat mer än 30 min eller där det förekommer flera hopade anfall utan 

att individen kommer till medvetande före påföljande anfall. Om kramperna är mycket 

kraftiga kan generell syrebrist med acidos uppstå i vävnaderna (Espeset, et al., 2011). Smith, 

Wagner och Edwards (2015) menar att status epilepticus kan orsaka cerebrala funktionella 

förändringar, neuronskada eller död om medicinsk behandling inte ges. När ett anfall varar i 

minst fem minuter bör det betraktas som status epilepticus och bör därmed behandlas enligt 

gällande landets riktlinjer om epilepsivård (Smith, et al., 2015). Det är också av betydelse att 

belysa omvårdnaden under och efter ett anfall, och detta kommer därför beskrivas i nästa 

avsnitt.

Omvårdnaden under och efter ett epileptiskt anfall
Espeset et al. (2011) beskriver att när det handlar om generaliserade anfall med tonisk-

kloniska kramper bör personen om möjligt läggas i stabilt sidoläge för att säkerhetsställa fria 

luftvägar. Detta kan dock vara svårt på grund av kramperna. Däremot handlar det inte om att 

förhindra kramperna, utan att minska risken för följdskada genom att till exempel ta bort 

vassa föremål som kan finnas i omedelbar närhet eller på kroppen. Det bör också läggas 

något mjukt under huvudet för att motverka skador till följd av kramperna. Det är också av 

betydelse att lossa på åtsittande kläder. Det är även önskvärt att den som befinner sig hos 

individen med epilepsi håller obehöriga borta och ser till att skapa en lugn miljö runt 

personen. Det får aldrig under ett anfall stoppas in något i munnen då det lätt kan orsaka 

tandskador.

Espeset et al. (2011) beskriver vidare att efter ett anfall bör under den närmaste tiden individen 

noggrant observeras. De första andetagen efter anfallet kan vara långa och djupa. Personen 

behöver också få möjlighet att sova eller åtminstone vila efter anfallet och bör då placeras i 

stabilt sidoläge. Om det har varit urin- och/eller fecesavgång i samband med anfallet behövs 
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hjälp med att få möjlighet till att tvätta sig och få rena kläder. På grund av förvirring och trötthet 

efter anfallet kan det vara svårt att klara av sin personliga hygien på egen hand. Holland, Edward 

och Giandinoto (2017) påtalar att trötthet och förvirring är vanliga symtom efter ett anfall och är 

ett tecken på en neurologisk störning. Detta kan inträffa oavsett vilken typ av anfall som 

personen haft. Anledningen till att dessa symtom uppstår är på grund av att hjärnan återvänder 

till normal neuronaktivitet från att ha varit hyperaktiv. Vissa personer kan även uppleva symtom 

som känslomässig nöd som kan leda till aggressivitet. Ett annat symtom som kan uppträda är 

automatismer (Holland, Edward & Giandinoto, 2017). 

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden vid epilepsi
Räty och Gustafsson (2006) menar att i omvårdnaden kring patienter med epilepsi ska 

sjuksköterskan dels kunna observera vilka konsekvenser sjukdomen får för patientens 

fysiska, psykiska och sociala behov, dels kunna bedöma individuellt anpassade 

omvårdnadsåtgärder. Den kontakt som sjuksköterskan skapar i relationen med patienten är av 

stor betydelse. Det krävs att hon besitter inlevelseförmåga, uppfinningsrikedom, tålamod och 

framförallt medmänsklighet och värme. Lyckas inte sjuksköterskan skapa en god vårdrelation 

med patienten kan detta medföra bristande tillit och sämre förutsättningar för det psykiska 

och fysiska välbefinnandet (Räty & Gustafsson, 2006). Espeset et al. (2011) beskriver att ha 

sjukdomen epilepsi kan vara mycket påfrestande både för patienten och anhöriga. Detta 

ställer stora krav på sjuksköterskans kompetens att parallellt med den objektiva bedömningen 

av situationen kunna lyssna på patientens upplevelse av att vara sjuk och kunna bidra till en 

känsla av hopp hos patienten. Många patienter kan känna otrygghet inför framtiden, då de 

inte vet vad som kommer att ske eller hur den kommer att se ut. Därför är det betydelsefullt 

med information och handledning så att patienten får så bra kontroll över situationen som 

möjligt. Buelow, Miller och Fishman (2018) menar att vid en kronisk sjukdom, exempelvis 

epilepsi, är det mer förekommande att personer med epilepsi kontaktar sjuksköterskan för att 

diskutera vårdproblem, eftersom sjuksköterskor oftare tar sig tid och lyssnar aktivt på 

patientens frågor, samt ofta har mer djupgående information om sjukdomen. Sjuksköterskan 

bör alltid sträva efter att bidra med relevanta omvårdnadsåtgärder för att patienten ska få en 

så bra livskvalitet som möjligt (Buelow, et al., 2018). 

Espeset et al. (2011) menar att som sjuksköterska eftersträvas det att bidra med omsorg och 

omtanke och göra allt som är nödvändigt för att patienten ska kunna uppleva en så bra 
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livskvalitet som möjligt. För sjuksköterskan är det även betydelsefullt att undervisa patienten 

om lämpliga förebyggande åtgärder, det vill säga faktorer som kan bidra till att förhindra 

uppkomsten av epileptiska anfall. Ett liv med dagliga rutiner kan minska risken för anfall. 

Personer med epilepsi bör heller inte utsätta sig för alltför sena nätter, stress eller liknande. 

Hjärnans metabolism är också beroende av glukos och ett lågt blodsockervärde kan därmed 

öka risken för anfall. Därför bör personer med epilepsi äta regelbundet och ha ett bra och 

varierat näringsintag. Även en låg hemoglobinhalt kan påverka de metabola processerna i 

hjärnan. Alkohol bör brukas med försiktighet, då det sänker kramptröskeln. Även influensa 

och feber kan öka anfallsfrekvensen (Espeset et al., 2011). Smith et al. (2015) beskriver i sin 

artikel att den farmakologiska behandlingen bör anpassas efter patientens behov och 

livssituation. Farmakologisk behandling förutsätter att patienten har en följsamhet i 

medicineringen och är därför i behov av noggrann individuell information (Smith, et al., 

2015). Som tidigare nämnt kan sjukdomen påverka patientens självbild och därmed det 

sociala livet och som sjuksköterska behövs det en djupare förståelse av detta.

Självbild och förhållande till andra
Espeset et al. (2011) beskriver att sjukdomen kan utgöra ett hot för självbilden hos

personer med epilepsi. Sjukdomen kan medföra en negativ föreställning om vad det innebär 

att leva med sjukdomen, som kan bidra till negativ belastning för individen. Jacoby, Ring,

Whitehead, Marson och Baker (2014) beskriver i sin artikel att sjukdomen medför oro för att 

inte veta när nästa anfall ska inträffa, detta sänker personens självförtroende samt självkänsla. 

Detta kan leda till depression samt att patienten blir passiv och isolerar sig (Jacoby, et al., 

2014). Detta kan leda till depression samt att patienten blir passiv och isolerar sig. Räty och 

Gustavsson (2006) beskriver vidare att konsekvenserna av att leva med sjukdomen kan också 

påverka självbilden. En negativ självbild kan då med bli ett hinder i det sociala livet och leda 

till social isolering. Espeset et al. (2011) menar även att personer med epilepsi kan undvika 

naturlig kontakt med andra människor på grund av att behöva berätta om sin sjukdom samt 

rädsla för att bli avvisade. Men om omgivningen tar avstånd från någon med epilepsi så beror 

det i regel på rädsla att behöva uppleva ett anfall och mindre att de inte vill ha kontakt med 

personen. Därför har den drabbades inställning till sjukdomen och öppenheten en stor

betydelse hur omgivningen klarar att upprätthålla den sociala kontakten. Beslutet att vara 

öppen med sin sjukdom är dock upp till den drabbade själv. Det kan vara klokt att informera 

människor i sin omgivning om vad det innebär att ha epilepsi, så att de är förberedda om ett 
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anfall uppstår. Det finns även ett särskilt märke som patienten kan bära för att informera om 

sin epilepsi (Espeset, et al., 2011).

Livsvärld
Livsvärldsteorin belyser att varje person har sin egen uppfattning om hälsa och välbefinnande

samt egna upplevelser av sin sjukdom. Livsvärlden består av både fysiska och emotionella 

ting och de saker som individer känner och upplever i vardagen (Bengtsson, 2005). Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver att livsvärlden kan betraktas 

utifrån tidsliga och rumsliga aspekter. Det vill säga att upplevelsen av livsvärlden styrs 

utifrån individens unika förhållning till det som har varit, det som sker i nuet och det som 

kommer att ske. När en individ får beskedet om en kronisk sjukdom, exempelvis epilepsi, kan 

framtiden verka skrämmande och oviss. Sjukdomen kan väcka existentiella frågor hos 

patienten (Dahlberg, et al., 2003). Sjuksköterskan har då som uppgift att vara lyhörd, ge 

adekvat information, råd och stöd som patienten är i behov av och efterfrågar. 

Sjuksköterskans närvaro och empati kan påverka individens upplevelser och uppfattningar av 

nuet. Dahlberg et al. (2003) beskriver att de rumsliga aspekterna i en individs liv kan 

förklaras som individens unika upplevelser av miljön eller den omgivning som personen 

befinner sig i. Livsvärldsteorin belyser även i ett omvårdnadsteoretiskt sammanhang att det är 

betydelsefullt för sjuksköterskan att vara medveten om att varje patient hon möter är en unik 

individ med sina egna individuella upplevelser av sjukdomen. Det gör även att upplevelsen 

av sjukdomen och lidandet samt välbefinnandet är unik för varje enskild patient (Dahlberg, et 

al., 2003). 

Flensner (2014) menar att när en patient lider är det betydelsefullt att sjuksköterskan i sitt 

möte med patienten ger möjlighet för patienten att uttrycka sitt lidande. Sjuksköterskan har 

som uppgift att identifiera lidandet, försöka se vad det har för inverkan och eventuella 

begränsningar i individens sociala sammanhang, arbetssituation, samt det dagliga livet, men 

även identifiera de omvårdnadsbehov som patienten har för att ge rätt råd och stöd om hur 

patienten kan hantera lidandet. Genom lidandet kan patienten uppnå en personlig utveckling, 

men även få möjlighet att överväga vilka saker som är meningsfulla i livet och kan på så sätt 

uppnå ett ökat välbefinnande. När patienten förmedlar sitt lidande till sjuksköterskan kan hon 

få en ökad förståelse och inblick av patientens livsvärld. Om sjuksköterskan får en djupare 

förståelse för hur patientens livssituation ser ut och hur patienten upplever sin sjukdom, är det 

lättare för henne att ge adekvat information om innebörden av de konsekvenser som den 
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kroniska sjukdomen medför, samt informera patienten om den egna möjligheten att påverka 

det egna fysiska och psykiska välbefinnandet. Flensner (2014) beskriver vidare att alla 

människor någon gång genomgår förändringar i sitt liv och därigenom erhåller olika 

upplevelser som kan påverka både den aktuella och den framtida upplevelsen av livsvärlden 

(Flensner, 2014).

Upplevelse
Eriksson (1991) beskriver att varje individ har sitt eget sätt att se och tolka sina upplevelser. 

Individens upplevelsevärld styrs av den egna självmedveten och medvetenheten. 

Självmedvetenheten handlar om hur individen ser på sig själv och medvetenheten belyser hur 

individen ser på omgivningen. Det vill säga att en upplevelse kan inte helt förstås eller tolkas 

av någon annan. Därför är det av stor vikt att individen förmedlar sina upplevelser vidare till 

sjuksköterskan för att hon ska kunna få en helhetsbild av patientens känslor, tankar och 

funderingar. Kommunikationen mellan patient och sjuksköterskan blir till grund vid 

utformningen av omvårdnaden (Eriksson, 1991). 

Smith et al. (2015) menar att för att få en relevant bild av epileptikers livssituation bör 

sjuksköterskan ställa relevanta och djupgående frågor om hur patienten upplever sin sjukdom 

samt hur den drabbade hanterar sin sjukdom i sitt vardagliga liv. Svaren hon får av patienten 

ger värdefull information kring det fysiska och psykiska välbefinnandet. Hon kan därefter 

anpassa sin omvårdnad efter patientens individuella behov. För att få en helhetsbild över 

patientens behov bör hon ta hänsyn till att patienten befinner sig i ett socialt sammanhang. 

Den drabbade behöver ge uttryck för önskan att även anhöriga blir informerade om 

sjukdomen och dess konsekvenser. Om patienten är medveten om att anhöriga har kunskap 

om sjukdomen och vet vad de ska göra vid ett anfall kan patienten uppleva en ökad trygghet 

(Smith, et al., 2015). Flensner (2014) menar att vården ska så långt det är möjligt, utformas 

tillsammans med patienten. Det övergripande målet är att främja hälsa och underlätta det 

vardagliga livet. Därmed ställs patientens upplevelse av ohälsa och behov i centrum. Varje

upplevelse är alltid knuten till den situation eller det sammanhang som personen befinner sig 

i (Flensner, 2014).
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Problemformulering
När en patient får diagnosen att den lider av en kronisk sjukdom t.ex. epilepsi och blir 

medveten om konsekvenserna som sjukdomen medför, innebär detta att patienten behöver 

bearbeta sin situation, samt anpassa sig till sin nya livssituation (Thompson, Isaac, Rowse, 

Tooth & Reuber, 2009). Sjuksköterskan har då en betydelsefull roll att vägleda patienten och 

hjälpa till nyorientering i livet (Belil, Alhani & Ebadi, 2018). Det är inte ovanligt att 

omgivningen runt patienten kan ha fördomar kring sjukdomen. Omgivningens inställning och 

reaktioner kan ge en negativ påverkan på patienten, som i sin tur kan leda till nedsatt 

självförtroende och självkänsla hos den drabbade (Sleeth, Drake, Labiner & Chong, 2016). 

Negativa tankar och känslor kan medföra att patienten begränsar sitt sociala liv och ger risk 

för psykisk ohälsa (Unger & Bulow, 2009). 

Genom att patienten förmedlar sina funderingar, känslor och upplevelser till sjuksköterskan 

får hon värdefull information som ger henne en bättre förståelse för patientens livssituation så 

att hon kan bemöta och stödja patienten på ett bättre sätt. Med en fördjupad kunskap om 

patientens livssituation kan sjuksköterskan utforma och anpassa en personcentrerad 

omvårdnad med patienten i fokus. Den tidigare forskningen har fokuserat på den kirurgiska-

och farmakologiska behandlingen av epilepsi (Ghaemi, Elsharkawy, Shulz, Hoppe, Polster, 

Pannek & Ebner, 2010; Henning, Landmark, Henning, Nakken & Lossius, 2019). Studier har 

även belyst livskvaliteten hos vuxna personer med epilepsi samt risken för att drabbas av 

stigmatisering (Viteva, 2013). Forskning som beskriver vuxna personers upplevelser av att

leva med epilepsi finns det dock inte tillräckligt mycket av. Med utgångspunkt från den 

befintliga forskningen i ämnet finns ett behov av en litteraturstudie med kvalitativ design som 

belyser vuxna personers upplevelser av att leva med epilepsi. Litteraturstudien kan leda till att 

allmänsjuksköterskan kan få ny betydelsefull kunskap som hjälper henne i mötet med 

patienten. 

Syfte
Syftet var att belysa vuxna personers upplevelser av att leva med epilepsi.
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Metod
Design
För att besvara studiens syfte valdes en litteraturstudie med kvalitativ design baserad på 

vetenskapliga artiklar, samt en kvalitativ analysmetod. Enligt Kristensson (2014) är en 

litteraturstudie en studie där forskarna har ställt en specifik fråga och där de sedan 

systematiskt sökt efter passande litteratur till studien. I nästa steg har forskarna kritiskt 

granskat och värderat samt sammanställt den information som litteraturen har givit. Allt detta 

görs för att säkerställa resultatets tillförlitlighet och trovärdighet. Vidare beskriver 

Kristensson (2014) att en kvalitativ design utgår från att varje människa är unik. Individens 

verklighetsuppfattning är individuell och präglas av individens egna tolkningar. I en 

kvalitativ design framgår ett tydligt helhetstänkande. Det innebär att forskaren inte får ta ut 

en specifik del från en studie, utan måste förstå sammanhanget i sin helhet. Detta innebär till 

exempel att det inte är själva sjukdomstillståndet, sjukdomen eller ohälsan som är i centrum, 

utan fokus sätts på människans upplevelse och tolkning och hur individen beskriver sitt 

tillstånd med egna ord. Utifrån begreppet upplevelse valdes till denna studie en kvalitativ 

induktiv ansats (Kristensson, 2014). Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver att 

en induktiv ansats betyder att forskaren söker ett mönster i materialet och har en neutral 

analys av texter som kan vara baserade på människors berättelser om sin upplevelse eller ett 

fenomen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). I denna litteraturstudien beskrivs 

fenomenet vuxna personers upplevelser av att leva med epilepsi. Arbetet avslutas med en 

reflektion med utgångspunkt från de valda begreppen livsvärld och upplevelse som beskrivs i 

bakgrunden. 

Urval
Enligt Kristensson (2014) ska det strävas efter att få variation i urvalet. Detta betyder att det 

ska finnas en spridning av upplevelser eller uppfattningar om de fenomen som studien ska 

belysa Vidare beskrivs det att genom att bestämma vilka inklusion- och exklusionskriterier 

som ska användas, blir det enklare att hitta de artiklar som svarar mot studiens syfte

(Kristensson, 2014). Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle vara kvalitativa 

studier och vara skrivna på engelska. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2009 och 

2019. De skulle även ha ett etiskt godkännande eller ha ett etiskt resonemang. Deltagarna i 

studien skulle vara vuxna personer, 18 år och uppåt. Både män och kvinnor skulle ingå i 

studien. Personerna skulle också ha diagnosen epilepsi och inte endast haft enstaka epileptiskt 
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anfall. Artiklarna skulle beröra ämnen som hur epilepsi påverkar personers vardag, känslor, 

upplevelser och tankar. Exklusionskriterierna var artiklar som handlade om terapier, 

läkemedels- och kirurgiska behandlingar. Även artiklar som var både kvalitativa och 

kvantitativa exkluderades, samt även artiklar som inte berörde den allmänna sjuksköterskans 

område. Vid databassökningen användes “Peer Reviewed” i databasen Cinahl Complete för 

att säkerställa att artiklarna hade blivit granskade innan de hade publicerats. “Research 

Articles” för att säkerställa att forskningsartiklar kom med i sökresultatet samt för att öka 

trovärdigheten. “Fulltext” samt “Free fulltext” har nyttjats för att få enklare tillgång till 

artiklar i sin helhet. ” English Language” har valts därför att engelska är det språk som 

forskare använder sig av för att nå ut med sin forskning internationellt. “Academic Journals” 

har valts för att säkerställa att de vetenskapliga artiklarna ska ha blivit publicerade i en 

akademisk vetenskaplig tidning. 

Datainsamling
Databaserna PubMed och Cinahl Complete (Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature) användes vid sökningen av vetenskapliga artiklar. Willman, Stoltz och Bathsevani

(2010) beskriver att PubMed är en databas som innehåller referenser till tidskrifter inom 

medicin och omvårdnad. PubMed omfattar nästan 95 procent av den medicinska litteraturen 

inklusive omvårdnadstidskrifter. Cinahl Complete däremot är en databas som innehåller 2, 2 

miljoner indexerade artiklar i form av referenser från alla engelskspråkiga 

omvårdnadstidskrifter. Cinahl Complete har mer fokus på omvårdnadsvetenskapliga artiklar 

än vad PubMed har (Willman, et al., 2010). PubMed och Cinahl Complete användes för att 

öka resultatet för omvårdnadsartiklar detta gjorde det lättare att hitta artiklar med ett 

omvårdnadsperspektiv. Kristensson (2014) beskriver att det är betydelsefullt att göra en 

strukturerad sökning med nyckelbegrepp och söktermer som stämmer överens med studiens 

syfte. Artiklar som inte svarar på studiens syfte tas bort. Indexord används i de större 

databaserna som PubMed och Cinahl. I Cinahl kallas index orden för Cinahl Subject 

Headings och i PubMed för MeSH termer. MeSH står får Medical Subject Headings. Ett 

indexord finns i alla vetenskapliga artiklar som baseras på vad artikeln handlar om 

(Kristensson, 2014).

I PubMed användes som tidigare nämnt MeSH termer. Genom att söka på svenska kunde 

begreppen översättas till engelska via svensk MeSH. I PubMed användes MeSH termer som;
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epilepsy, stigma, experience, quality of life, self-concept, young adults, adults, nursing, 

attitude, perceptions, epilepsy myoclonic, epilepsy tonic-clonic, emotions, patients, chronic 

disease, qualitative research, qualitative study, older people, daily life och phenomenological 

study. Dessa MeSH termer kunde sedan överföras till sökningen i Cinahl Complete. I Cinahl 

Complete användes sökfältet “CINAHL Subject Headings” där det söktes på liknande ord 

som i MeSH för att få fram ett större antal artiklar om epilepsi. Resultatet begränsades genom 

att välja “Academic Journals” i både PubMed och Cinahl Complete för att öka 

trovärdigheten. Som komplettering användes även fritextsökning för att hitta flera relevanta 

artiklar. I databassökningen användes även de booleska sökoperatorerna AND, OR och NOT. 

Kristensson (2014) beskriver att sökoperanden AND används för att kombinera två sökord 

med varandra, OR för att söka fram närliggande begrep och NOT för att exkludera begrepp. 

Sökoperanderna AND och OR ökar med andra ord sökningens sensitivitet medan NOT ökar 

dess specificitet (Kristensson, 2014). Databassökningen specificeras genom att lägga till 

inklusion och- exklusionskriterier som har nämnts i urvalet. Samt att lägga till “Research 

Articles”, “Full text”, “Free full text”, “Peer reviewed”, “Academic Journals” och

“English Language” i olika kombinationer. Beskrivning av datainsamlingen finns att se i 

bilaga 1.

Efter att ha fått fram sammanlagt 43 artiklar som svarade på studiens syfte, valdes 28 artiklar 

ut till kvalitetsgranskningen och de 15 övriga artiklarna användes till resterande del av 

arbetet. Av de 28 artiklarna som granskades exkluderades 14 artiklar varav 14 artiklar 

inkluderades till dataanalysen. Hur kvalitetsgranskningen har utförts kan utläsas i nästa 

avsnitt om kvalitetsgranskning. 

Kvalitetsgranskning
Kvalitetsgranskningen gjordes enligt Willman, Stoltz och Bathsevanis granskningsprotokoll. 

Ett granskningsprotokoll är enligt Kristensson (2014) ett frågeformulär som syftar till att 

kritiskt granska studiernas kvalitet och trovärdighet. Studier som inte besvarar syftet eller 

som har dålig kvalitet och trovärdighet togs bort. Studier med bra kvalitet och trovärdighet 

inkluderas i arbetet (Kristensson, 2014). Granskningsprotokoll är ett stöd för att lättare kunna 

klassificera och placera artiklarna i grupper och undergrupper för att enklare kunna tolka och 

sammanställa detta i resultatet. Willman et al. (2010) gransknings protokollet innehöll 14 

punkter med “ja” respektive “nej” frågor. Om det kryssades i ett “ja” motsvarade detta 1 
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poäng. Om det kryssades i ett “Nej” motsvarade detta 0 poäng. “Vet ej” motsvarade 0 poäng. 

Sammanlagt kunde frågeformuläret ge 14 poäng och lägsta 0 poäng. Poängen räknades sedan 

om till procent i en 3 gradig skala. Där grad 1 motsvarar 14 poäng, som motsvarade 80–

100%, detta gav hög kvalitet. Grad 2 motsvarade 12 poäng som motsvarade 70–79 % och gav 

medelkvalitet. Grad 3 motsvarande 5 poäng detta motsvarade 60–69 % och gav låg kvalitet. 

Till studien valdes studier med hög kvalitet och trovärdighet eftersom detta stärker resultatets 

trovärdighet och tillförlitlighet (Willman, et al., 2010). Kvalitetsgranskningsprotokoll kan ses 

i bilaga 2.

Vid kvalitetsgranskningen var det betydelsefullt att ta med artiklar som hade ett tydligt syfte. 

Artiklarna skulle även ha ett etiskt resonemang, samt att urvalet och populationen var 

relevant för studiens syfte. I den vetenskapliga artikeln skulle metodens utförande, urval, 

datainsamling samt analys vara tydligt beskrivet. Resultatet skulle även vara logiskt och 

begripligt. Artiklar med bra kvalitet inkluderades och dessa finns att se i tabellen som 

återfinns i artikelöversikten bifogad i fil nr 3.

Efter att ha gjort kvalitetsgranskningen var det fem artiklar som behövdes att diskuteras 

tillsammans. Den första artikeln handlade om specialistsjuksköterskans arbete med 

epilepsipatienter. Till litteraturstudien var det svårt att hitta artiklar om allmän 

sjuksköterskans roll i omvårdnaden av patienter med epilepsi. Allmänsjuksköterskan har 

oftast inte lika stor kunskap om epilepsi som en specialistsjuksköterska med inriktning på 

epilepsi har. Artikeln kan därför ge värdefull information och fördjupad kunskap till 

allmänsjuksköterska och kan därmed vara användbar i det dagliga arbetet. Det kan medföra 

ett bättre bemötande till patienten med epilepsi. Därför inkluderades denna artikel om 

specialistsjuksköterskans arbete. Den andra artikeln var en artikel som handlade om svarta 

människors upplevelse av att leva med epilepsi i södra London. Studien urval var otydligt 

beskriven men innehållet var väsentlig för studiens syfte. Den tredje artikeln som det gjordes 

en övervägning av var en artikel där deltagande intervjupersoner var från femton år och 

uppåt. Men av de intervjusvar som presenterades i resultatet så var ingen av deltagarna under 

18 år. Resultatet belyser även fynd som hade betydelse för studien. Därför ansågs denna 

artikel ändå relevant och den inkluderades i studien. I den femte artikeln som 

kvalitetsgranskades framkom det att en artikel var från 2007. Inklusionskriterierna var att 

artiklarna skulle vara från en tidslinje inom 10 år, däremot var denna artikel relevant för 

syftet. Efter att ha diskuterat ansågs det att artikeln vara betydelsefull för studien då 
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upplevelsen i denna artikel ändå speglade samma saker som de andra artiklarna som tagits 

fram. Artikeln låg även nära gränsen för studiens tidsram.

Dataanalys
Dataanalysen som gjordes till den här studien inspirerades av Lundman och Hällgren 

Graneheims innehållsanalys. Kristensson (2014) beskriver att en innehållsanalys är en vanlig 

kvalitativ metod inom hälso- och vårdvetenskaplig forskning och skapades ursprungligen för 

att bearbeta stora textmängder. Den kvalitativa innehållsanalysen baseras på olika typer av 

insamlat material. Det kan vara texter från intervjuer, observationer, dagböcker eller filmer. 

Analysen går ut på att forskaren bearbetar texterna utifrån ett relativt strukturerat arbetssätt 

för att identifiera mönster, likheter eller skillnader. Texten bryts sedan ner i koder, detta kan 

beskrivas som en kortfattad beskrivning av innehållet av ett stycke text. Koder som har 

gemensamma nämnare sorteras därefter in i olika underkategorier som i sin tur kan utgöras av 

ett antal huvudkategorier. Det finns två typer av innehållsanalyser, den manifesta 

innehållsanalysen och den latenta innehållsanalysen. Den manifesta innehållsanalysen 

fokuserar på att identifiera de likheter och skillnader som är mer uppenbara och synliga i 

texten, medan den latenta innehållsanalysen fokuserar på att finna betydelsen, meningen eller 

det som finns under ytan (Kristensson, 2014). Lundman och Hällgren Graneheim (2017)

menar att det manifesta innehållet uttrycks på en mer beskrivande nivå (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Därav valdes den manifesta innehållsanalysen då den är mer beskrivande 

och fokuserar på likheter och skillnader, och passar bättre in på studien då den fokuserar på 

att studera likheter mellan olika personers upplevelser av att leva med epilepsi, men även för

att se om det finns några skillnader mellan de olika upplevelserna. Till detta valdes också en 

induktiv ansats. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) menar att en induktiv ansats 

karaktäriseras av att söka mönster i materialet och innebär en förutsättningslös analys av 

texter som kan vara baserade på människors berättelser och upplevelser, till exempel om hur 

det är att leva med en kronisk sjukdom (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).

De 14 artiklarna som blev godkända vid kvalitetsgranskningen ingick sedan i dataanalysen. 

Innehållsanalysen inspirerades av Lundman & Hällgren Graneheims innehållsanalys. Det första 

steget i innehållsanalysen var att artiklarna lästes igenom flera gånger. I det andra steget togs 

meningsenheter ut med studiens syfte i åtanke. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) 

är meningsenheter ord eller meningar som kan svara på studiens syfte (Lundman & Hällgren 
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Graneheim, 2017). I det tredje steget översattes meningsenheterna tillsammans från engelska till 

svenska för att få en bättre förståelse för meningens innebörd. I det fjärde steget kondenserades 

de svenska meningsenheterna och gavs en kod. En kod kan beskrivas som en kortfattad 

beskrivning av innehållet i ett stycke text. I det femte och sista steget skapades det av koderna 

underkategorier och huvudkategorier som sedan kunde kopplas till studiens syfte. För att få en 

klarare bild över alla meningsenheter, kondenseringar, koder, underkategorier och 

huvudkategorier skrevs dessa ned på papper. Utifrån de koder som bildades kunde de med 

liknande innebörd bilda underkategorier och huvudkategorier. De med liknande innebörd bildade 

underkategorier och huvudkategorier. När innehållsanalysen var färdig gjordes ett gemensamt 

dokument där allt sammanställdes för att få en klarare överblick av resultatet. Meningsbärande 

enheter togs ut och analyserades både enskilt och tillsammans för att kunna jämföra och 

diskutera dessa. Därefter sammanställdes dessa så att ett resultat kunde skapas.

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Exempel på meningsenheterna kan ses i bilaga 4.

Etiskt övervägande
Ett sätt att öka studiens trovärdighet var att ta med artiklar som har fått tillstånd från etisk 

kommitté. Därför har det lagts stor vikt på att samtliga vetenskapliga artiklar som valts ut till 

dataanalysen var granskade och godkända av etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2008). 

Detta har gjorts för att ge en ökad trovärdighet och tillförlitlighet till studien. I denna studie 

utgicks det från 3 etiska principer; autonomiprincipen, nyttoprincipen, och rättviseprincipen. 

Kristensson (2014) beskriver att autonomiprincipen innebär att all forskning ska ske med 

respekt för individens självbestämmande. Medverkan är frivillig och deltagaren kan lämna 

studien närsomhelst utan att behöva förklara. Deltagarna har också rätt till att få information 

om studiens syfte och upplägg. I denna litteraturstudie användes inte autonomiprincipen då 

denna studie undersöker andra vetenskapliga artiklars resultat och det utgicks från att de 

befintliga deltagarna hade fått information om studien som de deltog i. Kristensson (2014) 

beskriver även nyttoprincipen som innebär att nyttan med forskningen alltid ska överväga 

risken för skada eller obehag. Det betyder att undersökningen ska vara motiverad och noga 

övervägd. En annan princip är rättviseprincipen som innefattar att deltagarna ska behandlas 

rättvist och deras medverkan sker på lika villkor (Kristensson, 2014). För att få en klar bild av 

personens upplevelse av att leva med epilepsi har både män och kvinnor inkluderats i studien 

för att både få mer trovärdighet för resultatet men även för att resultatet ska ge en mer rättvis 

bild av situationen. Sandström och Kjellström (2013) poängterar att forskaren ska känna till 
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lagar både nationellt och internationellt som reglerar forskningen. I Sverige regleras 

forskningsetiken av lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460). 

Lagen innebär att forskning som endast kan utföras med respekt för människovärdet kan 

accepteras. Det ska även visas hänsyn till mänskliga rättigheter, hälsa, säkerhet och den 

personliga integriteten. Internationellt regleras forskningen av Helsingforsdeklarationen 

(Sandström & Kjellström, 2017). 

Resultat
I dataanalysen skapades det olika bärande begrepp som belyser studiens syfte. Dataanalysen 

resulterade i 3 huvudkategorier. Dessa är: Känslan av att tappa kontrollen över livet, 

sjukdomens påverkan på jaget och betydelsen av sociala relationer i livet. De tillhörande 

underkategorierna är: Att känna maktlöshet och orkeslöshet, svårigheter att hantera rädslan i 

vardagen, att känna begränsningar i livet, att uppleva minnesproblem, att känna negativa 

förändringar av det psykiska välbefinnandet, att uppleva social isolering och vikten av 

relationer i livet. I varje resultatavsnitt beskrivs även tillhörande underkategori.

Figur 1. Studiens syfte med respektive huvudkategorier och underkategorier. 

Känslan av att tappa kontrollen över livet
Personer med epilepsi upplevde att sjukdomen gjorde att de kände sig maktlösa, och att 

anfallen ofta kom vid olämpliga, oförutsägbara tidpunkter. Flera personer upplevde att de 

tappade kontrollen över livet på grund av epilepsin och kände att stöd och information från 
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sjuksköterskan hade en stor betydelse i deras liv. Det beskrevs även att de upplevde att det 

fanns brister i kommunikationen med läkaren, då läkaren fokuserade mer på sjukdomen och 

inte hur livet för övrigt påverkades. Detta gjorde att de sökte mer kontakt med 

sjuksköterskan. Något som beskrevs av patienter med epilepsi var att de kände sig maktlösa 

och orkeslösa på grund av sjukdomen. Men även att de kunde känna olika begränsningar i 

livet.

Att känna maktlöshet och orkeslöshet

I dataanalysen beskrev många personer att epilepsi gjorde att de kände sig maktlösa och 

orkeslösa efter ett anfall. De uttryckte att de inte kunde förstå hur de kunde känna sig så 

påverkade efter ett anfall. Personerna beskrev också att de inte kunde slappna av, samt att de 

konstant upplevde stress. De beskrev också en upplevelse av en stor förvirring efter ett anfall, 

när medvetandet kom tillbaka och de vaknade upp på en helt annan plats än var de hade varit 

före anfallet. Flera personer som inte blivit medvetslösa under anfallet beskrev att kroppen 

kändes som förlamad under pågående anfall. Efter anfallet beskrev även flera personer att de 

kände sig trötta och orkeslösa (Mlinar, Petek, Cotic, Mencin Helplak & Zatel, 2016; Räty, 

Larsson, Starrin & Wilde Larsson, 2009; Räty & Wilde Larsson, 2011; Yennadiou & 

Wolverson, 2017; Shostak & Fox, 2012).

“.... Even I find it difficult to understand, even now I don’t understand, 

how is it possible, after an attack, to feel so powerless” (Mlinar et.al, 

2016, s. 4).

Svårigheter att hantera rädslan i vardagen

Från dataanalysen framkom det att rädslan var en stor del av personernas liv. Den ständiga oron 

för att inte veta när nästa anfall skulle komma påverkade den psykiska och fysiska hälsan. 

Personerna beskrev också att de var rädda för att få ett anfall på arbetsplatsen. Rädslan för vad 

arbetskollegorna skulle tycka var ett bekymmer. Personerna med epilepsi upplevde en rädsla för 

att bli avvisade av andra. Rädslan för anfall var ständigt närvarande. Flera personer beskrev 

också att de var rädda för risken att dö under ett anfall. De uttryckte att det fanns bristande 

information om vad som kunde hända vid ett anfall. Därför sökte sig många patienter ofta till en 

sjuksköterska för att få mer djupgående information om komplikationer och risker att dö under 

ett anfall. I samtalet med sjuksköterskan fick patienterna samtala om sin oro att riskera att dö 

under ett anfall. Sjuksköterskan kunde genom sin information och sitt stöd ge patienterna en 
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bättre förståelse för allvarliga komplikationer vid ett anfall (Mlinar, et al., 2016; Pembroke, 

Higgins, Pender & Elliott, 2017; Gauffin, Flensner & Landtblom, 2011; Kilinç & Campbell, 

2011; Räty & Wilde Larsson, 2011; Nobel, Morgan, Viridi & Ridsdale, 2013; Harden, Tonberg, 

Chin, Mclellan & Duncan, 2015).

“My worst nightmare is that I will have a seizure standing on the platform 

waiting for a train and then just walk on straight ahead…” (Räty & 

Wilde- Larsson, et al., 2011, s.1998).

Att känna begränsningar i livet

I dataanalysen beskrev personerna att sjukdomen medfört restriktioner i livet. En del av 

personerna beskrev att när de hade varit anfallsfria under en längre tid var nästan alla dörrar i 

livet öppna. En annan person beskrev att sjukdomen lätt kunde ta över individens liv. Många

av personerna beskrev besvikelsen över att de inte kunde ta sig vart de ville på grund av att de 

inte fick köra bil. Det gjorde att de blev beroende av andra och att det gav en negativ 

inverkan på livskvaliteten. Personerna kände sig även mycket begränsade genom att de inte 

kunde välja sitt drömyrke. Sjukdomen blev ett hinder vid val av utbildning och arbete. En 

person berättade att drömyrket var att bli polis, men fick avstå från detta på grund av 

sjukdomen. En annan person ville söka sig till armén, men blev inte antagen. De flesta av 

personerna undvek att nämna att de hade epilepsi för arbetsgivaren på grund av risken att 

drabbas av diskriminering och att bli bortvald. En annan intervjuperson beskrev drömmen om 

att gå på universitetet, men kände sig tveksam att söka sig dit på grund av sin sjukdom. Flera 

personer beskrev hur rädslan att få ett anfall påverkade fritidsintressen som till exempel 

simma, cykla eller spela datorspel där flimmer från datorskärmen skulle kunna utlösa ett 

anfall. En annan kvinna beskrev att den stora passionen i livet var dans. Efter att ha fått ett 

anfall under en danslektion kom klagomål från de andra danseleverna, detta gjorde att hon 

fick sluta med dansen (Pembroke, et al., 2017; Gauffin, et al., 2011; Menogni, Gates, Parkes, 

Wellsted, Barton, Ring, Khoo, Monji- Patel, Fridli, Zia & Durand, 2016; Räty, Larsson, 

Starrin & Wilde Larsson, 2009; Räty, Söderfeldt & Wilde- Larsson, 2007; Kilinç, Wersch, 

Campbell & Guy, 2017).

“I really wanted to become a policeman but that doesn't work, and that 

kind of things really makes me mad. Cars and motorbikes, you can't. I can 

get really angry about that. Just knowing that you can't fly airplanes, just 
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knowing that you can't … no, I think it really hinders me” (Gauffin, et al., 

2011, s. 752). 

Sjukdomens påverkan på jaget
Många personer upplevde att sjukdomen påverkade dem på flera sätt både psykiskt och 

fysiskt, men även kognitivt. Det som beskrevs som de största problemen var den kognitiva 

och den psykiska påverkan. Många beskrev att sjukdomen påverkade deras minne negativt. 

Det var svårt att komma ihåg saker. Men det upplevdes även psykisk påverkan, som 

exempelvis skuld och skamkänslor.

Att uppleva minnesproblem

Minnesproblem var något som följde med sjukdomen och påverkade det dagliga livet. Men 

minnesproblemen orsakades inte endast av sjukdomen, utan flera personer beskrev att de 

uppfattade att medicineringen mot anfallen också påverkade minnesförmågan. Det belystes 

även hur minnesproblemen allmänt påverkade personerna ifråga. Ibland handlade det om att 

de hade svårt att komma ihåg saker de skulle göra, ibland handlar det bara om att de glömde 

vissa ord, siffror, datum och namn. Även minnessvårigheter förekom före, under och efter ett 

anfall. Personer beskrev att de var tvungna att skriva upp saker för att komma ihåg dem. På 

arbetsplatsen löste individen problemet genom att ha med sig ett anteckningsblock där 

anteckningar kunde göras, för att inte glömma bort saker som var betydelsefulla. I hemmet 

oroade sig flera personer över risken att glömma bort att stänga av spisen eller strykjärnet, de 

upplevde det som en fara i vardagen. Ibland kunde det vara att planering som personen hade 

gjort med någon annan som helt glömdes bort, exempelvis planering med familjen eller 

barnen. När det kommer till att forma ord och meningar så beskrevs frustrationen när orden 

bara försvann ur huvudet, som om de aldrig existerat, trots att det ibland var är ett ord eller en 

mening som personen själv var väldigt bekant med.

“I forget words, I find that really hard, also, what does the word mean? 

… Worst of all is really the words I always know … which I've always 

known, so to speak” (Gauffin et al., 2011, s. 754).
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Ett anfall kunde ibland innebära att personen inte kunde komma ihåg det som hände innan 

anfallet, under anfallet eller efter anfallet. Att minnet av saker och ting var oklart eller inte 

fanns aktuellt för stunden.

“My memory has been cloudy since 2000, and as said, it's not going to 

get better from seizures; the days before and after a seizure are sort of, I 

don't know what I've done, I don't know anything, so usually the 2 days 

before the seizure are very vague and a day or so after” (Gauffin, et al.,

2011, s. 754).

Minnet kunde även vara så påverkat att de inte ens kom ihåg sitt eget namn (Gauffin, et al.,

2011; Shostak & Fox, 2016).

“Usually when I finally come to, I have no memory of anything. It takes a 

while to figure out my name. It all comes back, but just really slowly 

“(Shostak & Fox, 2012, s. 367).

Att känna negativ förändring av det psykiska välbefinnandet

Självförtroendet var något som påverkades på grund av epilepsin. Det framkom att personer 

som levde med epilepsi inte kände sig lika självsäkra längre. De beskrev hur de på grund av

sin sjukdom drog sig tillbaka orsakat av osäkerheten de upplevde. De upplevde däremot att 

de fick tillbaka självförtroende när de haft en längre period utan anfall. När anfallen kom 

tillbaka så sjönk självförtroendet återigen.

“I don’t feel, you know, as confident as I used to be when I was younger, 

not at all...” (Kilinic & Campbell, 2009, s. 669).

Det var många personer som kände skuld och skamkänslor. De upplevde sig även som en 

börda för sina anhöriga. De upplevde att ett anfall skapade oreda omkring sig. Flera av 

personerna i dataanalysen nämnde att ha epilepsi var skamfyllt både för de drabbade 

individerna och deras anhöriga. Flera gav uttryck för att de hade en känsla av att det var deras 

eget fel när de fick ett anfall. Andra berättade även att de kände att de inte var lika mycket 

värda som andra människor. Det fanns även flera personer som berättade att det var oerhört 

skamfyllt att få anfall ute i samhället, eftersom det ofta samlades nyfikna omkring dem vid 
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anfallet. De upplevde att samhället saknade respekt för den drabbades integritet. Personer 

med epilepsi upplevde att bland dem som ville hjälpa till saknade nödvändiga kunskaper om 

vilka åtgärder som skulle göras vid ett epileptiskt anfall (Räty et al., 2009; Sonchea, Nobel, 

Morgan & Ridsdale, 2015; Räty, et al., 2007; Nobel, et al., 2013).

“...every time after a seizure, I fear what I have done…if I have had a 

seizure in a shop, I will not return to that shop for at least several 

years…because I feel that I have made such a fool of myself… “ (Räty et 

al., 2009 s. 207).

“I have cut my epilepsy label into small pieces and discarded it into the 

paper collection…I didn't want anyone to see it. If I would lose my wallet 

and somebody would see it…shameful, it would be shameful” (Räty et al., 

2009, s. 206).

Många uttryckte även hopplöshet, då de var medvetna om att de aldrig skulle bli av med 

sjukdomen. Det beskrevs en frustration kring att läkemedelsforskningen inte har resulterat i 

ett läkemedel som kunde bota epilepsi (Räty, et al., 2009; Mlinar, et al., 2016; Klinic & 

Campbell, 2009; Räty, et al., 2007; Pembroke, et al., 2007; Menogni, et al., 2017).

Betydelsen av sociala relationer i livet
Flera personer beskrev att sjukdomen påverkade deras sociala relationer i livet på olika sätt. 

Dels att sjukdomen kunde leda till social isolering dels att det kunde påverka relationerna de 

hade med andra. Därför valdes det att belysa dessa problem.

Att uppleva social isolering

Ett tydligt bekymmer som framkom i dataanalysen var problem i det sociala livet. Flertalet 

personer beskrev att de kände sig socialt isolerade. Ibland hade de själva bidragit till detta 

genom att de dragit sig undan för att de kände sig ensamma och instängda i sin sjukdom. 

Ibland handlade det om att de hade svårt med att komma i kontakt med andra. Men vid de 

flesta tillfällena beskrevs det att de blivit lämnade av vänner. Flertalet upplevde även att de 

ville bli accepterade av andra. Många av personer vittnade om att de hade förlorat sina vänner 

på grund av sjukdomen och de svårigheter som följde med den. De misstänkte att det kunde 
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bero på rädsla att behöva hantera ett eventuellt epileptiskt anfall samt att det är skrämmande 

för dem att bevittna ett epileptiskt anfall. Personerna trodde även att det fanns en uppfattning 

om att det var något avvikande med epileptiker. Den sociala isoleringen i sin tur kunde leda 

till ensamhet (Mlinar, et al., 2016; Pembroke, et al., 2017; Kilinç & Campbell, 2011; Noble, 

et al., 2013; Räty, et al., 2011; Räty, et al., 2007; Räty, et al., 2009).

“This caused me to lose a lot of my friends. As I’ve already told you, they 

think you are crazy or not completely there. They didn’t take it as a 

disease. They took it as something scary, a taboo” (Mlinar et. al, 2016, s. 

5).

Det som kunde bidra till den sociala isoleringen var i vissa fall fördomar och okunskap. 

Människor som saknade kunskap och förståelse för sjukdomen förknippade ett epileptiskt 

anfall med droger eller alkoholpåverkan och inte till en sjukdom i sig. De ansåg att det var 

något fel på personen i fråga (Mlinar, et al., 2016; Kilinç & Campbell, 2017; Kilinç et al., 

2017; Harden, Tonberg, Chin, Mclellan & Duncan, 2015; Sonchea, et al., 2015; Räty, et al., 

2009; Yennadiou & Wolverson, 2017; Kilinç & Campbell, 2011; Gauffin, et al., 2011).

“I had it (epileptic episode) in a discotheque. People almost treaded on 

me until someone carried me out and laid me down on cold, wet pavement 

in the middle of November. My sister told people who were outside to call 

an ambulance. They told her that they won’t call an ambulance for 

someone on drugs” (Mlinar et. al, 2016, s. 6).

Många personer med epilepsi kände sig annorlunda. De beskrev att de tillhörde gruppen 

“speciella personer” och att det inte fanns någonting som var normalt med sjukdomen. De 

beskrev också att de försökte leva ett så normalt liv som möjligt, men kände sig hindrade av 

sjukdomen. En del upplevde att sjukdomen kändes som ett handikapp. Många av personerna 

berättade att de kände att de var tvungna att acceptera sjukdomen för att kunna gå vidare i 

livet och att sjukdomen var en del av dem (Kilinç, et al., 2017; Räty, et al., 2009; Räty, et al., 

2007).
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“There is nothing normal about having epilepsy…it is like belonging to a 

special people” (Räty et al., 2009, s. 206).

Vikten av relationer i livet 

Relationerna mellan familjemedlemmar, vänner, pojkvän/flickvän mm. kunde ofta påverkas 

av sjukdomen. Som tidigare nämnts så upplevde vissa personer att de var en börda för sin 

familj och bekantskapskrets. Personer beskrev att de kände en stor skam och besvikelse över 

att aldrig ha haft några riktiga relationer. Många av personerna uttryckte även att de hade 

skuldkänslor över att de hade gift sig och skaffat familj. Anhöriga kunde även oroa sig 

mycket mer än den drabbade själv på grund av sjukdomen. Detta kunde leda till att anhöriga 

till personer med epilepsi önskade att ha oftare telefonkontakt eller SMS när den drabbade 

var ensam ute på promenader eller andra aktiviteter. Det beskrevs även att de drabbade ibland 

inte kunde göra saker ensamma utan tillsyn, exempelvis när de skulle laga mat. Sen tidigare 

belystes det att personerna med epilepsi förlorade vänner på grund av sjukdomen. Det 

framkom däremot ofta i dataanalysen att öppenhet var en viktig del i fungerande relationer. 

Genom öppenhet med sin sjukdom gentemot vänner och anhöriga kunde detta resultera i att 

dessa även kunde stötta mer. Bara genom att berätta om sjukdomen och vad den innebar, 

kunde personer med epilepsi lättare bli accepterade av andra människor, i olika 

mötessituationer. Öppenhet var därmed av mycket stor betydelse för olika sociala relationer. 

Personer med epilepsi som har en fast relation och familj beskrev att de kände sig älskade och 

accepterade trots sin sjukdom. I de fall där relationer tagit slut beskrev epileptiker att de insett 

att det inte var sjukdomen som direkt förorsakat att relationen tagit slut (Pembroke, et al., 

2017; Gauffin, et al., 2011; Mlinar, et al., 2016; Sonechea, et al., 2015; Räty, et al., 2009; 

Räty & Wilde- Larsson, 2011). 

“My boyfriend and I broke up six weeks ago, but I took it really well. In 

the end, I thought it was a miracle that there are people out there who 

would even look at people like us” (Mlinar, et al., 2016, s. 6). 

Diskussion
Metoddiskussion
I denna litteraturstudie valdes en kvalitativ design. Studien är baserad på 14 vetenskapliga 

artiklar. Studiens syfte var att belysa vuxna personers upplevelser av att leva med epilepsi. 
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Kristensson (2014) menar att en kvalitativ design är en lämplig metod till litteraturstudier där 

personers upplevelser, tankar eller känslor ska undersökas (Kristensson, 2014). Därför valdes 

en kvalitativ design före en kvantitativ design, eftersom studien syftar på att beskriva 

personers upplevelser av att leva med epilepsi. Den kvalitativa designen valdes även för att få 

en djupare förståelse för studiens syfte, samt lättare kunna beskriva det aktuella 

forskningsläget. Den kvantitativa designen beskriver inte upplevelsen av att leva med en 

kronisk sjukdom på en djup nivå utan beskriver utifrån en mer objektiv synvinkel som 

innefattar mycket siffror och statistik, samt visar samband mellan mätbara egenskaper. Det 

ansågs därför inte som en aktuell metod, då den inte speglar studiens syfte på samma sätt. 

Enligt Kristensson (2014) hade det varit relevant att redovisa all tillgänglig forskning inom 

studiens ämne, men då studien har en begränsad tidsperiod är detta inte möjligt att genomföra 

(Kristensson, 2014). 

Från början var tanken att litteraturstudien skulle baseras på patografier. På grund av bristen 

på tillräcklig tillgång på patografier som beskriver personers upplevelser av att leva med 

epilepsi, så valdes den studiedesignen bort. Därefter diskuterades det att göra en kvalitativ 

intervjustudie. Kristensson (2014) beskriver att den kvalitativa intervjustudien bygger på 

intervjuer som görs med personer som har en viss sjukdom som forskaren önskar undersöka. 

Genom intervjuformen kan forskaren få nära kontakt med den som blir intervjuad, för att 

därmed få mer djupgående information om hur det är att leva med en kronisk sjukdom som 

exempelvis epilepsi. Intervjuerna kan sedan utföras på olika platser som på en vårdavdelning 

eller mottagning (Kristensson, 2014). Den formen av studie valdes bort, då den är alltför 

tidskrävande och enligt högskolans gällande bedömningskriterier fick detta inte utföras. Av 

den anledningen föll valet på att göra en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar.

Enligt Kristensson (2014) bör det vid starten av databassökningen bestämmas vilket språk 

som de vetenskapliga artiklarna ska vara publicerade på (Kristensson, 2014). Beslutet gjordes 

att de vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade på engelska eftersom det är det språk 

som forskare använder sig av nå ut med sin forskning internationellt. Det bör även

bestämmas vilka databaser som skulle användas för databassökningar. I denna studie har 

PubMed och Cinahl Complete använts som är några av de största databaserna där 

vetenskapliga artiklar inom medicin och omvårdnad publiceras. Kristensson (2014) menade 

att genom att använda fler än en databas så ökas trovärdigheten och tillförliten i resultatet 

(Kristensson, 2014). Innan databassökningen startade skapades en strukturerad sökstrategi 
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med både sökord och MeSH-termer. MeSH termerna kombinerades med de booleska

sökoperanderna AND, OR, NOT för att precisera och få det sökresultat som matchade 

studiens syfte. Enligt Kristensson (2014) var det betydelsefullt att ta reda på vilka sökord som 

kunde vara aktuella för studien, för att få ett så bra och relevant sökresultat som möjligt. Det 

var också av betydelse att ta reda på vilka inklusion- och exklusionskriterier som var aktuella 

i studien (Kristensson, 2014). Dessa kriterier var till hjälp för att skapa ett strukturerat 

sökresultat.

Före den första sökningen gjordes en pilotsökning i de båda databaserna PubMed och Cinahl 

Complete för att få en uppfattning om mängden data som fanns tillgängliga inom studiens 

syfte. När bilden av datamängden klarnade, avgränsades sökningarna efterhand enligt 

studiens inklusions- och exklusionskriterier. Det var även betydelsefullt att ha med både 

kvinnor och mäns syn på sjukdomen, för att få en så rättvis bild av sjukdomen som möjligt. 

Ett av studiens inklusionskriterierna var att personerna skulle vara över 18 år, men i ett fall 

har undantag gjorts, på grund av att artikelns upplägg ansågs vara relevant för studiens syfte. 

Det som skilde artikeln från de övriga var att den innefattade deltagare från 15–54 år. Vid en 

noggrann genomläsning av artikeln redovisades inga deltagare under 18 år som kunde 

påverka litteraturstudiens resultat. Därför togs det beslut om att artikeln skulle tas med i detta 

arbete. Tidsperioden 2009–2019 valdes då litteraturstudiens fokus låg på den senaste 

tillgängliga forskningen. På grund av att en artikel valdes bort i dataanalysen blev antalet 

artiklar till studien för få. Därför behövdes den valda tidsperioden utökas 2 år bakåt i tiden för 

att öka antalet träffar av artiklar och finna en artikel som svarade på syftet. Därav valdes en 

artikel från 2007 ut då den bedömdes innehålla väsentlig information om personers känslor 

av att leva med epilepsi och ansågs därför motsvara litteraturstudiens specifika syfte. 

Tanken med litteraturstudien var att begränsa sökningen till Skandinavien och Europa. Det 

visade sig dock snart att databassökningen behövdes utökas till USA för att få ett bredare 

sökresultat som matchade studiens syfte. I Skandinavien och Europa bedrivs offentlig hälso-

och sjukvård vanligtvis utan vinstaspekt. Nationalencyklopedin (u. å) beskriver att hälso- och 

sjukvården i USA kan skilja sig något från Europa och Skandinavien, då den till större delen 

bedrivs i privat sektor. Vårdkvaliteten i USA är den samma som i Skandinavien och Europa 

men tillgången till vård kan variera i landet. Patienterna inom den privata vården kan bli 

bemötta på olika sätt av vårdpersonalen beroende på om de har råd med den vård som de 

behöver eller inte. Vinstaspekten kan då spela roll för omvårdnaden och därmed i de 
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vetenskapliga artiklarna (Nationalencyklopedin, u. å). Enligt Kristensson (2014) är det 

betydelsefullt att ha en bredd i sin sökning, för att få ett pålitligt och trovärdigt resultat 

(Kristensson, 2014). 

De vetenskapliga artiklar som var publicerade utanför Skandinavien och Europa övervägdes 

noggrant innan de inkluderades i studien. I diskussionen togs det även hänsyn till om att 

artiklarnas resultat skulle vara tillämpbart i Skandinavien och Europa för att möjliggöra 

överförbarhet av resultatet. En nackdel med vetenskapliga artiklar som var publicerade utanför 

Skandinavien samt Europa var att synen samt kunskapen troligtvis såg annorlunda ut beroende 

på det land samt utvecklingsnivå som artikeln var publicerad i. Därför togs det beslut om att 

exkludera artiklar som var publicerad i ett utvecklingsland. En annan nackdel kunde också vara 

att ländernas syn på forskningsetiska överväganden kunde skilja sig från land till land. När de 

vetenskapliga artiklarna söktes fram användes både PubMed och Cinahl Complete. Sökningen i 

Cinahl Complete resulterade i att inga artiklar togs med från databasen på grund av att de inte 

matchade studiens syfte, eller för att de redan hade hittats i databasen PubMed. Därför söktes de 

vetenskapliga artiklarna huvudsakligen fram i databasen PubMed på grund av att den innehöll 

ett större utbud av artiklar om epilepsi. Den booleska sökoperanden NOT kunde ha använts 

oftare i kombination med sökordet children, drug effects och Surgical Procedures eftersom studien 

inte skulle inkludera denna typ av nyckelord. 

Kvalitetsgranskningen gjordes enligt av Willman, Stoltz och Bathsevanis 

granskningsprotokoll. Genom att använda deras granskningsprotokoll kunde poäng sättas på 

samtliga artiklar detta underlättade bedömningen av artikelns kvalitet. På så vis kunde artiklar 

som inte motsvarade studiens syfte exkluderas och därmed motverka felkällor i resultatet. 

Granskningen i sig gav en djupare inblick i artikelns innehåll och gav möjlighet till att följa 

hela undersökningen och se om det fanns några brister eller innehöll något av 

exklusionskriterierna. 

För att nå fram till studiens syfte har inspiration hämtats från Lundman och Hällgren 

Graneheims manifesta innehållsanalys (2017). Denna typ av innehållsanalys ansågs vara 

passande, eftersom den kan användas i många typer av studier, oavsett vilka förkunskaper om 

innehållsanalysen som undersökaren har. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) menar att 

när meningsenheterna hålls så nära den ursprungliga texten som möjligt så ställer detta ett 

större krav på en noggrann analys för att säkerställa trovärdigheten och pålitligheten till 
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studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). I dataanalysen valdes det ut ca 200 

meningsenheter från de 14 utvalda artiklarna. Det insamlade materialet placerades i ett 

gemensamt Google dokument där meningsenheterna kunde sammanställas och därefter 

diskuteras tillsammans. I dokumentet översattes meningsenheterna från engelska till svenska 

för att få en större förståelse för meningsenheternas innebörd. Meningsenheterna lästes 

igenom både enskilt och tillsammans flera gånger för att fastställa att ingenting hade missats 

som var av betydelse för resultatet. Några av meningsenheterna kunde innehålla flera 

innebörder och därför delades dessa av. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) vill dock 

poängtera att meningsenheter inte bör bestå av för få ord i analysen. Meningsenheterna skulle 

även var tydliga och inte kunna misstolkas på något sätt. Korta meningsenheter kunde göra 

det svårare att förstå den verkliga innebörden, som då kunde ha gått förlorad (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). 

Koderna skulle spegla meningsenheternas innebörd men även studiens syfte och därefter 

undersöktes likheter och skillnader mellan koderna. Koderna placerades i olika grupper, där 

varje grupp innehöll koder som hade något gemensamt. Utifrån koderna kunde sedan 

underkategorier bildas dessa skapade sedan en huvudkategori. Huvudkategorierna gav sedan 

strukturen i resultatet. Varje huvudkategori innefattade då ett visst område som 

underkategorierna berörde. Underkategorierna användes för att särskilja koderna, då vissa 

koder hade mer gemensamt än andra. Därav gjordes både huvudkategorier och 

underkategorier som ledde till ett övergripande och strukturerat resultat. 

Fördelen med att ha använt Lundman och Hällgren Graneheims manifesta innehållsanalys var 

att den höll sig nära den ursprungliga texten. Det bidrog till ett strukturerat upplägg av 

resultatet. Det gavs även en möjlighet till en viss tolkning som bidrog till att innebörden av 

texten framhävdes. Genom att ta ut meningsenheter som belyser syftet så kunde en överblick 

skapas. Detta gav en överblick om hur epilepsi kunde upplevas och hur sjukdomen kunde 

påverka individerna utifrån ett helhetsperspektiv. Nackdelen med den manifesta 

innehållsanalysen var att den inte gav samma djup av texten som den latenta 

innehållsanalysen. Resultatet har även styrkts med hjälp av de olika meningsenheterna då de 

kunde användas som citat. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) har detta gjorts 

för att bidra till ett mer strukturerat, tydligt och trovärdigt resultat (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). 
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Resultatdiskussion
Resultatet visade att personerna hade olika upplevelser av att leva med epilepsi. En 

upplevelse var känslan av att sjukdomen medförde begränsningar i livet. Sjukdomen 

påverkade även deras psykiska välbefinnande samt deras sociala relationer i livet negativt. 

Genom upplevelserna kunde personernas livsvärld bli påverkad samt de negativa attityderna 

från omgivningen mot dem kunde ge ett ökat lidande där personerna upplevde skam och 

skuld och gav en känsla av att vara annorlunda som i sin tur kunde leda till ett sänkt 

självförtroende och självsäkerhet. Bengtsson (2005) belyser att alla individer tolkar sin 

livsvärld på olika sätt, trots att de lider av samma sjukdom. Dahlberg et al. (2003) menar att 

varje person har sin uppfattning, tankar och känslor om sin livsvärld (Dahlberg, et al., 2003). 

Patienten har innan sjukdomen levt ett ganska normalt liv men när patienten får en diagnos 

som epilepsi blir det en stor omställning i livet. Patienten vet inte hur förändringen i livet ska 

hanteras, detta kan göra det svårt att veta vad som kommer att ske och hur framtiden kommer 

se ut. Därför är det betydelsefullt att sjuksköterskan kan ge råd och stöd när patienten 

upplever en negativ påverkan på det vardagliga livet. Genom att sjuksköterskan får en ökad 

förståelse för patientens lidande kan hon använda kunskapen till att vägleda patienten samt ge 

hjälp att hantera de svårigheter som kan uppstå i det dagliga livet.

I resultatet redovisas att flera av personerna upplevde att sjukdomen medförde begränsningar 

som resulterade i konsekvenser i det vardagliga livet. Hosseini, Sharif, Amadhi och Zare 

(2010) beskrev i sin artikel att leva med sjukdomen påverkade individens vardagliga liv. Efter 

ett epileptiskt anfall kunde körkortet bli indraget. Detta upplevdes som mycket negativt, 

eftersom personerna i studien inte fick lov att förflytta sig längre med hjälp av bilen. Känslan 

av självständighet minskade och behovet av transporthjälp från andra ökade (Hosseini, et al., 

2010). Transportstyrelsen allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort (TSFS 

2010:125) är att personerna måste ha varit anfallsfria i minst två år för att inneha körkort. 

Rhodes, Small, Ismail och Wright (2008) nämner att när körkortet blev indraget blev känslan 

av att vara beroende av andra alltmer påtaglig. Detta i sin tur gav en negativ påverkan på 

livskvaliteten (Rhodes, et al., 2008). I studiens resultat har det även framkommit att flera av 

personerna berättade att sjukdomen påverkade dem i både utbildnings- och yrkesvalet. Många 

av personerna beskrev en negativ upplevelse av grundskolan och gymnasiet och tyckte att 

betyget hade blivit påverkad på grund av sjukdomen. Collins (2011) beskrev att en del av 

personerna tvekade att söka sig till universitet och högskola. Det gjorde att flera drömmar 
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blev krossade samt att framtiden blev oviss, det väckte en känsla av besvikelse och 

frustration. Att inte ha lyckats med utbildning och inte komma in i yrkeslivet påverkade 

personernas självbild. Att inte kunna bidra till samhället gav en känsla av att vara värdelös

(Collins, 2011). Patienten kan uppleva en känsla av att ha förlorat fotfäste och kan inte se en 

mening med sjukdomen samtidigt veta att sjukdomen påverka resten av livet kan leda till en 

existentiell kris. Däremot beskrev personer som har lyckats med utbildning och befinner sig i 

yrkeslivet en känsla av meningsfullhet och tillfredsställelse. 

I resultatet framkom det att sjukdomen påverkade deras sociala liv. Nordahl Karterud, Haavet 

och Risør (2016) beskrev att en del av personerna drog sig undan då de kände sig instängda i 

sin sjukdom och upplevde en känsla av att vara annorlunda. Rhodes et al. (2008) beskrev att 

personer med epilepsi kan bli socialt isolerade (Rhodes, et al., 2008). Det kunde också 

upplevas att de hade svårt med att komma i kontakt med andra människor. Ibland handlade 

det om att de förlorade vänner på grund av sjukdomen, som kunde bero på okunskap, att 

vännerna inte visste hur de skulle hantera sjukdomen samt att vännerna var rädda för att 

bevittna ett epileptiskt anfall. Espeset et al. (2011) menar att om människor tar avstånd från 

någon med epilepsi så beror det i regel på rädsla att uppleva ett epilepsianfall och innebär inte 

att de avvisar personen (Espeset et al., 2011). Men i vissa fall så handlade det om fördomar.

McCagh, Fisk och Baker (2010) beskriver att det är vanligt förekommande att omgivningen 

har en fördomsfull inställning till personer med epilepsi. Då andra människor relaterade 

epileptiska anfall till droger eller alkohol. Espeset et al. (2011) påtalar att den egna 

inställningen till sjukdomen har en stor betydelse för bemötandet från andra. Däremot är det 

upp till personen själv hur öppen den väljer att vara om sin sjukdom. Det kan vara klokt av 

patienten att informera i sin omgivning om vad det innebär att ha epilepsi, så att omgivningen 

är förberedd när ett eventuellt anfall uppstår (Espeset et al., 2011). 

Collins (2011) beskrev vidare att stöd och uppmuntran till att vara mer öppen med sin 

sjukdom är av stort värde för patienten för att uppnå en bättre förståelse från människor i sin 

omgivning.  Ryan och Räsiänen (2012) beskrev genom att vara öppen med sin sjukdom kan 

patienten själv beskriva sin sjukdom detta kan bidra till att fördomar minskar. Detta i sin tur 

leder till att personer med epilepsi inte behöver känna sig ensamma och missförstådda. På så 

vis kan andra personer i omgivningen få en ökad förståelse för individens livsvärld (Ryan & 

Räsiänen, 2012). Att vara öppen om sjukdomen kan också bidra till att personen själv kan 
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börja se vad som är betydelsefullt för denne i livet. Öppenhet är också en väsentlig del för att 

kunna acceptera sin sjukdom. Dels för att känna sig mer bekväm med sig själv dels med sin 

sjukdom. Det gör att individen kan diskutera sina problem med andra. Detta kan göra att 

personen kan få nya perspektiv på sin sjukdom och på så vis få en ökad förståelse om hur 

andra ser på sjukdomen. Det kan också vara en bidragande faktor som minskar risken för 

social isolering som kan påverka det psykiska välbefinnandet.   

Som andra kroniska sjukdomar så påverkade epilepsi det psykiska välbefinnandet negativt.

Räty och Gustafsson (2006) menar i sin artikel att ha okontrollerade anfall kan påverka 

patientens självförtroende, och bidra med en känsla av att inte ha någon kontroll över sin 

egen kropp. Jacoby, Ring, Marson, Whitehead och Baker (2014) beskrev att personer med 

epilepsi kan utveckla depression och därmed bli passiv och isolera sig. Lu och Elliott (2012) 

beskrev att ett sämre psykiskt välbefinnande kunde också bidra till ett sänkt självförtroende. 

Familjens och vännernas stöd blir då betydelsefull (Lu & Elliott, 2012). När de däremot inte 

haft anfall under en längre tid så växte deras självförtroende på nytt. De fick hopp om att 

anfallen inte skulle komma tillbaka, att livet skulle återvända till det normala. De upplevde en 

frihetskänsla. När de sedan fick ett nytt anfall sjönk självförtroendet återigen. Det var som att 

ta ett steg tillbaka. Detta bidrog i sin tur till ett lidande och en känsla av hopplöshet. Att ha 

epileptiska anfall är psykiskt påfrestande och blir ett hinder för den personliga utvecklingen. 

Oförutsägbarheten som sjukdomen medförde var kärnan till det sänkta självförtroendet. 

Därför är det betydelsefullt att som sjuksköterska hjälpa patienten och handleda om hur 

denne ska hantera sin sjukdom i vardagen. Genom att patienten lär sig hantera sjukdomen 

ökar upplevelsen att ha kontroll över sitt liv, som i sin tur förbättrar självförtroendet men 

även livskvaliteten. Att lida innebär att genomgå en kris som patienten behöver bearbeta. 

Processen kan leda till en insikt om vad som är meningsfullt i livet, och en personlig 

utveckling.

Att ha okontrollerade anfall påverkar inte bara självförtroendet. Espeset et al. (2011) menar 

att okontrollerade anfall skapar en otrygghet och oro (Espeset, et al., 2011). Kerr (2012) 

belyser att sjukdomen kan ge upphov till stress, depression och ångest (Kerr, 2012).

Sjuksköterskan har som uppgift att informera om de förebyggande åtgärder som patienten 

kan tillämpa och som kan bidra till att anfallsfrekvensen minskar. Flensner (2014) beskriver 

att det också är betydelsefullt att informera patienten om den egna möjligheten att påverka det 

egna psykiska välbefinnandet (Flensner, 2014). Om patienten lär sig att hantera sin oro ökar 
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självförtroendet. Sjuksköterskan kan ge patienten verktyg att själv kunna göra någonting 

bidrar detta till ökad trygghet, minskad oro samt en känsla av att ha kontroll.

Den negativa påverkan på det psykiska välbefinnandet kunde även bidra till att individerna 

upplever sjukdomen som skamfylld. Amadi och Shaham (2007) beskriver att personerna 

skämdes för sin sjukdom och de upplevde att de var en börda för både familj och vänner 

(Amadi & Shaham, 2007). Personer med epilepsi upplevde att de skapade oreda kring sig på 

grund av anfallen. De kände att det var deras egna fel att de fick ett anfall och kunde vid flera 

tillfällen uppleva skuldkänslor. Samtidigt visste de drabbade att de aldrig skulle bli av med 

sjukdomen. Den vetskapen gav upphov till hopplöshet. Detta ökade lidandet för patienten då 

detta påverkade deras upplevelsevärld. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan förmedlar 

information om sjukdomen. När personen får kunskap om sin sjukdom och vad som händer i 

hjärnan vid ett anfall finns förutsättningar att förstå att det inte är personens fel att anfallen 

uppkommer. Ökad kunskap om sjukdomen kan minska känslan av skuld och skam av att vara 

beroende av andra. Viljan att kunna ta hand om sig själv och vara oberoende av andra finns 

hos varje individ, men vid epilepsi blir personen mer beroende av sin omgivning. Sjukdomen 

kan göra att självständigheten minskar. Individen med epilepsi kan inte kontrollera de 

epileptiska anfallen. Under ett anfall kan individen behöva hjälp, speciellt om denne inte är 

vid medvetande. Om individen är vid medvetande och en okänd person tvingas ingripa i 

situationen så kan det upplevas som en integritetskränkning för personen. Att sedan också 

behöva hjälp efteråt kan få individen att känna sig som en börda för andra i synnerhet om det 

under anfallet har varit urin eller faecesavgång. Genom att individen förmedlar sina 

känslomässiga dilemman till sjuksköterskan kan hon bemöta patienten så att denne kan 

behålla sin värdighet. Kommunikationen mellan patient och sjuksköterska har stor betydelse 

för att få förståelse för patientens livssituation.

Flensner (2014) poängterar att en patient med epilepsi kan behöva hjälp och stöd från 

sjuksköterskan för att kunna hantera sin sjukdom. Det är patienten som är utgångspunkten för 

själva omvårdnaden. Genom patientens perspektiv på sjukdomen kan sjuksköterskan få en 

ökad förståelse om patientens livsvärld. På så vis kan hon få kunskap om patientens lidande 

och bedöma vilka omvårdnadsåtgärder som behövs sättas in för att minska lidandet (Flensner, 

2014). Lumikukka (2015) belyser att som sjuksköterska är det betydelsefullt att ge anpassad 

personcentrerad omvårdnad. Genom den personcentrerade omvårdnaden kan patienten bli 

mer delaktig i sin vård. Sjuksköterskan ska i sin profession inte bara bistå patienten med 
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information, råd och stöd utan även vid behov ge detta till anhöriga. Sjuksköterskan ska ha 

som omvårdnadsmål att öka tryggheten hos både patienten och anhöriga. Lumikukka (2015) 

beskriver vidare för att uppnå omvårdnadsmålen behöver sjuksköterskan informera om 

faktorer som ökar risken för ett anfall exempelvis sömnbrist, olika former av blixtrande ljus 

samt fysisk och psykisk stress. Det är också betydelsefullt för patienten att ha regelbunden 

kontakt med sjuksköterskan för uppföljning, stöd, fortlöpande information samt vilka 

omvårdnadsåtgärder som patienten behöver. Kontakten med sjuksköterskan kan ge patienten 

möjlighet att hantera sin kroniska sjukdom samt skapa trygghet och öka det psykiska 

välbefinnandet. Därför är det betydelsefullt att sjuksköterskan är lyhörd, har vetskap och 

förståelse för patientens livsvärld samt bistår med råd och stöd utifrån patientens behov 

(Lumikukka, 2015). 

Studien har även betydelse i andra sammanhang som exempelvis vid andra kroniska 

sjukdomar. Att leva med en kronisk sjukdom påverkar livsvärlden samt livssituationen 

oavsett vilken kronisk sjukdom individen har. Den drabbade blir då tvungen till att anpassa 

sig till en ny livssituation och hitta en nyorientering i sitt liv.
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Slutsats

I denna studie har vuxna personers upplevelser av att leva med epilepsi belysts. Det har 

framkommit i resultatet att sjukdomen har påverkat dem på olika sätt. Att leva med en 

kronisk sjukdom gav många känslor och upplevelser om sjukdomen. Livsvärldsteorin 

bekräftar att personen med epilepsi har sin unika upplevelse och tolkning av sin livssituation. 

Då den styrs av självmedvetenhet och medvetenheten om omgivningens reaktioner. Därför är 

det av stor vikt att allmänsjuksköterskan får kunskap om patientens livsvärld för att kunna 

minska lidandet. Det är även betydelsefullt att sjuksköterskan har ett holistiskt tänkande när 

det gäller omvårdnaden och inkludera även anhöriga. Genom den kunskap som har erhållits i 

studien kan det förhoppningsvis bidra till en förbättrad vårdkvalitet där omvårdnaden blir mer 

anpassad efter patientens behov. Allmänsjuksköterskan kan möta patienter med epilepsi i 

olika vårdsammanhang. Det är inte alltid som patienten söker vård för sin epilepsi utan ibland 

kan det handla om andra problem. Därför har kunskapen av epilepsi en stor betydelse då vissa 

ohälsotillstånd kan vara en faktor som triggar igång epileptiska anfall, exempelvis feber. Det 

är betydelsefullt att få kunskaper i hur det är att leva med en kronisk sjukdom för att få 

förståelse för hur andra ohälsotillstånd kan påverka sjukdomen. När sjuksköterskan blir 

medveten om hur sjukdomen påverkar det dagliga livet kan frågor speciellt inriktade på de 

vanligaste problemen ställas. Det är även av stor betydelse att patienten kan bearbeta sin 

situation och känner sig sedd detta förutsätter att sjuksköterskan lyssnar aktivt till patientens 

berättelser. Med råd och stöd kan sjuksköterskan hjälpa patienten att hantera sjukdomen i 

vardagen. Studiens resultat har visat att det föreligger ett behov av att sprida mer kunskap om 

epilepsi till vårdpersonal, patienterna och anhöriga, samt öka kunskapen om epilepsi även i 

samhället. Detta kan leda till att fördomar om sjukdomen minskar men även att personer med 

epilepsi känner sig tryggare i samhället.

Förslag om vidare forskning om ämnet epilepsi skulle vara att undersöka hur sjukdomen 

uppfattas i andra kulturer. Eftersom dagens sjukvård präglas av en mångkulturell 

sammansättning av patienter kan det vara av intresse för sjuksköterskan att få kunskap om 

hur personer med en annan kulturell bakgrund upplever och hanterar sitt liv med en kronisk 

sjukdom som epilepsi. Genom vidare forskning kan mer kunskap om sjukdomen epilepsi 

erhållas och ge en större inblick av sjukdomen utifrån olika perspektiv. 
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Bilagor

Bilaga 1 Databassökningar 

Sökmotor: PubMed. Sök period: 2019-04-13

Nr Sökord Antal 
Träffar

Sökdatum Antal 
lästa 
abstrakt

Antal lästa i 
fulltext och 
granskade 
artiklar

Antal artiklar 
som 
inkluderades i 
studien

#1 Epilepsy AND 
Chronic illness 
AND Adults

24 2019-04-
13

24 2 1

#2 Epilepsy AND 
adults AND 
Perceptions

316 2019-04-
13

253 3 3

#3 Epilepsy AND 
adults AND 
stigma 

48 2019-04-
13

48 2 2

#4 Epilepsy AND 
living with AND 
adults NOT 
children

159 2019-04-
13

12 3 3

#5 Epilepsy OR 
epilepsy 
myoclonic OR 
epilepsy clonic-
tonic

51 2019-04-
13

5 1 1

#6 Epilepsy AND 
Quality of Life 
AND Qualitative 
Research

22 2019-04-
13

9 2 2

#7 Epilepsy AND 
Qualitative 
Research

75 2019-04-
13

8 2 1
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#8 Epilepsy AND 
Self Concept

77 2019-04-
13

15 1 1

 
 
 
Sökmotor: Cinahl Complete. Sök period: 2019-04-14

Nr sökord
Avgränsningar

antal 
träffar

sökdatum Antal 
granskade 
abstrakt

Antal lästa i 
fulltext samt 
granskade 
artiklar
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inkluderade 
artiklar
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S14+ 
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(MH 
“Epilepsy”) 
AND
(MH "Adult") 
AND “living 
with”

13 2019-04-
14

0 0 0

S1+S2 (MH “Epilepsy”
AND (MH 
“Perceptions”)

3 2019-04-
14

3 3 0

S1+S10 (MH “Epilepsy) 
AND (MH 
“emotions”)

8 2019-04-
14

8 8 0

S1+ S7 (MH 
“Epilepsy”) 
AND “Daily 
life” 

1 2019-04-
14
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll

Kvalitetgranskningsprotokollet är hämtat från: Willman, A., Stoltz, P & Bathsevani, C. 

(2010). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet (2: a 

uppl.). Lund: Studentlitteratur.
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Bilaga 3 Artikelöversikt 
Författare/år/land Titel Metod Population Urval Resultat Kvalitet

1.Gauffin, H., Flensner, 
G & Landtblom, A.M 
/Sverige/2011

Living with epilepsy 
accompanied by 
cognitive 
difficulties:young adults' 
experiences

Kvalitativ 
Intervjustudie

Kvinnor och män.
18–35 år

Strategiskt utvalda 
deltagare

Beskriver hur sjukdomen påverkar 
personen. Svårigheter att uppnå 
drömmar. Känslor av att känna sig 
begränsad i livet. Påverkan i det 
dagliga livet. Att vara beroende av 
andra personer. Samt skuldkänslor

Hög 

2.Harden, J., Tonberg., A., Chin, 
R.F., Mclellan, A & Duncan, 
S/England/2015/

‘If you’re gonna die, 
you’re 
gonna die’: Young 
adults’ perceptions of 
sudden unexpected death 
in epilepsy

Kvalitativ studie Kvinnor och män.
18–29 år.

Strategiskt utvalda 
deltagare

Beskriver vikten av att ha kontroll 
över sina kramper, patienterna 
beskriver sina tankar om plötslig 
död. behovet att få information om 
plötslig död.

Hög 

3.Kilinç, S., van Wersch, A., 
Campbell, C & Guy, A 
/England/2017

The experience of living 
with adult-onset epilepsy

Kvalitativ, semi-
strukturerad design

Kvinnor och män. 
18–59 år

Strategiskt utvalda 
deltagare

Beskriver känslan av att inte veta 
när nästa krampanfall kommer, att 
inte kunna planera sin framtid.

Hög 

4.Kilinç, S & Campbell, C 
/England/2011

"It shouldn't be 
something that's evil, it 
should be talked about": 
a phenomenological 
approach to epilepsy and 
stigma.

Fenomenologisk 
intervjustudie

Kvinnor och män.
19–57 år

Strategiskt utvalda 
deltagare

Beskriver allmänhetens 
missuppfattningar, Skuld och 
skamkänslor hos patienten. 
Fördomar från andra människor

Hög 

5.Menogni, S.E., Gates, B., 
Parkes, G., Wellsted, D., Barton., 
G., Ring, H., Khoo, M.E., Monji-
Patel, D., Fridli, K., Zia, A & 
Durand, M.A /England/2016

“Sometimes, it just stops 
me from doing 
anything”: A qualitative 
exploration of epilepsy 
management in people 
with intellectual 
disabilities and their 
carers

Kvalitativ 
intervjustudie

Kvinnor och män.
Medianålder 42 år

Strategiskt utvalda 
deltagare

Beskriver belåtenheten med sitt liv, 
sina personliga assistenter och 
stödet, samt hur det är att leva med 
epilepsi.

Hög

6. Mlinar, S., Petek, D., Cotic, 
C., Mencin Heplak, C & Zaltel, 
M/Slovenien/2016

Persons with epilepsy: 
Between social inclusion 
and marginalisation

Kvalitativ 
intervjustudie,
Fenomenologisk 
design.

Kvinnor och män.
27–64 år.

Snöboll Beskriver vilka psykosociala, 
emotionella konsekvenser samt 
olika upplevelser som epilepsi kan 
ge.

Hög 
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7.Noble, A.J., Morgan, M., 
Viridi, C & Ridsdale, L/ 
England/2013

A nurse-led self-
management 
intervention for people 
who attend emergency 
departments with 
epilepsy: the patients’ 
view.

Kvalitativ 
intervjustudie, 
uppföljning

Kvinnor och män.
18–85 år

Strategiskt utvalda 
deltagare

Patienter upplevde stort behov av 
anpassad information, deras 
välbefinnande blev påverkat av 
sjukdomen, förtroendet för 
antiepileptikum

Hög 

8. Pembroke, S., Higgins, A., 
Pender, N & Elliott, 
N/Irland/2017

Becoming comfortable 
with “my” epilepsy: 
Strategies that patients 
use in the journey from 
diagnosis to acceptance 
and disclosure

Kvalitativ 
intervjustudie, 
grounded theory

Kvinnor och män
Över 18 år

Strategiskt utvalda 
deltagare

Beskriver meningen med att ha 
epilepsi, strategier för att hantera 
sjukdomen, att känna sig bekväm 
med sin sjukdom

Hög 

9.Räty, L. K., Larsson, G., 
Starrin, B & Wilde Larsson, 
B.M/2009/Sverige

Epilepsy Patients’ 
Conceptions of Epilepsy 
as a Phenomenon

Kvalitativ explorativ 
studie, 
fenomenografisk 
design

Kvinnor och män
21–61 år

Strategiskt utvalda 
deltagare

Beskriver personers upplevelser av 
att leva med epilepsi

Hög 

10. Räty, L.K., Söderfeldt, B & 
Wilde-Larsson, 
B.M/Sverige/2007

Daily life in epilepsy: 
Described by emotions

Kvalitativ studie Kvinnor och män 
18–27 år

Strategiskt utvalda 
personer

Beskriver personers känslor om att 
leva med epilepsi i vardagen

Hög 

11.Räty, L.K & Wilde- Larsson, 
B. M/2011/Sverige

Patients' perceptions of 
living with epilepsy: a 
phenomenographic study

Kvalitativ 
intervjustudie, 
fenomenologisk 
design

Kvinnor och män. 
20–65 år

Strategiskt utvalda 
deltagare

Att bli accepterad för den man är av 
allmänheten, kunna vara öppen med 
sjukdomen, ha kontroll över sitt liv

Hög 

12.Shostak, S & Fox, N.S 
/USA/2012

Forgetting and 
remembering epilepsy: 
collective memory and 
the experience of illness

Kvalitativ 
intervjustudie

Kvinnor och män.
15–54 år

Strategiskt utvalda 
deltagare

Beskriver de kognitiva besvären 
som kan drabba en person med 
epilepsi

Hög 

13.Sonchea, S., Noble, A.J., 
Morgan, M & Ridsdale, 
L/England/2015

Perceptions and 
experiences of epilepsy 
among patients from 
black ethnic groups in 
South London

kvalitativ, 
semistrukturerad 
studie.

Kvinnor och män.
22–79 år

Strategiskt utvalda 
deltagare

Beskriver svarta personers 
upplevelser av att leva med epilepsi 
i Södra London.

Hög 

14. Yennadiou, H & Wolverson, 
E /England/2017

The experience of 
epilepsy in later life: A 
qualitative exploration of 
illness representations.

Kvalitativ studie Kvinnor och män.
18–29 år

Strategiskt utvalda 
deltagare

Beskriver traumatiska erfarenheter 
av att ha ett epileptiskt anfall. 
Känslan av att förlora kontrollen 
över kroppen. Att vara beroende av 
andra.

Hög 
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Bilaga 4 Exempel på meningsenheter

Meningsenheter Svensk översättning Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori

Kind of vertigo and losing 
consciousness and fighting to 
maintain your consciousness 
then finally waking up...

Det är som yrsel och du 
förlorar medvetandet och 
du kämpar för att behålla 
ditt medvetande, sen 
vaknar du tillslut upp...

Det är som yrsel, 
du förlorar 
medvetandet och 
vaknar tillslut 
upp...

Att tappa 
kontrollen

Att känna 
maktlöshet och 
orkeslöshet

Känslan av att 
tappa kontrollen 
över livet

I don’t feel mentally well. I feel 
bad as I make a mess for those 
around me, always being a 
bother to other people.

Jag mår dåligt mentalt. 
Jag mår dåligt då jag 
ställer till det för dem 
omkring mig, jag är alltid 
en börda för andra.

Mår dåligt, känner 
mig som en börda 
för andra.

Känner sig som 
en börda

Att känna negativ 
förändring av det 
psykiska 
välbefinnandet

Sjukdomens 
påverkan på jaget

I don't want anyone to know 
that I have it… It's shameful

Jag vill inte att någon ska 
veta att jag har det… det 
är skamfullt

Vill inte att någon 
ska veta, skamfullt

Att känna skam Att känna negativ 
förändring av det 
psykiska 
välbefinnandet

Sjukdomens 
påverkan på jaget

Now, I withdraw into myself. 
Somehow, I don’t feel like 
going out. I don’t know why. 

Nu drar jag mig tillbaka. 
Jag känner inte för att gå 
ut. Jag vet inte varför.

Drar mig tillbaka, 
vill inte ut, vet inte 
varför.

Att dra sig 
tillbaka

Att uppleva social 
isolering

Sociala relationer 
i livet

You feel completely without 
strength (after an attack) and 
just want to hug someone. 

Du känner dig helt utan 
styrka (efter ett anfall) 
och vill bara krama 
någon.

Styrkan försvinner 
efter ett anfall, vill 
bara krama någon.

Att känna 
orkeslöshet

Att känna 
maktlöshet och 
orkeslöshet 

Känslan av att 
tappa kontrollen 
över livet
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My worst nightmare is that I 
will have a seizure standing on 
the platform waiting for a train 
and then just walk on straight 
ahead…

Min värsta mardröm är att 
få anfall när tåget 
kommer och sen bara går 
rakt ut...

Den värsta 
mardrömmen är att 
få anfall vid fel 
tillfälle...

Rädd för att få 
anfall vid fel 
tillfälle

Svårigheter att 
hantera rädslor i 
vardagen

Känslan av att 
tappa kontrollen 
över livet.

I'm thinking about my memory. 
It's becoming worse and worse 
and worse...

Jag tänker på mitt minne. 
Det blir det bara värre och 
värre...

Minnet blir bara 
värre och värre...

Upplever att 
minnet blir 
sämre
anfall

Att uppleva 
minnesproblem

Sjukdomens 
påverkan på jaget

There is nothing normal about 
having epilepsy it is like 
belonging to a special people...

Det finns ingenting som 
är normalt med att ha 
epilepsi, det är som att 
tillhöra gruppen speciella 
människor...

Det är ingenting 
normalt med 
epilepsi...

Att känna sig 
annorlunda

Att uppleva social 
isolering

Sociala relationer 
i livet

My boyfriend and I broke up 
six weeks ago, but I took it 
really well. In the end, I 
thought it was a miracle that 
there are people out there who 
would even look at people like 
us..

Min pojkvän och jag 
gjorde slut för sex veckor 
sedan, men jag tog det 
riktigt bra. För det var 
trots allt ett mirakel att 
någon ville dejta någon 
som oss...

När vi gjorde slut 
tog jag det bra för 
det fanns någon 
som tyckte om 
mig...

Att känna sig 
omtyckt trots 
sjukdomen

vikten av relationer 
i livet

Sociala relationer 
i livet

It really hurts, knowing that I 
will never experience 

Det gör verkligen ont att 
veta att jag aldrig kommer 

Jag kommer aldrig 
att få egna barn...

Att känna 
begränsningar i 
livet

Att känna 
begränsningar i 
livet

Känslan av att 
tappa kontrollen 
över livet
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pregnancy, I will never have a 
child of my own...

att uppleva hur det är att 
få egna barn...


