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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Epilepsi är en vanlig kronisk neurologisk sjukdom i Sverige. Sjukdomen kan 

medföra flera problem i vardagslivet. På uppdrag av regeringen gjordes en sammanställning 

av kunskapsbehovet och nationella riktlinjer för patienter med kroniska sjukdomar. Resultatet 

visade att kunskapen är låg och behovet av riktlinjer gällande rehabilitering är stort.  

Syfte: Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka och beskriva livskvalitet, 

sinnesstämning samt upplevda problem i vardagliga aktiviteter hos individer i arbetsför ålder 

med svårbehandlad epilepsi. Ytterligare syften var att beskriva minnesförmågan samt den 

egna tilltron till att utföra aktiviteter. 

Metod: Denna studie är en deskriptiv studie vars data kommer ifrån baslinjemätningen i en 

prospektiv randomiserad interventionsstudie.   

Resultat: Huvudsakligt resultat var att det fanns stor individuell variation vid bedömningen 

av hälsa och förmågor. Livskvaliteten är lägre än hos normalpopulationen. Tilltron till egna 

förmågor respektive faktiska förmågor var att denna grupp med svår kronisk neurologisk 

sjukdom är märkbart påverkade i sitt vardagsliv både fysiskt och psykiskt. Behovet att 

utveckla ett individualiserat rehabiliteringsprogram är av största intresse, men även vidare 

forskning behövs. 

 

Nyckelord: Epilepsi/ rehabilitering, livskvalitet, rehabilitering omvårdnad 
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ABSTRACT 

Background: Epilepsy is a common chronic neurological disorder in Sweden. The disease 

can cause several problems in everyday life. On behalf of the government was a compilation 

of knowledge needs and national guidelines for patients with chronic diseases. The results 

showed that the knowledge is low and the need for guidelines regarding rehabilitation is great. 

Aim: The overall aim of this study is to investigate and describe the quality of life, mood and 

perceived problems in the everyday activities of individuals of working age with epilepsy. 

Further aims are to describe memory ability and their confidence in performing activities. 

Methods: This study is a descriptive study whose data come from the baseline measurement 

in a prospective randomized intervention study. 

Results: The main finding is that there are large individual variations. The quality of life is 

lower than the general population as well as confidence in their own abilities and actual 

abilities are often impaired. 

Conclusion: The conclusion from this study show that this group of severe chronic 

neurological disease is noticeably affected in their daily lives, both physically and mentally. 

The need to develop an individualized rehabilitation program is of great interest, although 

further research is needed. 

 

Key words: Epilepsy/ Rehabilitation, Quality of life, Rehabilitation Nursing 
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BAKGRUND 

 

I Sverige har cirka 0,7 % av befolkningen diagnosen epilepsi (Almås, Espeset, Mastad & 

Rafaelsen Johansen, 2011). Bidragande eller utlösande faktorer till att man får ett epileptiskt 

anfall kan vara allt ifrån skalltrauma, feber, högt intag av alkohol och förgiftningar, till en 

medfödd skada i hjärnan. Diagnosen epilepsi ställs då en person haft upprepade anfall och att 

det fastställts att anfallen utgår från hjärnan. Det som händer i hjärnan är att det blir onormala 

elektriska urladdningar. Symptomen som uppkommer vid ett anfall beror på var i hjärnan 

dessa urladdningar utlöses. Anfallen kan delas in i två huvudgrupper, fokala och 

generaliserade anfall. Det som kännetecknar ett fokalt anfall är att den elektriska urladdningen 

påbörjas i ett avgränsat område i en hjärnlob eller en hjärnregion. Urladdningen kan sedan 

spridas vidare och involvera hela hjärnan. När den elektriska urladdningen omfattar båda 

hjärnhalvorna och inte har ett lokaliserbart fokus kallas detta ett generaliserat anfall. 

 

Socialstyrelsen sammanställde år 2015 en rapport på regeringens uppdrag där de undersöker 

behovet av kunskapsstöd och nationella riktlinjer för patienter med kroniska sjukdomar. Alla 

21 landsting tillfrågades om de hade ett regionalt vårdprogram, riktlinjer, rutinbeskrivningar 

eller annan organisation gällande vården av epilepsipatienter. Endast fyra landsting svarade ja 

på den frågan, sex stycken svarade delvis och sex stycken nej. Totalt svarade 16 landsting på 

frågan. Det är stora skillnader i antal vårdtillfällen inom specialiserade hälso- och sjukvården i 

de olika landstingen för personer med en epilepsidiagnos. Detta kan visa på olikheterna i den 

sedvanliga behandling som förekommer. Det har även framkommit i studier gjorda av 

Mattson och medarbetare (2010) att sociodemografiska faktorer som ålder, kön, bostadsort 

och utbildningsnivå påverkar möjligheter till specialistsjukvård. Att det saknas 

epilepsispecifikt rehabiliteringsprogram i större delen av landet idag är problematiskt.    

 

Kostnader som uppkommer till följd av epilepsi kan variera mycket (Socialstyrelsen, 2015). 

Skillnaden i kostnad kan bero på att olika analysmetoder används, vad som är inkluderat och 

räknas till epilepsirelaterat och sjukdomens svårighetsgrad. De största direkta kostnaderna 

som förekommer är för sjukvård och läkemedel. Till indirekta kostnader räknas 

produktionsbortfall, arbetslöshet, förtidspensionering och försämrad livskvalitet. Ur ett 

samhällsperspektiv är det stora indirekta kostnader på grund av produktionsbortfall till följd 

av sjukskrivningar, ökad frånvaro från arbetet och minskad arbetsförmåga relaterat till anfall 

eller anfallsrisk.  
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Bolin och medarbetare (2014) har beräknat samhällets utgifter för epilepsisjukdom i Sverige, 

där hälso- och sjukvårdskostnader stod för 16 procent och läkemedel för 7 procent. Den totala 

direkta kostnaden var år 2011 85 miljoner euro. Av de indirekta kostnaderna var 84 procent 

relaterade till sjukfrånvaro. Den totala indirekta kostnaden var 56 miljoner euro.        

 

Epilepsi kan begränsa människor ur ett samhällsperspektiv då sjukdomen kräver att de måste 

förhålla sig till vissa restriktioner. Tillexempel finns vissa regler gällande innehav av körkort 

och ett fåtal yrken är inte lämpliga eftersom ett anfall kan leda till allvarliga konsekvenser 

(Almås et al., 2011). Det finns olika hinder till att skaffa körkort hos personer med epilepsi. 

Dessa är om ett första anfall skett inom de senaste sex månaderna, att det fastställts att 

diagnosen epilepsi föreligger samt att ett anfall utlösts inom de senaste tolv månaderna. 

Ytterligare hinder är att det föreligger risk för anfall utifrån sjukhistoria, kliniska-, 

neurologiska-, samt EEG undersökningar. Det slutliga hindret är om EEG-undersökningar 

visar svåra patologiska fynd, vilket kan försvåra bilkörning (Transportstyrelsen, 2010).   

 

Med dagens medicinering är mellan 60 till 70 procent av personer med epilepsi så gott som 

anfallsfria (Epilepsiförbundet, 2016). Många uppfattar likväl inte själva anfallet som det mest 

påfrestande, utan eventuella negativa attityder från omgivningen. De flesta kan leva ett 

normalt liv, men i kontakt med till exempel skola, arbetsgivare och myndigheter kan de stöta 

på mindre positiva attityder. Detta beror tyvärr ofta på okunskap och rädsla från den andra 

parten. Därför är det viktigt med tydlig och återkommande information om epilepsi för att 

minska missförstånd.   

 

Neurologiska sjukdomar, så som epilepsi kan medföra kognitiva funktionsnedsättningar 

(Sunderlöf-Andersson, 2012). Dessa kan tillexempel omfatta nedsatt tankeförmåga, nedsatt 

minne, svårigheter att koncentrera sig, svårigheter att hantera information och att ta initiativ. 

Minnesproblematik kan beröras av flera olika faktorer, så som epilepsityp, medicinering och 

individuella skillnader som humör och sinnesstämning (Blom et al., 1999). Det är viktigt 

inom hälso-och sjukvården att ha kompetens och förståelse för vad det innebär att leva med en 

långvarig sjukdom samt att motivera och stödja patienter till egenvård. För att skapa en bra 

grund till egenvård krävs bra information och delaktighet om sin sjukdom, vilket även står i 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763).   
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En epilepsidiagnos medför ofta stora förändringar i livet. Det är då viktigt att vårdpersonal 

stöttar och ger patienten utbildning om hur de kan hantera sin sjukdom och därmed få en god 

livskvalitet (Penriket & Grove, 2007). Relationen mellan vårdgivare och patient bör fokusera 

på att få bästa möjliga utgångspunkt för patienten med hjälp av gott samarbete och realistiska 

målsättningar. Epilepsisjuksköteskor ska bidra med evidensbaserad kunskap, skapa 

motivation och identifiera riskfaktorer i till exempel hemmet eller på arbetsplatsen.    

Aktivitet i både vardagen och arbetslivet kan vara svårt med en sjukdom som epilepsi. Det 

kan ge svårigheter med relationer, till exempel med familjen eller på arbetsplatsen 

(Cerniauskaite et al., 2012). Deltagande i vardagsaktiviteter och sociala sammanhang kan vara 

problematiskt då stigmatisering är ett stort problem. Detta kan leda till social isolering och 

psykisk påverkan som depression. 

 

Personer med epilepsi avstår ofta från att delta i vissa fysiska aktiviteter (Copovilla, Kaufman, 

Perucca, Moshé & Arida, 2015). Det beror främst på rädsla, okunskap, överbeskydd och 

okunnighet om fördelar och nackdelar relaterat till fysisk aktivitet. Men det har visats att 

fysisk aktivitet kan höja anfallskontrollen med även förbättra hälsa och socialt 

välbefinnande.       

 

Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska referensramen som valts till detta arbete är utarbetad utifrån Lydia Halls teorier 

om omvårdnad och rehabilitering. År 1960 publicerades mer än 20 olika artiklar skrivna av 

Hall (Logan, Tierney & Pelletier, 2014). Studierna som genomfördes och publicerades utgick 

ifrån en rehabiliterings klinik i New York vid namn “Montefiore Hospital”. Denna klinik 

anpassades efter vad Hall ansåg vara relevant för en bra rehabilitering. I en studie från 1975 

visade det sig att de patienter som hade fått vård och rehabilitering vid Montefiore Hospital 

skattade en högre livskvalitet efter sjukhusvistelsen samt var mer självständiga och hade sökt 

vård i mindre utsträckning jämfört med patienter som fått vård på en vanlig vårdavdelning. 

Halls teori är uppbyggd och framtagen utifrån hennes egna erfarenheter och består av tre 

cirklar som är centrala vid rehabilitering av patienter (Coldwell-Foster, 2011). Den första 

cirkeln kallas “ The Care” och handlar om att hjälpa patienter med det basala, så som hygien, 

påklädning och nutrition. Genom att hjälpa patienten med dessa intima aktiviteter kan detta 

bygga upp en relation mellan vårdaren och den som vårdas vilket leder till att patienten 

öppnar upp sig och delar med sig av sina tankar och känslor. “The Core” är den andra cirkeln 
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som handlar om att sjuksköterskan skall agera patientens spegel och på så vis hjälpa patienten 

att få fram sina känslor och tankar om sin hälsa och sjukdom. Motivation och acceptans är 

viktiga begrepp i denna cirkel för att patienten skall kunna fatta framtida beslut gällande sin 

sjukdomssituation. Den tredje cirkeln “ The Cure” handlar om att sjuksköterskan skall hjälpa 

och stötta patienten tillsammans med övriga yrkesgrupper inom sjukvården. Tillsammans 

skall de undervisa och förklara för patienten varför vissa medicintekniska undersökningar är 

nödvändiga. Sjuksköterskan skall agera som vårdtagarens personliga advokat. 

 

Dessa tre cirklar som beskrivits fungerar oberoende av varandra 

men samverkar tillsammans för att på så vis få en övergripande 

helhetssyn om vad omvårdnad handlar om. De olika 

omvårdnadscirklarna kan ha olika storlekar vilket representerar 

behovet av just det omvårdnadsområdet.  

 

I Halls teori beskrivs koncensusbegreppen som följande: 

Människa: Människan är unik och har tillräckliga energiresurser för att påverka sin situation 

och följa sina egna mål. 

Hälsa: Genom att medvetet välja sitt beteende kan god hälsa uppnås. Sjuksköterskan hjälper 

patienten att förstå vikten av att få kontroll över sitt beteende. 

Miljö: Sjuksköterskan stöttar vårdtagaren till självutveckling. 

Omvårdnad: De tre omvårdnadscirklarna som beskrivits ovan är en bas för god omvårdnad. 

 

Efter att ha fått en diagnos med sjukdomen epilepsi är det viktigt att få en individuell 

rehabiliteringsplan, då människor är och alltid kommer att förbli olika (Erdner, Nilsson, 

Tomson, Wadhagen & Wedlund, 2013). I rehabiliteringsprogrammen bör vissa områden så 

som att få mer kunskap om sin sjukdom samt mer självkännedom inkluderas. Vidare är det 

även viktigt att i programmet få pröva olika strategier för att hantera kognitiva problem i det 

dagliga livet. 

Neurologmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har idag ej något utarbetat 

individanpassat rehabiliteringsprogram för patienter med svårbehandlad epilepsi. Dock är 

avsikten att inom en snar framtid arbeta fram en modell som passar denna patientgrupp 
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Problemformulering 

Personer som lever med epilepsi kan begränsas i det vardagliga livet, genom stigmatisering 

och rädsla för att få ett nytt anfall tar över. Att få en skräddarsydd rehabilitering, där fokus 

ligger på att individanpassa vården, kan hjälpa individer med epilepsi att komma på rätt spår i 

livet och ge goda förutsättningar till att exempelvis klara av vardagens aktiviteter. Det saknas 

kunskap om vilken sorts rehabilitering som passar individer med svårbehandlad epilepsi. 

Därför behövs fler empiriska studier som undersöker vilka verktyg som behövs för bästa 

tänkbara rehabilitering för denna patientgrupp. För att dessa verktyg ska bli ändamålsenliga 

behövs en grundläggande förståelse kring hur denna patientgrupp faktiskt mår. 

 

Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka och beskriva livskvalitet, 

sinnesstämning samt upplevda problem i vardagliga aktiviteter hos individer i arbetsför ålder 

med svårbehandlad epilepsi. Även minnesförmågan samt den egna tilltron till att utföra 

aktiviteter skall beskrivas. 

 

Frågeställningar: 

 Hur bedömer patienter med svårbehandlad epilepsi sin grad av sinnesstämning? 

 Hur bedömer patienter med svårbehandlad epilepsi sin livskvalitet? 

 Vilka problem finns gällande vardagliga aktiviteter för patienter med svårbehandlad 

epilepsi? 

 Hur ser den egna tilltron till att utföra aktiviteter ut hos patienter med svårbehandlad 

epilepsi? 

 Vilken minnesförmåga kan ses hos patienter med svårbehandlad epilepsi? 
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METOD 

Design 

Data från denna studie kommer från en prospektiv randomiserad interventionsstudie, med 

interventions och kontrollgrupp som utförts vid neurologmottagningen, Akademiska 

sjukhuset. Data från baslinjemätningen i den prospektiva randomiserade interventionsstudien 

kommer att användas i denna deskriptiva tvärsnittsstudie.     

 

Urval 

De som tillfrågats att vara med i interventionsstudien valdes med ett bekvämlighetsurval 

bland patienter på neurologmottagningen vid Akademiska sjukhuset. Totalt tillfrågades 30 

patienter med svårbehandlad epilepsi att delta i projektet med ett informationsbrev. Totalt 

deltog 16 personer och bortfallet blev 14 stycken. Personerna randomiserades därefter till 

antingen en interventionsgrupp eller en kontrollgrupp. Inklusionskriterierna var, utöver 

epilepsidiagnosen, att patienterna skulle kunna behärska svenska språket i tal och skrift samt 

att de skulle vara i arbetsför ålder, det vill säga från 18 år till 65 år. Insamlingen av data 

påbörjades under mars 2013 och planerades att vara klar till april 2014. Dock gjorde bristen 

på deltagare att insamlingstiden förlängdes till februari 2016. Den totala 

undersökningsgruppen blev 16 personer. 

Exklusionskriterierna var svår utvecklingsstörning, psykiska problem exklusive ångest och 

depression. Samt svårare motoriska problem och missbruksproblem. 

I denna deskriptiva studie används data från både interventions- och kontrollgruppen från 

screeningtillfället, innan någon intervention har skett. Detta gör att interventions- samt 

kontrollgruppen kan betraktas som en population gällande resultaten från formulären om 

livskvalité (QOLIE-31) och sinnesstämning (HADS). Men randomiseringen för interventions- 

och kontrollgruppen är genomförd vid screeningen, vilket gör att interventionsgruppen 

dessutom har data från ytterligare fem frågeformulär. Av dessa kommer resultat om 

svårigheter med daglig aktivitet (COPM), kognitiv störning (Cognistat) och tilltro till den 

egna förmågan (SES) att redovisas.  
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Datainsamlingsmetod 

Instrument 

Instrumenten som använts är validerade och har används i tidigare studier. 

De olika mätinstrumenten som användes var: 

 Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) som mäter grad av nedstämdhet 

(Michopoulos et. al, 2008). 

 Quality of Life in patients with Epilepsy (QOLIE-31), mäter livskvalitet 

(Vickrey et al., 1993). 

 Self-Efficacy Scale (SES) mäter den egna tilltron till sina förmågor (Altheimer, 

Russell, Kao, Lehmann & Weinsteim, 1993).  

 Canadian Occupational Performance Measure (COPM) mäter svårigheter i 

utförandet av olika aktiviteter (Colquhoun, Letts, Law, MacDermid & Missiuna, 

2012). 

 The Neurobehavioral Cognitive State Examination, (Cognistat) kognitiv 

screening test, mäter den kognitiva förmågan (Kiernan, Muller, Langston & Van 

Dyke, 1987). 

 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) är ett formulär som mäter graden av ångest 

och nedstämdhet med 14 separata frågor (Michopoulos et al., 2008). Fråga 1-13 med udda 

nummer mäter ångest. Alla jämna frågenummer från 2-14 mäter nedstämdhet. Den totala 

poängen av de sju frågorna kan vara mellan 0-21 i de båda kategorierna. Om totalpoängen 

från de separata delarna räknas ihop till mer än 11 föreligger ångest eller depression. Erhållen 

poäng mellan 8 och 10 talar för att det “möjligen” förekommer depression (Friis-Liby & 

Groth, 2010). Om poängen ligger mellan 0-7 så talar det för att ångest eller depression ej 

förkommer. Frågorna besvaras med en ”Likertskala” med fyra steg mellan 0-3.  

 

Quality of Life in patients with Epilepsy (QOLIE-31) mäter livskvalitet (Vickrey et al., 1993). 

Den sammanlagda poängen för hela frågeformuläret varierar mellan 0-100. Ju närmare 100 

poäng desto högre livskvalitet. I detta arbete har två frågor valts att beskrivas mer detaljerat, 

där totalpoängen kommer att redovisas. Dessa är nummer 1 och nummer 14. Nummer 1 

handlar om självskattning av livskvalitet och besvaras av en ordinalskala mellan 0-10. Fråga 

14 handlar om hur livskvaliteten sett ut de senaste fyra veckorna. Frågan beskrivs med en 
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ordinalskala mellan 1-5, där 1= mycket bra, 2=rätt bra, 3=lika bra som dåligt, 4=rätt dåligt 

och 5=mycket dåligt. Den sammanlagda högsta poängen som kan erhållas för dessa två frågor 

är 100. För att få ut denna poäng multipliceras svaret på fråga nummer 1 med 10. På fråga 

nummer 14 omvandlas poängen 1=100, 2=75, 3=50, 2=25 och 1=0 (Burckhardt & Anderson, 

2003). Summan av dessa frågor divideras sedan med 2, vilket är den totala poängen för 

livskvaliteten.  

 

Self-Efficacy Scale (SES) mäter den egna tilltron till sina förmågor (Bandura, 1986). Denna 

enkät består av 20 frågor som handlar om hur säker man är på sin förmåga att utföra 

aktiviteter trots sin epilepsidiagnos (Altheimer et al., 1993). Den totala poängen kommer att 

redovisas. Formuläret besvaras med en ordinalskala med svarsalternativ från 0-10, där 10 är 

bästa tänkbara förmåga och 0 är lika med inte alls säker på sin förmåga att utföra aktiviteten.  

 

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) mäter svårigheter i utförandet av olika 

aktiviteter ur patientens perspektiv över tid (Colquhoun et al., 2012). Formuläret inleds med 

en nominalskala med frågor om ålder och kön. Sedan innehåller den tre olika områden, det 

första handlar om personliga dagliga aktiviteter, andra handlar om produktivitet, sista handlar 

om fritid. Utifrån dessa områden väljs fem problematiska aktiviteter. Sedan ska patienten 

skatta dessa områden gällande betydelse på en skala mellan 1-10. Skattningen sker utifrån hur 

bra de tycker sig utföra uppgiften och hur tillfredsställda de är med sin prestation. Därefter 

räknas det ut tre olika poäng, utförande, betydelse och tillfredsställelse. COPM-enkäten 

delades endast ut till personer i interventionsgruppen och således redogörs i denna studie 

endast resultat från denna grupp.  

 

The Neurobehavioral Cognitive State Examination (Cognistat) är ett kognitivt screening test 

(Cognistat, 2016). Den mäter kognitiv förmåga inom fem olika områden som utvärderas med 

oberoende tester. Dessa är: språk, konstruktioner, minne, beräkningar och resonemang. Testet 

tar ungefär 15-20 minuter och används för att snabbt identifiera områden med kognitiv 

dysfunktion. Slutpoängen kan delas in i sju olika index, där 0= Ingen indikation till nedsatt 

kognitiv förmåga, 1= Väcker misstanke om kognitiv svikt, 2= Förmodar nedsatt kognitiv 

förmåga, 3= Antyder starkt nedsatt kognitiv förmåga, 4=Väcker misstanke om 

demenssjukdom, 5=Antyder demenssjukdom och 6=Antyder starkt en demenssjukdom. I 

detta arbete har författarna valt att studera deltagarnas minnesförmåga. Vid granskning av 

insamlad data framgick det att minnet var påverkat hos några av deltagarna vilket ledde till att 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burckhardt%20CS%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anderson%20KL%5Bauth%5D
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författarna valde att inrikta sig på detta område i Cognistat formuläret. Totalt innehåller denna 

del fyra frågor där deltagarna kan få antingen 3, 2, 1 eller 0 poäng per fråga (Schwamm et al., 

1987). Testledaren ger deltagarna fyra ord att komma ihåg i början av testet. För att få 3 

poäng skall man komma ihåg orden utan att några alternativ ges. För att få 2 poäng klarar man 

frågan efter att ha fått en ledtråd. Deltagaren får 1 poäng om de klarar frågan efter att olika 

alternativ till svar delas ut. Högsta totalpoängen är 12 och minsta poängen som deltagarna kan 

få är 0. 

 

Tillvägagångssätt 

En kartläggning angående problem och behov gjordes hos undersökningsgruppen med hjälp 

av olika frågeformulär, se datainsamling. Insamlad data som används i detta arbete är erhållen 

från neurologmottagningen, Akademiska sjukhuset där projektet beskrevs av projektansvarig 

epilepsisjuksköterska Charlotta Bergman. 

                   

Dataanalys 

Den ursprungliga tanken var att använda studiepopulationen för att besvara analytiska 

frågeställningar samt kunna jämföra grupper. Både mellan kontroll- och interventionsgrupp 

och mellan subgrupper, så som kön. 

Det stora bortfallet gjorde emellertid att gruppen var för liten för detta. 

Deskriptiv dataanalys användes istället för att beskriva olika hälsoaspekter hos 

epilepsipatienter (Polit & Beck, 2014). I den mån materialet tillät har en kontinuerlig 

sammanfattning av data med central- och spridningsmått samt kategorisk data som 

proportioner sammanställts. Eftersom datamaterialet sammanfattas på ett överskådligt och ett 

beskrivande sätt passar deskriptiv dataanalys in bäst i detta arbete. 

 

Etiska överväganden 

Det övergripande projektet, från vilket denna uppsats hämtat data, har fått ett godkännande 

från etiknämnden (Dnr 2013/041) enligt lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (2003;460). 

Deltagandet i studien var frivilligt. Informationen om studien gavs skriftligen till deltagarna 

via ett brev och de valde att delta med ett skriftligt samtycke.  
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Till denna uppsats gjordes en ansökan om Pre-screening av journalhandling. Detta för att 

resultaten från formuläret The Neurobehavioral Cognitive State Examination, Cognistat, hade 

dokumenterats i journalen av arbetsterapeuten. Av deltagarna var det nio stycken som 

genomfört testet och de var endast dessa som krävde journalgranskning. Materialet för 

analysen i övrigt var avidentifierat när forskarna påbörjade sin analys. Därmed har de inte haft 

kännedom om resterande forskningsdeltagarnas identitet.  

 

Nyttan som detta projekt bedöms överväga är riskerna för att enskilda patienter skall komma 

till skada. Det är forskningsledarens intresse och ansvar att skydda patienterna och värna om 

deras rättigheter (Arlebrink, 2013).  Deltagandet är frivilligt och skall avbrytas om det skadar 

deltagarnas välbefinnande. Ingen sådan problematik kan ses i detta projekt. 

 

Projektets betydelse  

Med denna studie förväntar vi oss kunna beskriva individuella omständigheter för patienter 

med svårbehandlad epilepsi. 

Resultatet väntas bidra med kunskap om hur hälsa och funktion ser ut hos en grupp individer 

med svårbehandlad epilepsi, vilket i sin tur är en viktig grund för att senare kunna utforma ett 

individanpassat rehabiliteringsprogram. Ur samhällsperspektiv kan en god rehabilitering i sin 

tur leda till att personer med svårbehandlad epilepsi tidigare kommer ut i arbetslivet och 

minskar sjukskrivningstiden. 
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RESULTAT 

 

Totalt besvarades HADS- och QOLIE-31 formuläret av 16 personer, sju kvinnor och nio män. 

Medelåldern var 40 och medianen var 36. Den yngsta deltagaren var 19 år och äldsta var 69 

år.   

 

Upplevd grad av sinnesstämning i undersökningsgruppen 

I undersökningsgruppen var ångest mer förekommande än depression. Ångest hade en median 

på 10 medan depression hade en median på 7,5. Medelvärdet för ångest var cirka 10 och för 

depression 8. För exakta siffror se tabell 1.  

 

Tabell 1. Ångest- och depressionsnivåer uppmätta med HADS* 

 n Median (Min-Max) Medel (Sd) 

Ångest 16 10 (1-17) 9,9 (4,3) 

Depression 16 7,5 (0-20) 7,8 (5,2) 

*HADS= Hospital Anexiety and Depression Scale (Michopoulos et al, 2008). 

 

En sammanställning av totalpoängen från hela QOLIE-31*- formuläret visar en median på 34 

och ett medelvärde på 40,6, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Upplevd grad av livskvalitet i undersökningsgruppen. 

 n Median (Min-Max) Medelvärde (Sd) 

Qolie-31 totalpoäng 16 34 (20-85) 40,6 (17,2) 

*Qolie-31= Quality Of Life (Vickrey et al., 1993). 
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Den första frågan i enkäten QOLIE-31 handlade om hur den upplevda livskvaliteten ser ut hos 

patienterna för stunden. Deltagarna fick ringa in en siffra mellan 0-10, där 10 är den bästa 

livskvaliteten. Medelvärdet var cirka 5 och medianen var 4. Se exakta siffror i figur 1. 

 

 

Figur 1. Resultat av patienternas bedömning av sin livskvalitet enligt fråga 1 i QOLIE-31= Quality Of Life 

(Vickrey et al., 1993). 

 

Fråga nummer 14 handlade om hur livskvaliteten sett ut de senaste fyra veckorna på en skala 

mellan 1-5, där 1= mycket bra, 2= rätt bra, 3= lika/dåligt, 4=rätt dåligt och 5= mycket dåligt. 

Medelvärdet på denna fråga var 3,5 och medianen var 4, se figur 2.  

 

 

Figur 2: Resultat av patienternas livskvalitet de senaste fyra veckorna, fråga 14 i QOLIE-31= Quality Of Life 

(Vickrey et al., 1993). 
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Tilltron till att utföra aktiviteter hos patienter i interventionsgruppen 

Av de totalt nio deltagarna som besvarat frågan var tre kvinnor och sex män. Medelvärdet 

gällande ålder var i denna grupp 40 år med en median på 37. Det högsta värdet som kunde 

anges i frågeformuläret SES* var 10 och det lägsta 0. Resultatet visar att samtliga deltagare 

antingen skattade 0 på aktiviteten “att köra bil” eller lämnade frågan obesvarad, se tabell 3.   

 

Tabell 3: Sammanställning av SES* formuläret om den egna tilltron till sin förmåga.  

Aktivitet        n(Missing)  Median (Min-Max) Medel (Sd) 

Ta ut soporna 9 (0)  10 (1-17) 9,9 (4,3) 

Koncentrera dig på något 9 (0)  7,5 (0-20) 7,8 (5,2) 

Gå och handla 8 (1)  8 (0-10) 6,7 (3,6) 

Spela sällskapsspel 8 (1)  7 (1-10) 6,4 (3,8) 

Skotta snö 6 (3)  10 (0-10) 7,0 (4,1) 

Köra bil 9(0)  0 (0-0) 0.0 (0.0) 

Äta på restaurant 9 (0)  8 (2-10) 6,4 (3,2) 

Titta på TV 9(0)  8 (5-10) 8,2(1,9) 

Träffa vänner 6(3)  10 (1-10) 7,4(3,5) 

Arbeta med bilen 8(1)  0 (1-10) 3,3(5,2) 

Kratta löv 9(0)  10 (0-10) 7,0(4,3) 

Skriva brev 9(0)  9 (0-10) 7,2(3,6) 

Tvätta 9(0)  10 (1-10) 8,4(2,9) 

Laga sådant som gått sönder i bostaden 9(0)  8 (0-10) 7,0(3,4) 

Gå på bio 8(1)  9 (0-10) 6,6(4,1) 

Tvätta bilen 9(0)  4 (0-10) 4,6(5,0) 

Cykla 9(0)  7 (0-10) 5,2(4,2) 

Åka på semester 9(0)  6 (0-10) 6,2(3,9) 

Ta en promenad 9(0)  9 (0-10) 7,8(3,4) 

Träffa släktingar 9(0)  7 (2-10) 7,4(2,8) 

Totalpoäng 9 (0)  122 (39-190) 122(52,9) 

* Self-Efficacy Scale (Altheimer et al, 1993)  
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Problem gällande vardagliga aktiviteter för patienterna i interventionsgruppen 

Totalt fem deltagare fyllde i COPM-formuläret* tillsammans med en arbetsterapeut. 

Problemen som beskrivs är framtagna av patienterna själva. Resultatet visar att upplevda 

vardagliga aktiviteter varierar mellan deltagarna, se tabell 4. 

 

Tabell 4. Sammanställning av individuella problem med vardagliga aktiviteter enligt COPM* 

Patienter Problem Utförande Tillfredställelse Betydelse 

Patient 1 Betala räkningar 

Spontan aktivitet 

Träning/egentid 

Förstå/skriva engelska förkortningar 

Läxhjälp sonen 

7 

3 

2 

3 

5 

4 

1 

1 

2 

3 

5 

8 

10 

9 

9 

Patient 2 Att ta initiativ 

Matlagning 

Träning 

Social samvaro 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

10 

8 

9 

7 

Patient 3 Svår att släppa pågående projekt 5 1 5 

Patient 4 Arbete 1 1 10 

Patient 5 

 

 

 

Minne 

Orientering 

Utföra handlingar/ använda apparater 

Använda internet 

6 

5 

7 

7 

4 

3 

3 

7 

9 

9 

7 

6 

*COPM= Candian Occupational Performance Measure (Colquhoun et al., 2012). 
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Grad av minnesförmåga 

Totalt genomförde nio deltagare Cognistatformuläret*. Det som redovisas i tabell 5 är den del 

som beskriver minnet. Medianen var 10 och medelvärdet var 9, se tabell 5.  

 

Tabell 5. Sammanställning av minnesförmåga enligt Cognistat *  

 n Median (Min-Max) Medelvärde (Sd) 

Total minnespoäng 9 10 (4-12) 9 (2,4) 

*Cognistat= The Neurobehavioral Cognitive State Examination (Kiernan, Muller, Langston & Van Dyke, 1987). 
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DISKUSSION 

 

Livskvaliteten samt den egna tilltron till att utföra aktiviteter skattas lågt bland deltagarna. De 

individuella problemen varierar från person till person. Minnet var inte nämnvärt påverkat. 

Tilltron till den egna förmågan skattades lågt, speciellt angående bilrelaterade frågor. Utifrån 

resultatet som tagits fram syns det att ångest är ett vanligare tillstånd än depression hos 

deltagarna i denna studie. Men ingen av deltagarna uppfyller kriterierna för varken ångest 

eller depression. 

 

Resultatdiskussion 

Hur upplever patienter med svårbehandlad epilepsi sin grad av sinnesstämning? 

Patientgruppen uppger en högre grad av ångest än depressiva symptom. Resultatet visar att 

depression samt ångest “möjligen” kan förekomma bland deltagarna. Epilepsi kan vara en 

ångestladdad sjukdom då det finns problem med en stigmatisering från samhället 

(Epilepsiförbundet, 2016). Rädslan för att drabbas av ett anfall är ofta värre än själva anfallet 

vilket kan leda till ångest för hur omgivningen skulle reagera om ett anfall skulle inträffa. För 

att undvika denna ångest kan detta leda till social isolering samt depression (Cerniauskaite et 

al., 2012). Förekomsten av depression hos patienter med epilepsi är dubbelt så stor som hos 

normalbefolkningen i USA (Shallcross et al., 2015). Depression är också en orsak till för tidig 

död och primär orsak till nedsatt livskvalitet.          

 

Hur upplever patienter med svårbehandlad epilepsi sin livskvalitet? 

Livskvaliteten skattas lågt bland studiedeltagarna, vilket kan bero på många olika faktorer. 

Genomsnittspoängen i QOLIE-31 formuläret är för en frisk population cirka 90 poäng och 

denna grupp fick ett medelvärde på 40 (Burckhardt & Anderson, 2003). Detta visar att 

undersökningsgruppen upplever en dålig livskvalitet med stora individuella skillnader. Just 

livskvalitet är ett svårt ämne att mäta men det är ändå en del av sjukvårdens ansvar när det 

gäller rehabilitering att uppmärksamma detta (Penriket & Grove, 2007). Att försöka utvärdera 

och uppmärksamma problemen kan vara ett första steg på vägen för patienterna att börja 

tänka på hur de kan förbättra sin livskvalitet. Där kan sjukvårdspersonal komma med tips och 

information som kan hjälpa patienten. En låg livskvalitet har ett negativt samband med 

depression och ångest gällande epilepsipatienter (Chen, Tsai, Hsi & Chen, 2016). Ångest och 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burckhardt%20CS%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anderson%20KL%5Bauth%5D
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depression kan leda till en ökad oro för anfall och därmed påverka den dagliga livskvaliteten, 

men även öka anfallsfrekvensen.   

 

Vilka problem finns gällande vardagliga aktiviteter för patienter med svårbehandlad 

epilepsi? 

Syftet med COPM enkäten är att uppmärksamma och utvärdera vardagliga problem över tid 

(Colquhoun et al., 2012). I denna studie har endast ett datainsamlingstillfälle redovisats vilket 

ger oss uppmärksammade problemområden. De som genomfört testet redovisade flera olika 

problemområden där alla var mycket individuellt eller kortfattat beskrivna. Vilka problem 

som är relaterade till just diagnosen epilepsi kan vara minnesproblematik, 

koncentrationssvårigheter och svårt att hantera ny information samt nedsatt tankeförmåga 

(Sunderlöf-Andersson, 2012). Några av problemen som beskrivs av patienterna kan vara 

relaterade till dessa områden som att använda internet, lära sig skriva och förstå engelska och 

betala räkningar vilket kan vara en följd av koncentrationssvårigheter. Även svårigheter att ta 

initiativ, utföra handlingar och spontan aktivitet tas upp som problem och kan relateras till 

sjukdomssymtom. Träning är det som nämns två gånger, varav en gång tillsammans med 

egentid. I båda fallen får betydelsen höga poäng men utförandet och tillfredställelse lågt. 

Träning är något som möjligen skulle kunna öka anfallskontroll och ge bättre hälsa (Capovilla 

et al., 2016).  Det kan tänkas att den fysiska aktiviteten ger möjlighet till social samvaro vilket 

även tas upp som ett problem. Det är känt att personer med diagnosen epilepsi kan ha problem 

med sociala relationer (Cerniauskaite et al., 2012).  

 

Hur ser den egna tilltron till att utföra aktiviteter ut hos patienter med svårbehandlad 

epilepsi? 

Den egna tilltron till att utföra aktiviteter skattades lågt. Av de totala nio deltagarna skattade 

sex patienter noll och tre patienter valde att inte besvara frågan om den egna tilltron till att 

köra bil. Detta förklaras troligen med att målgruppen för denna studie har en så svår 

epilepsisjukdom att de inte kan köra bil. I transportstyrelsens författningssamling framgår det 

tillexempel att man behöver vara anfallsfri minst ett år för att ha körkort (Transportstyrelsen, 

2010). Personer som har en epilepsisjukdom har större risk för bilolyckor än 

normalpopulationen. Utlösande faktorer kan vara att personen drabbas av ett anfall under 

pågående bilkörning eller att reaktionstiden är sänkt (Nirrko et al., 2016). Många med 

svårbehandlad epilepsi kan tänkas ha svårt att få kontroll på sina anfall, vilket leder till att det 
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blir komplicerat att skaffa körkort. Från att ha ett körkort till att bli av med det på grund av sin 

sjukdom kan upplevas orättvist och begränsande. Vissa kan tänkas hamna i en 

beroendeställning till andra med körkort då friheten är begränsad. Den aktivitet som 

studiedeltagarna skattat högst på var att ta ut soporna. Två andra aktiviteter som skattades 

högt var tvätta och titta på TV. Eftersom personer med svårbehandlad epilepsi kan ha svårt att 

få kontroll på sin sjukdom kan dessa känna sig osäkra i sociala sammanhang, då 

stigmatisering kan uppstå (Cerniauskaite et al., 2012). Tvätta, se på TV och ta ut soporna 

behöver inte utsätta personerna för en social situation på samma sett som tillexempel äta på 

restaurang och se på bio.  

 

Vilken minnesgrad kan ses hos patienter med svårbehandlad epilepsi? 

Den högsta poängen som kunde erhållas i Cognistat formulärets minnesdel var tolv poäng och 

den minsta noll poäng. Medelvärdet var nio vilket innebär att deltagarna hade relativt bra 

minne. Cognistat formuläret är uppbyggt på så vis att de ord som ska upprepas i minnesdelen 

nämns av testledaren mycket tidigare i frågeformuläret, det vill säga att andra testmoment 

kommer däremellan. Vissa aspekter kan ha påverkat resultatet. Författarna har ej kännedom 

om deltagarna exempelvis gjort ett liknande test tidigare. I så fall skulle detta kunna tänkas 

påverka resultatet på så vis att deltagarna varit mer beredda på att det skulle komma en 

minnesdel i formuläret. Detta skulle kunna resultera till att deltagarna koncentrerar sig mer på 

att memorera orden för att lättare kunna återge dem. Samarasekera och medarbetare (2015) 

har studerat kognitiv förmåga hos vuxna patienter med epilepsi där minnet är ett problem som 

tas upp. Det visar att patienterna själva upplever en påverkan på minnet. Men det uppfattas 

inte på samma sätt av omgivningen. De tar istället upp andra problem så som motorisk 

påverkan. Det upplevda minnet är en svår sak att mäta då det är en personlig förmåga och 

uppfattning. Men symtom som syns, till exempel motoriska svårigheter är lättare för 

omgivningen att registrera vilket gör att det uppmärksammas mer.  

 

Teoretisk referensram 

Lyda Halls teori om det tre rehabiliteringscirklarna är centrala för en bra omvårdnad. Dessa 

cirklar kan appliceras under rehabiliteringen på olika sätt.  

 

The Care skulle innebära att precis i början av sin sjukdomsprocess få hjälp med det basala, 

vilket kan vara att få hjälp med anpassning av hem och arbetsplats samt samordna kontakt 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1525505015004734
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med olika instanser, så som försäkringskassa. Även information och kunskap om sin sjukdom, 

exempelvis vad som triggar igång anfall är en viktig del i denna omvårdnadscirkel. Resultatet 

visar att problem och svårigheter i vardagen varierar från patient till patient. Därför är det av 

största intresse att bygga upp en individuell rehabilitering.   

 

The Core skulle innebära i praktiken att hjälpa dessa patienter till att fatta genomtänkta beslut, 

vara där och stötta och diskutera samt att inte nedvärdera och lägga personliga åsikter. Samtal 

är ett viktigt verktyg under denna process då det handlar om att patienten ska kunna öppna 

upp sig och lära sig hantera sina känslor och sin sjukdom. När acceptans har infunnit sig för 

patienten och denne har börjat hantera sin kroniska sjukdom så är det viktigt att 

sjuksköterskan finns med och motiverar till framsteg. Resultatet visar att denna grupp har en 

sämre livskvalitet än normalbefolkningen vilket medför att det blir ännu viktigare att tidigt 

sätta sig in i patientens situation och förstå hur denne mår (Burckhardt & Anderson, 2003).   

 

The Cure handlar om samarbete inom personalstyrkan, vilket är viktigt för patienter med 

svårbehandlad epilepsi då det kan behövas hjälp med både psykiska och fysiska problem. I 

detta resultat har data analyserats från olika yrkeskategorier. Detta är bra för att få en 

helhetsbild av patienten då varje yrkeskategori har sitt speciella område. Att alla dessa 

yrkeskategorier samarbetar leder till att datainsamlingen blir utförligt gjord då de kan tänkas 

ha förkunskap om instrument och metoder. I och med att insamlingen sker på detta sätt läggs 

en bättre grund inför rehabiliteringsprogrammet. 

 

Metoddiskussion 

Denna studie använder validerade instrument för att skatta olika aspekter på hälsa, aktivitet 

och livskvalitet. Den största svagheten med studien är att antalet deltagare var få med ett 

relativt stort bortfall. Detta innebär att resultaten är osäkra och gruppen är för liten för att göra 

statistiska gruppjämförelser. 

I och med att detta är en tvärsnittsstudie som bara beskriver ett mättillfälle så blir COPM 

formuläret ej tillförlitliga då syftet med detta instrument är att beskriva en förändring över tid. 

Både COPM- och SES-formulären skulle kunna ha fått ett annat resultat om 

exklusionskriterierna varit annorlunda gällande svåra motoriska problem. De individuella 

problemen hade kunnat variera ytligare om dessa patienter inkluderats. En annan svaghet är 

att studien är en delstudie av ett prospektiv randomiserat interventionsstudie, vilket gör att 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burckhardt%20CS%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anderson%20KL%5Bauth%5D
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författarna ej samlat in datamaterialet på egen hand. Detta kan även betraktas som en styrka 

då författarna har en objektiv syn på insamlad data från projektets början.  

 

Bortfallet kan ha påverkat studiens resultat. Eftersom rekryteringen skett med ett 

bekvämlighets urval kan detta ha gjort att personer som har en svårbehandlad epilepsi och har 

en dålig livskvalitet avstått att delta i studien. Personerna som valt att avstå kan tänkas vara i 

en jobbig period i livet och anser då att ett deltagande kan ta energi som de inte har i 

dagsläget. De personer som tackat ja till att delta i studien kan tänkas ha en förhoppning om 

att kunna få hjälp med framtida rehabilitering.  

 

Vidare forskning 

Denna delstudie är en beskrivning av hur en grupp av patienten mer svårbehandlad epilepsi 

mår och upplever sin hälsa. För att få fram en bra metod för att hjälpa dessa patienter så 

behövs det mer forskning och utvärdering om hur patienterna mår. Det behövs även tas fram 

passande rehabiliteringsmetoder för en långsiktig lösning.  

 

Intern validitet och reliabilitet 

Eftersom det är få deltagare i studien finns det en risk för minskad validitet (Polit & Beck, 

2010).  

QOLIE-31 formuläret har en låg intern validitet, då livskvalitet är ett begrepp vars betydelse 

kan tolkas olika från person till person (Vickrey et al., 1993). Formuläret är väl validerat i 

tidigare forskning och de separata frågorna som har redovisats i detta arbete höjer den interna 

validiteten då dessa mer specifikt besvarar frågeställningen.  

 

Problem gällande vardagliga aktiviteter, COPM, har en låg validitet och reliabilitet i denna 

studie (Colquhoun et al., 2012). Detta för att det är för få deltagare som besvarat just denna 

enkät (Polit & Beck, 2010). Men även att en uppföljning av det första resultatet inte 

redovisats. Instrumentet är konstruerat så att resultatet ska följas upp och beskrivas över tid. I 

denna studie sker bara en första beskrivning av problemen utan vidare uppföljning.   

 

SES (Altheimer et al., 1993), Cognistat (Cognistat, 2016), HADS (Bjelland, Dahl, Haug & 

Neckermann, 2001) är alla väl validerade instrument och har används i ett flertal studier.   
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Extern validitet 

Den externa validiteten är låg. Det går ej att generalisera något av resultaten, då gruppen är 

för liten. Dock är deltagarna representativa för det syfte som studien har.  

 

Var det rätt metod som användes? 

Eftersom deltagarna var så få till antalet begränsades alternativen till att välja metod. För att 

få en djupare förståelse av deltagarnas välmående skulle författarna ha kunnat använda sig av 

kvalitativa intervjuer, dock skulle dessa inte besvara de specifika frågeställningarna.  

 

Slutsats 

De huvudsakliga resultaten och därmed slutsatsen pekar på att det finns mycket stora 

individuella variationer i livskvalitet och förmågor hos patienter med svårbehandlad epilepsi. 

Gruppen som helhet har en begränsad aktivitetsförmåga och en begränsad tilltro till sin 

förmåga att utföra aktiveter. Minnet tycks inte vara påverkat. Förekomsten av ångest och 

depression kan möjligen vara påverkat i denna grupp. Undersökningsgruppen med svår 

kronisk neurologisk sjukdom är märkbart påverkade i sitt vardagsliv både fysiskt och 

psykiskt. Det finns ett behov av vidare forskning för att kunna utveckla ett individualiserat 

rehabiliteringsprogram för patienter med svårbehandlad epilepsi.  
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