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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Epilepsi är ett kroniskt neurologiskt tillstånd som orsakar återkommande anfall på 

grund av överdriven aktivitet i hjärnan. Det är individuellt hur anfallen ser ut, men en och 

samma person har oftast en sorts anfall.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa barn och unga vuxnas upplevelser av att leva med 

epilepsi. 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga originalartiklar  

genomfördes. Dataanalysen utgick från kvalitativ analysmetod enligt Evans (2002). 

Resultat: Under analysen av artiklarna framkom tre teman med sammanlagt sju underteman. 

Känslan av utanförskap: Barn och unga vuxna upplevde sig ofta annorlunda gentemot 

omgivningen samt hamnade utanför sociala aktiviteter. Skolarbetet var även något som 

påverkades. Rädslan för anfall: Ovisshet och rädsla för var och när de skulle få ett anfall var 

upplevelser som framkom. Hantering av vardagen: Förebyggande åtgärder vidtogs ständigt 

samt att familj och vänner var betydelsefulla för att kunna klara vardagen, det framkom även 

en viss acceptans för epilepsi. 

Slutsats: Författarnas slutsats är att informationen är en central faktor som har stor betydelse 

för hur barn och unga vuxna upplever och hanterar sin tillvaro med att leva med epilepsi. Den 

bristande kunskapen om sjukdomen skapar ett onödigt lidande både hos de drabbade och 

anhöriga. Som blivande sjuksköterskor anser författarna att de har en viktig roll när det gäller 

att informera och ge stöd för att lättare kunna hantera sjukdomen. Det behövs ytterligare 

forskning inom området och denna åldersgrupp. 
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INLEDNING 
Författarna till föreliggande studie menar att barn och unga vuxna som drabbas av epilepsi 

idag kan uppleva press både från sig själva och samhället. Under flera år sker en utveckling 

både kroppsligt, mentalt och socialt vilket kan vara en utmanande tid eftersom integriteten är 

synnerligen sårbar. Intresset för att skriva om epilepsi framkom då författarna hade många 

tankar och en nyfikenhet om hur det var att leva med epilepsi och dess upplevelser eftersom 

det förmodades ha stor påverkan på livet. 

Because I have an illness and everyone else is perfectly fine (Benson, Lambert, Gallagher, 

Shahwan & Austin, 2015, s. 83). 

Vi anser därför det betydelsefullt som framtida sjuksköterskor att inneha kunskap och 

förståelse för barn och unga vuxnas egna upplevelser av att leva med epilepsi. 

 

 

BAKGRUND 

 
Epilepsi 

I världen lever ungefär 50 miljoner personer med epilepsi och är den vanligaste neurologiska 

störningen som ofta bidrar till kognitiva svårigheter (Gauffin, Flensner & Landtblom, 2011). 

I Sverige lever ungefär 60000 personer med epilepsi varav 10000 beräknas vara barn och 

unga vuxna (Forsgren, 2016). Epilepsi beskrivs som ett kroniskt neurologiskt tillstånd orsakat 

av återkommande anfall på grund av överdriven aktivitet i hjärnan (Prasad, Kendrick, Sayal, 

Thomas, & West, 2014). Epilepsi innebär en stor påverkan på en persons liv; det är en 

medicinsk diagnos samtidigt som denne får en social stämpel på sig att vara “hon eller han 

med epilepsi” (Räty & Wilde-Larsson, 2011). Anfallens karaktär är individuella, dock har en 

och samma person oftast en form av anfall. Karaktären på anfallen delas in i två 

huvudgrupper, fokala och generaliserade anfall (Tuominen, 2017). Alla former av epilepsi 

kan leda till ett status epilepticus, ett epileptiskt anfall där personen får återkommande anfall 

utan att återfå medvetandet innan nästkommande anfall eller att anfallet varar mer än 30 

minuter. Av alla status epilepticus beräknas cirka 50 procent vara förstagångsanfall och 

dödligheten är 5-15 procent (Ericsson & Ericsson, 2013). Förstagångsanfall av detta slag är 

tämligen ovanliga, men är ett utmanande tillstånd på grund av dess utdragna karaktär. Det 

finns ingen tydlig identifierbar orsak till att drabbas av ett status epilepticus (Gaspard et al., 

2015). 

 

Fokala anfall 

Ett fokalt anfall drabbar endast ena hjärnhalvan vilket är avgörande för vilka sorts symtom 

som uppkommer. Anfallet kan pågå utan påverkan på medvetandet, dock uppkommer 

motoriska eller sensoriska symtom såsom kramper eller domningar. När det fokala anfallet 

påverkar medvetandet blir personen okontaktbar eller uppför sig annorlunda, exempelvis 

utför något på ett enformigt och reflexmässigt sätt. Detta sker för ett ögonblick och de är hela 

tiden vakna. Det fokala anfallet kan vidareutvecklas till ett generaliserat anfall följt av 

toniskt- kloniska kramper. Ett fokalt anfall som påverkar medvetandet kan ge en föraning 

som kallas aura vilken är en subjektiv upplevelse som varar några sekunder upp till några 

minuter innan anfall (Ericson & Ericson, 2013; Maiwald, Blumberg, Timmer & Schulze-

Bonhage, 2011). Auran kan uppträda som en sensorisk upplevelse, vilket kan vara 

ljussensationer, blixtar, hörselhallucinationer eller luktförnimmelser. Den kan också 

kännetecknas av en lyckokänsla eller som en ångestattack. Autonoma symtom är också 

vanligt förekommande såsom blekhet eller rodnad, pulsökning eller obehagskänsla i buken 
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(Ericson & Ericson, 2013). Utöver auran finns även prodromer, en föraning som uppkommer 

några timmar till dagar innan anfallet (Maiwald et al., 2011). 

 

Generaliserade anfall 

Anfallet påverkar alltid medvetandet och båda hjärnhalvorna engageras. Anfallen delas in i 

tre olika former, toniskt-kloniska, myokloniska och absenser (Ericson & Ericson 2013).  

Toniskt-kloniska anfall beskrivs vara den allvarligaste formen och kan orsaka hjärnskador, 

arytmi och skador som uppkommer vid fall såsom kotfrakturer (Blumenfeld et al., 2009). 

Anfallet kommer plötsligt och leder till direkt medvetandeförlust vilket medför ett fall. 

Fortsatt följer en tonisk kramp som är en utdragen muskelkramp i extremiteter och rygg 

vilken följs av kloniska kramper som ger symmetriska, snabba och regelbundna kramper i 

extremiteterna.  

Myokloniska anfall kommer plötsligt, oftast utan eller med en övergående 

medvetandepåverkan (Ericson & Ericson, 2013). Anfallet kännetecknas av frekventa 

ryckande rörelser (O´Muircheartaigh et al., 2012).  

Absenser är en sorts anfall som bidrar till minnesförlust och kan förekomma flera gånger 

dagligen. Personen svarar inte på tilltal, upplevs visa en stirrande blick samt blir frånvarande 

(Tuominen, 2017). Absenser anses vara den vanligaste formen bland barn och unga vuxna 

(Ericson & Ericson, 2013).  

 

Behandling 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan kan hjälpa barn och unga vuxna med hanteringen av epilepsin genom samtal 

om sjukdomen. Med hjälp av ökad kunskap och förståelse om sjukdomen behöver epilepsin 

inte innebära så omfattande begränsningar i livet. De kan vara behjälpliga genom att hitta 

faktorer som kan vara anfallsutlösande exempelvis stress, brist på sömn och alkoholintag. 

Sjuksköterskan kan även tillgå med värdefull information om vad ett epileptiskt anfall 

innebär samt ge råd om praktiska saker i vardagen (Ericson & Ericson, 2012). Vården idag 

erbjuder kontakt med epilepsiteam där bland annat sjuksköterskor med stor kunskap om 

epilepsi ingår. Deras roll är att stödja personer och hjälpa dem att lära känna tecken inför 

kommande anfall (Forsgren, 2016). 

 

Läkemedel 

Antiepileptika är läkemedel som används vid behandling av epilepsi. Dessa har en dämpande 

effekt på centrala nervsystemet för att reducera anfallen samt dess förekomst och intensitet. 

Detta bidrar till sänkt vakenhetsgrad och klassas därför som möjligt trafikfarliga. Flertalet 

kan dock köra bil vid stabil långtidsbehandling, enbart haft anfall under sömnen eller varit 

anfallsfria i två år. Vanligt förekommande biverkningar är huvudvärk, trötthet, illamående, 

irritabilitet, viktuppgång, balansstörningar av könshormoner och håravfall. Antiepileptika har 

olika biverkningar varav en gemensam, de är teratogena vilket innebär att fosterskador vid 

graviditet kan förekomma (Simonsen & Hasselström, 2012). 

 

Kroppslig, mental och social utveckling 

Barn 

Från födsel tills att man fyllt 18 år räknas man som barn (Socialstyrelsen, 2009). Att drabbas 

av epilepsi under barnaåren innebär rädsla av att utmärka sig. Det är besvärligt att dölja 

sjukdomen med alla begränsningar, restriktioner och behandlingar som epilepsi medför. Detta 

kan i sin tur leda till en känsla av att vara annorlunda. Kontrollförlust vid anfall kan leda till 

medveten isolering från sina vänner (Dehlin, Hallström & Stridsman, 2015).  
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6-12 åringar genomgår stora förändringar i form av kroppslig utveckling och ökad 

hormonproduktion (Ahlqvist, 2011). De har en viss kontroll samt kännedom om kroppen och 

integriteten är stark. Vid skolstart blir det allt viktigare att umgås med vänner. Förståelsen för 

hälsa, sjukdom och döden börjar utvecklas och denna kännedom kan i samband med epilepsi 

skapa en rädsla (Enskär & Golsäter, 2014).  

 

Under åren 13-18 år sker stora förändringar mentalt, kroppsligt och socialt. Puberteten är en 

del av livet som antingen kommer tidigt eller sent vilket kan resultera i ett stort orosmoment. 

Medvetenheten om den egna och tillvarons begränsningar gör sig påminda vilket kan leda till 

sämre självkänsla och livssyn (Qwist, 2012). Att bada ensam är förenat med livsfara samt 

möjligheten att ta körkort för moped, lättare fordon och så småningom bil kan utebli (Dehlin 

et al., 2015). Denna period i livet innebär försök att finna sin identitet och plats i samhället 

vilket kan innebära stora förändringar. Behovet att utmärka sig från omgivningen är lågt 

under denna period eftersom det är mer betydelsefullt att vara lik jämnåriga (Qwist, 2012). 

Frigörelseprocessen från föräldrarna sker samt behovet av relationer till vänner ökar (Enskär 

& Golsäter, 2014). I studien av Asato et al. (2009) anser 50 procent av de tillfrågade barnen 

att ovissheten om när nästa anfall ska komma är påfrestande och 40 procent anser det 

generande att drabbas av anfall inför andra. Rädslan att skada sig kan innebära 

avståndstagande från vissa aktiviteter. Brist på förståelse och kunskap från vänner angående 

epilepsi är ett dilemma som ofta resulterar i mobbning.  

 

Unga vuxna 

Begreppet ung vuxen är svårdefinierat eftersom olika myndigheter benämner det olika. 

Socialtjänstlagen beskriver unga vuxna som personer mellan 21-25 år till skillnad från 

svenska ungdomspolitiken som idag benämner personer mellan 13-25 år som unga vuxna 

(Socialstyrelsen, 2009). 

Den mentala, kroppsliga och psykiska utvecklingen kan fortgå upp till 20-25 års ålder, dock 

varierar det mellan olika personer (Qwist, 2012). Epilepsi innebär en begränsning av 

självständighet och kontroll eftersom beroendet av närhet och stödet från föräldrarna ökar i 

samband med epilepsi. Ur unga vuxnas perspektiv innebär behovet att söka hjälp hos hälso- 

och sjukvården tudelade känslor. Samtidigt som hjälp behövs kan känslan av förlorad 

kontroll vara obehaglig. Att utsättas för annorlunda, oförutsägbara situationer och i vissa fall 

även fysiskt obehag eller smärta kan kännas olustigt. Exempelvis vid otrevliga och 

plågsamma undersökningar eller behandlingar (Enskär & Golsäter, 2014). Svårigheter kan 

erfaras vid sökande av arbete och även på själva arbetsplatsen eftersom epilepsi anses vara ett 

väldigt stigmatiserat tillstånd. Glömska att ta sin medicin kan ibland leda till oförutsägbara 

anfall vilket kan medföra ett avståndstagande från arbetskamrater (McMahon, Roessler, 

Hawley & McMahon, 2012). Det är även mer sannolikt att unga vuxna med epilepsi blir 

arbetslösa jämfört med äldre som har epilepsi. Risken för psykiska problem och negativa 

psykiska utfall ökar i samband med epilepsi vilket bidrar till minskad livskvalité (Hawley, 

Roessler & McMahon, 2012).  

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 
Litteraturstudien utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv. Hälsa beskrivs som 

vårdvetenskapens centrala begrepp där vårdandets viktigaste uppgift är att främja hälsa samt 

lindra lidande med ett livsvärldsperspektiv som grund. Definitionen på hälsa beskrivs enligt 

WHO: “Hälsa är ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. 
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Vårdarnas generella mål är att stödja och stärka personers hälsoprocesser samt hjälpa dem att 

uppleva så god hälsa som möjligt och lindra lidandet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Begreppen livsvärld, levd kropp och lidande har valts för att belysa barn och unga vuxnas 

upplevelser av att leva med epilepsi.  

Sjuksköterskan har etiska koder att följa vilka innebär att bidra till hälsa, avvärja sjukdom, 

återställa hälsa och dämpa lidandet. Koderna har tagits fram för att sjuksköterskor världen 

över ska kunna reflektera och följa dessa riktlinjer (Berggren, 2014). 

 

Livsvärld 

Livsvärlden är verkligheten som vi lever i och tar för givet dagligen utan att reflektera över 

det. Den kännetecknas av sättet vi förstår andra, allt annat i världen och oss själva (Dahlberg 

& Segesten, 2010). 

Den är synnerligen unik och individuell samtidigt som den delas med andra och därför kan 

barn och unga vuxnas upplevelser erfaras olika. Livsvärlden kan inte skiljas från den person 

den representerar. Den har ingen egen befintlighet och innefattar dåtid, nutid och framtid 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Ett allvarligt sjukdomsbesked som epilepsi kan upplevas 

chockerande och vilket sätt beskedet tas emot av personen är individuellt. 

Epilepsi medför förändringar i tillvaron och därmed även i livsvärlden och dessa förändringar 

måste personen anpassa sig till. Vårdvetenskapens huvudsakliga uppgift är att frambringa ett 

gott vårdande och det är endast möjligt om sjuksköterskan tar del av personens livsvärld. 

Barn och unga vuxna med epilepsi är mer än bara deras sjukdom. Det är därför betydelsefullt 

att ta del av hur personen upplever sin situation för att sätta upp gemensamma mål inför 

kommande vård. Det är av vikt att sjuksköterskan anpassar sig utefter personens livsvärld för 

att genom sin expertkunskap kunna stödja deras sjukdomsförlopp (Dahlberg & Segesten, 

2010).  

 

Levd kropp 

Den levda kroppen är på en och samma gång fysisk, psykisk, andlig och existentiell. Den 

omfattar erfarenheter, minnen, tankar, upplevelser, visdom, känslor och den är 

meningsbärande. Barn och unga vuxna har inte en kropp utan är sin kropp och är den fasta 

medelpunkten för livsvärlden. Tillgång till livet och världen fås genom kroppen och 

tillgången förändras av varje förändring i kroppen, exempelvis när epilepsi drabbar personen. 

Självkänsla och identitet är sammanflätat med allt från utseende till hur kroppar agerar i vissa 

situationer eller uppfattas av andra. Att drabbas av epilepsi kan resultera i känslor av att 

existensen blir osäker och främmande (Dahlberg & Segesten, 2010). Epilepsin kan överta 

kroppen och leda till upplevelser av att personen inte känner igen sig själv. Det kan resultera i 

undvikande av aktiviteter eftersom det finns rädsla för att skada sig. Detta kan innebära en 

rädsla att leva samt känslan av att vara fången i sin egen kropp. Trots att epilepsin kan ses 

som ett extra bagage är det av stor betydelse att personen skaffar sig kunskap och planerar 

livet på ett nytt sätt (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskan har stort inflytande på barn 

och unga vuxnas erfarenheter av att leva med epilepsi och det är betydelsefullt att bemöta 

dem som levd kropp och livsvärld genom att lyssna till personens situation. Det är samtidigt 

av vikt att kunna reflektera över hur den levda kroppen kan framträda och reagera i samband 

med ohälsa. Detta är betydande för att förstå hur barn och unga vuxnas kroppar kan framträda 

som ett objekt när de drabbas av epilepsi samt hur den erfarenheten kan påverka situationen i 

livet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Lidande 
Lidande beskrivs vara sammanlänkat till upplevelser och ses därför vara personlig och unik. 

Det kan kännetecknas som en känsla av kontrollförlust, en kränkning eller ett hot (Svensk 
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sjuksköterskeförening, 2016). Barn och unga vuxna med epilepsi utsätts inte bara för lidandet 

utan formas även utefter epilepsin eftersom lidandet inte avgränsas till sjukdomen utan 

påverkar både kropp, själ och andlighet (Wiklund, 2009). Det kan resultera i ett lidande i 

form av obehag, smärta och kontrollförlust. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan har 

kunskap och förmågan att se lidandet för att kunna lindra lidandet (Arman, 2012). Lidande 

kan också yttra sig i form av sjukdomslidande eftersom behandlingen med antiepileptika ger 

biverkningar.  

 

  

PROBLEMFORMULERING 
 

Idag finns det en stor kunskapslucka avseende hur epilepsi inverkar på barn och unga vuxnas 

liv. Epileptiska anfall är oförutsägbara vilket ofta leder till ovisshet, stress och rädsla för att 

tappa kontrollen. De epileptiska anfallen kan yttra sig både som fokala och generaliserade. 

De fokala anfallen kan pågå utan någon som helst påverkan på medvetandet men ger 

motoriska eller sensoriska symtom medan ett generaliserande anfall påverkar medvetandet. 

Barn och unga vuxna går dessutom igenom ett flertal psykiska, fysiska och sociala 

förändringar under åren innan de finner sin identitet. Denna period är oerhört känslig och i 

samband med epilepsi kan den bli än mer sårbar och det är vanligt att barn och unga vuxna 

drar sig undan eftersom de upplever känslor av skam. Deras egen utbildning kan påverkas 

eftersom koncentrationssvårigheter och trötthet är vanligt förekommande. Det är idag brist på 

forskning som rör epilepsi hos barn och unga vuxna vilket innebär otillräcklig kunskap i 

samhället om hur epilepsi påverkar livet. I denna studie vill vi därför belysa barn och unga 

vuxnas upplevelser av att leva med epilepsi för att som blivande sjuksköterskor erhålla en 

ökad kunskap för att lättare kunna förstå, hjälpa samt bemöta på ett professionellt sätt. Det är 

av stor vikt att inte all tyngd läggs på den medicinska behandlingen utan det behövs även 

omvårdnad för att kunna hantera de svårigheter som epilepsin innebär. Sjuksköterskan har en 

viktig roll och ska arbeta utefter omvårdnadsprocessen vilket innebär att omvårdnaden 

bedöms, planeras, genomförs och utvärderas i samråd med den berörda.   

 

 

SYFTE 
 

Syftet var att belysa barn och unga vuxnas upplevelser av att leva med epilepsi. 

 

 

METOD 
  

Design 

Litteraturstudien är baserad på vetenskapliga originalartiklar eftersom de uppfyller kraven 

och de regler som krävs. Detta innebär att de uppvisar ny kunskap, ges möjlighet till 

granskning efter given mall samt är peer reviewed som betyder att de har blivit värderade av 

andra forskare i ämnet innan publicering (Karlsson, 2012; Segesten, 2012). Kvalitativ ansats 

valdes eftersom det anses vara en relevant metod när upplevelser ska belysas samt när en 

djup förståelse ska uppnås av ett fenomen. Den utgår från att människan är unik, att 

verklighetsuppfattningar är personliga och den är holistisk (Kristensson 2014). 

Litteraturstudien skrevs med induktiv ansats genom att studiens resultat inte utgick från 
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någon teori utan förutsättningslöst baserades på barn och unga vuxnas upplevelser att leva 

med epilepsi (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).  

 

Datainsamling 
Datainsamling av vetenskapliga artiklar genomfördes hösten 2017 i databaserna Cinahl, 

PubMed och PsychINFO. Dessa databaser är relevanta för sjuksköterskor eftersom de 

innefattar material om omvårdnad, medicin och psykologi. För att hitta väsentliga sökord 

användes ämnesordsregister som även ger förslag på andra lämpliga ord (Karlsson, 2012; 

Polit & Beck, 2017). I Cinahl användes Cinahl Headings, i PubMed, Medical Subject 

Headings (MeSH) och i PsychINFO, Thesaurus. Författarna har även använt sig av 

fritextsökning, frassökning och trunkering. Exempel på ämnesord som använts är “epilepsy”, 

“social behaviour”, “child” och “lived experience”. Fritextord som använts är till exempel 

“adolescent”, “challenges”, “young adult” och “perspective” (Bilaga 1). 

 

Urval 

Artiklarna som valts ut är internationella och bygger på barn och unga vuxnas upplevelser av 

att leva med epilepsi.  

Inklusionskriterier för studien var vetenskapliga artiklar om barn och unga vuxna mellan 6-29 

år som lever med epilepsi. Artiklarna skulle vara originalartiklar som var peer reviewed och 

publicerade mellan år 2009-2017. Exklusionskriterierna var artiklar om barn och unga vuxna 

under 6 år och över 29 år. Artiklar som inte var original och inte var peer reviewed. Artiklar 

äldre än åtta år samt studier där föräldrar hade svarat på frågorna exkluderades också. Vid 

urvalsprocessen identifierades 162 artiklar varav dessa abstrakt lästes igenom därefter 

exkluderades 152 på grund av att de inte överensstämde med studiens inklusionskriterier. 

Studiens resultat grundas slutligen på tio vetenskapliga originalartiklar för att belysa studiens 

syfte (Bilaga 2).? 

 

Kvalitetsgranskning 

För att säkra artiklarnas kvalité användes Forsberg och Wengströms checklista (Forsberg & 

Wengström, 2013). (Bilaga 3). Styrkor och svagheter påvisades och därvid bedömdes 

artiklarnas kvalité. Desto fler ja-svar författarna till denna studie erhöll vid bedömningen av 

artikeln desto högre kvalité ansågs den erhålla. För att arbeta systematiskt och när 

kvalitetsbedömning ska göras är det fördelaktigt att använda denna checklista. Granskningen 

bör inbegripa syfte, frågeställningar, design, urval, mätinstrument, analys, tolkning och år för 

publicering. Exempel på frågor:  

 Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

 Är undersökningsgruppen lämplig? 

 Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Det är betydelsefullt att artiklar med hög kvalité används i litteraturstudien (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

 

Analys 

Evans innehållsanalys användes eftersom det anses vara en lämplig metod när redan 

analyserad data ska beskrivas. Syftet med denna metod var att författarna skulle komma fram 

till nya slutsatser av det redan analyserade materialet (Evans, 2002). Författarna följde fyra 

steg: Insamling av material, identifiering av nyckelfynd, komposition av nyckelfynd till 

teman och underteman (Bilaga 4). Steg 1: Utefter inklusionskriterier och exklusionskriterier 

gjordes insamling av material. Materialet lästes ett flertal gånger för att upptäcka helheter 

samt lägga märke till detaljer. Steg 2: Med överstrykningspenna markerades nyckelfynd, 

sedan skapades ett dokument med kolumner där nyckelfynd skrevs in. Nyckelfynd 
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dokumenterades under respektive artikel i första kolumnen för att kunna sammanlänka det till 

materialets källa och underlätta analysprocessen. Steg 3: Likheter och skillnader bedömdes 

för varje nyckelfynd vilket slutligen skapade ett tema, teman dokumenterades i andra 

kolumnen. Varje tema fick underteman för att beskriva förståelsen av teman mer i detalj. 

Underteman dokumenterades i den tredje kolumnen. Steg 4: Rubriker skapades av teman, 

underrubriker av underteman och tillslut beskrevs resultatet i löpande text. Nyckelfynd 

beskrevs och förklarades under respektive rubrik som till slut skapade det nya resultatet. 

Evans (2002) beskriver nyckelfynd som en benämning på de mest väsentliga fynd som 

framkommer i resultatet. För att få en djupare förståelse användes citat från materialets 

ursprung. 

 

Förförståelse 
Förförståelse är en slags förståelse människan redan besitter och kan vara medveten eller 

omedveten. När något ska förstås sker det alltid med förförståelsen som bakgrund, något som 

redan tagits för givet (Birkler, 2007). Det kan vara en svårighet att hitta ett tillvägagångssätt 

att bli medveten om det man redan vet och bredda sin förförståelse. 

(Rosberg, 2012). Förförståelsen kan vara betydelsefull men kan även utgöra ett motstånd när 

något nytt ska förstås. Det krävs därför en öppenhet och medvetenhet om sin förförståelse 

(Dahlberg & Segesten, 2010). I en kvalitativ studie är det betydelsefullt att författarna tar 

ställning till sin egen förförståelse vilket innebär den kunskap som författarna redan har om 

ämnet som ska utforskas (Forsberg & Wengström, 2013). Författarnas egen förförståelse om 

hur barn och unga vuxna upplever det att leva med epilepsi diskuterades sinsemellan för att 

tydligt identifiera de olika aspekter som fanns. Författarnas förförståelse var att barn och unga 

vuxna lever under stor press eftersom de genomgår kroppsliga, mentala och sociala 

förändringar som i samband med epilepsi kan bli påfrestande. Eftersom förförståelsen 

tydliggjorts av författarna valdes att lägga den åt sidan för att kunna arbeta vidare med 

studien förutsättningslöst och inte låta den utgöra ett hinder för framtida resultat. 

 

Forskningsetiska aspekter 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska artiklarna till studien uppfylla olika etiska krav 

såsom nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och informationskravet. 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det av stor vikt att välja studier där grundliga 

etiska överväganden utförts eller där tillstånd från en etisk kommitté erhållits. I sex artiklar 

som valts ut har en etisk kommitté godkänt studien och i fyra har etiska övervägande gjorts. 

Artiklarna som valdes ut har lästs igenom och översatts med författarnas kunskap samt med 

viss hjälp av Google translate. Vid situationer där det var oklart om översättningen var 

korrekt diskuterades detta sinsemellan. Författarna har valt originaltext vid användning av 

citat för att förhindra att ord skulle kunna förvrängas i översättningsprocessen. 

 

 

RESULTAT 
 

Efter analys av artiklarna framkom tre teman med sju underteman som identifierades och 

speglade barn och unga vuxnas upplevelser av att leva med epilepsi (Tabell 1). 
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Tabell 1 - Teman med tillhörande underteman 

 

Tema Undertema 

Känslan av utanförskap – Begränsningar i livet 

– Påverkan på skolarbetet 

Rädslan kring anfall – Varningssignaler innan anfall 

– Ovisshet 

Hantering av vardagen. – Förebyggande åtgärder 

– Familj/vänner 

– Acceptans 

 

Känslan av utanförskap 

Resultatet visade att de flesta barn och unga vuxna upplevde sig annorlunda. 

They looked at me as a weirdo (Admi & Shaham, 2007, s. 1182). 

En del påtalade att samtala om epilepsin med andra begränsade deras självständighet och liv 

samt de beskrev en ständig påminnelse om sin sjukdom (O´Toole, Lambert, Gallagher, 

Shahwan & Austin, 2016). Vissa associerade epilepsi med brist på intelligens medan andra 

förmodade att det var smittsamt. I situationer där de valt att berätta blev de benämnda som 

“hon eller han med sjukdomen” och detta var en anledning att de uteslöt berättandet om sin 

sjukdom. En önskan fanns att bli betraktade och behandlade som andra barn samt att 

människor inte skulle känna medlidande (Benson, Lambert, Gallagher, Shahwan & Austin, 

2015). Innebörden av att se sig som den udda skapade problem när de skulle hitta sin identitet 

(Benson et al., 2016).  

… it was quite shocking and annoying because it sometimes it feels like I'm the odd one out 

(Benson et al., 2016, s. 1476). 

Barnen hade erfarenhet av perioder med mobbning som resultat av sin epilepsi (Moffat, 

Dorris, Connor & Espie, 2009). Vissa berättade att andra valde att inte sitta bredvid dem av 

rädslan att ett anfall skulle uppträda. Det fanns även situationer där andra människor härmat 

och retat dem efter ett anfall (Benson et al., 2015). Somliga upplevde att klasskamraterna 

hamnade i chock efter ett anfall. En del skrattade och tyckte de var underliga samt valde att ta 

avstånd (Admi & Shaham, 2007). Vissa kände sig olyckliga i skolan av orsaken att de inte 

hade vänner eller någon att leka med (Chen Chen, Yang & Chi, 2010).  

Några upplevde sig uteslutna från sina vänner, partyn, lekträffar och övernattningar (Benson 

et al., 2016).  

...there is a change because I don't get invited to as much sleepovers as I used to because the 

parents are afraid… It makes me feel a bit sad but I suppose my parents would be afraid 

too… (Benson et al., 2016, s. 1475).  

Somliga unga vuxna valde att avslöja för andra och då var timingen viktig. I arbetsintervjuer 

valdes emellanåt att inte avslöja eftersom det fanns förutfattade meningar om sjukdomen 

(Admi & Shaham, 2007).  

If there are seizures, there isn´t work; if there aren't seizures, there is work (Admi & 

Shaham, 2007, s. 1184). 

Erfarenheter fanns att bli uteslutna, känna skam och känslan av besvikelse på “friska” 

människor när de blev avskedade från arbetet eller pressades att bevara epilepsi som en 

hemlighet inom familjen (Admi & Shaham, 2007). 
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Begränsningar i livet 

Rädsla över att samtala om epilepsi med föräldrarna fanns eftersom det kunde resultera i 

begränsningar i sociala aktiviteter. Självständigheten och umgänget med vänner påverkades 

av föräldrarnas mer vaksamma sätt (O'Toole et al., 2016). Upplevelsen av missad lektid med 

sina vänner och aktiviteter som övernattningar, gå på disco eller fester fick avstås samt viss 

fysisk aktivitet och resor. Dykning var en aktivitet som skapade viss oro av att bli förbjuden 

att utföra. Det fanns även ängslan inför framtiden då körkort förväntas tas. Begränsningarna 

och funderingarna resulterade i upplevelser av ensamhet (Moffat et al., 2009). Vissa upplevde 

att epilepsin hade inverkan på deras oberoende samt att onödiga restriktioner vidtogs på 

grund av rädsla för anfall (Benson et al., 2016). Många upplevde mycket restriktioner kring 

aktiviter i skolan. Somliga förbjöds springa, tävla, sitta längst bak i klassrummet, spela 

dataspel eller använda bläckpenna eftersom det fanns risk att kladda bläck på andra (Chen et 

al., 2010).  

I didn't really want my teachers to know in case they treat me differently (Benson et al, 2015, 

s. 83). 

De flesta upplevde ändå möjligheten att utöva sporter utan restriktioner dock beskrev någon 

besvikelsen över att inte längre få cykla på grund av tidigare fall som orsakat benbrott. 

(Hightower, Carmon & Minick, 2002). Med tiden utvecklades en medvetenheten om 

sjukdomen och samtidigt accepterades begränsningar av deltagande i aktiviteter med vänner, 

ta körkort, skolresor, sportevenemang, ta studenten, dricka alkohol eller delta i armén (Admi 

& Shaham, 2007).  

I´m not worried, I'm in the last year of high school, I work in a coffee shop, and my life is 

great. The few things that remind me and annoy me about this situation are the alcohol and 

driving licence restrictions and the obstacles to serving in the army like anyone else (Admi & 

Shaham, 2007, s. 1184).  

Negativa känslor uppstod till att ta medicin dels då en del upplevde medicinen osmaklig, 

rädsla att bli beroende och problem med biverkningar vilket upplevdes som begränsade. 

Biverkningar som trötthet, smärta i magen och ljuskänslighet beskrevs (Hightower et al., 

2002). Somliga upplevde även huvudvärk, yrsel och darrhänthet (Admi & Shaham, 2007). 

Känslan att behöva ta mediciner när vänner såg på beskrevs som generande och innebar ofta 

följdfrågor som inte ville fås eller besvaras. Det fanns även problem med det stora antalet 

tabletter som riskerade att fastna i halsen (Moffat et al., 2009).  

I don't like to take all that medicine. I get tired of the medicine (Hightower et al., 2002, s. 

134).  

En känsla av oro över framtidsprognosen påtalades. Funderingar fanns om säkerhetsaspekter 

såsom förmågan att leva ensamma samt yrkesval (Moffat et al., 2009). 

I don’t think I could live by myself…, cos if I was to move out I would worry….I’d be like ‘I 

don’t want to sleep,’ scared something would happen, and then nobody would know if there 

was anything wrong with me (Harden, Tornberg, Chin, McLellan & Duncan, 2015, s. 233).  

 

Barn var mer fokuserade på nuet, såsom körkort, armén och sociala sammankomster istället 

för att tänka på framtiden. För unga vuxna var funderingar på framtiden mer i fokus, 

exempelvis utbildning, sexuella relationer, äktenskap, graviditet, föda barn och anställning. 

Många levde på hoppet att epilepsin skulle försvinna med tiden och längtan fanns tills den 

dagen när de kunde säga att deras epilepsi var historia (Admi & Shaham, 2007). Någon 

beskrev anfallen som problemfria och hade förhoppningen att de skulle minska framöver 

(Hightower et al., 2002). 
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Påverkan på skolarbetet 

Det framkom viss påverkan på skolarbetet och främst i form av koncentrations- och 

inlärningssvårigheter vilket kunde resultera i huvudvärk. De upplevde att inte ha samma 

förmåga att skriva prov i samma takt som klasskamraterna (Chen et al., 2010). Somliga 

upplevde minnessvårigheter och slöhet i skolan efter diagnostiseringen. Upplevelser av 

missade lektioner i skolan som resultat av anfallen fanns. En del lärare upplevdes som 

stöttande och somliga helt oförstående (Moffat et al., 2009). 

I also worry that… I'll not be able to catch up with everyone at school…´cos I never really 

get all my work done (Moffat et al., 2009, s. 184). 

 

Rädslan kring anfall 

En konstant rädsla för att drabbas av anfall och att ständigt vara tvungen att styra sitt liv runt 

sin epilepsi påtalades. Igenkännandet av anfallsmönster kunde leda till mer oro och paranoia, 

särskilt om det väntade anfallet dröjde. Många upplevde rädslan för skador på hjärnan, största 

rädslan var de stora anfallen som ansågs farliga och som kunde orsaka omfattande skador. 

Varje anfall bidrog till många tankar och rädslan att hamna i ett tillstånd där de inte längre 

kunde fungera som vanligt var större än rädslan att dö (Ryan & Räisänen, 2012) 

If I have a seizure and die I don't know about it, that's it, but if I'm in a wheelchair or I don't 

want my life ruined by it. (Ryan & Räisänen, 2012, s. 219).  

Rädslan för anfall kunde innebära stress och i sin tur leda till utlösande av ytterligare anfall 

eller att drabbas av olyckor som skulle kunna ge skador och bestående men (Moffat et al., 

2009). Rädslan beskrevs även som ett sätt att tappa kontrollen över sin kropp. En del beskrev 

upplevelsen av att plötsligt inte veta vart de befann sig samt förlusten av att kunna styra sina 

lemmar och kroppen beskrevs som dödvikt (Ryan & Räisänen, 2012). Vissa beskrev obehag 

eftersom anfallen gjorde dem inkontinenta för stunden (Moffat et al., 2009).  

  

Varningssignaler innan anfall 

Aura beskrevs som en föraning till anfall. En del beskrev upplevelser av en diffus syn samt 

en stirrande blick, vilket utlöste anfallet och resulterade i att de föll. Vissa beskrev 

huvudvärk, trötthet, magont och kräkningar kort innan ett anfall (Hightower et al., 2002). 

Några upplevde symtom såsom obehagskänsla i en fot, ont i bröstet, yrsel, skakningar, 

domningar eller blixtrar framför ögonen (Chen et al., 2010). Olika anfallsmönster och 

erfarenheter gjorde dock att de själva visste hur anfallet skulle hanteras. Varningssignaler 

som auras kunde underlätta eftersom det fanns tid att förbereda sig och sätta sig i säkerhet, 

påkalla uppmärksamhet eller lägga sig ner vilket resulterade i en känsla av trygghet och 

kontroll (Harden et al., 2015). 

 

Ovisshet 

Ovisshet om varför de drabbats av anfall beskrevs och osäkerhet uppstod i frågan om de 

själva kunnat påverka. Några funderade på om det var deras tankar som orsakat anfallen. 

Orsakerna var svåra att förstå eftersom det innebar onormala och oförutsägbara urladdningar i 

hjärnan (Chen et al., 2010)  

Maybe I did something wrong and that made me have seizures again (Chen et al., 2010, s. 

1417). 

När karaktären på anfallen ändrades medförde detta ovisshet och oro eftersom funderingar 

fanns att något allvarligt hänt i hjärnan som påverkat anfallsgraden (Ryan & Räisänen, 2012). 

I thought something serious that has happened to the brain. And if it has, has it caused more 

damage? (Ryan & Räisänen, 2012, s. 221). 
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Ovissheten när nästa anfall skulle komma innebar en viss väntan med omfattande rädsla.  

Eftersom anfallens karaktär var oviss upplevdes nya känslor vid varje anfall exempelvis 

osäkerhet (Ryan & Räisänen, 2012). 

Tankarna på om ett anfall kunde leda till döden hanterades på olika sätt. För vissa hade det 

ingen påverkan på livet eftersom de ansåg att de kunde lika väl utsättas för olyckor som inte 

var relaterade till deras epilepsi. Flertalet erfor dock ökad oro över olyckor orsakade av 

epilepsin än oro av att drabbas av SUDEP, sudden unexpected death in epilepsy (Tornberg, 

Harden, McLellan, Chin & Duncan, 2015).  

I'm more worried about like getting hit by a car during a seizure than I am actually having an 

overloaded seizure (Tornberg et al., 2015, s. 101). 

En del upplevde att information om SUDEP skulle ges till de med epilepsi och en del tyckte 

det var onödigt. De som blivit informerade upplevde trygghet men även viss oro. Majoriteten 

undvek sökande av information på internet om SUDEP (Harden et al., 2015).  

 I liked being told how it related to me ... just having someone to put it into perspective 

(Harden et al., 2015, s. 235). 

En del upplevde att inga förhindrande åtgärder fanns att vidta för om de skulle drabbas av 

SUDEP och därför lät de inget påverka deras vardag utan fortsatte att leva sina liv som 

vanligt (Harden et al., 2015). 

If you're gonna die, you're gonna die (Harden et al., 2015, s. 236). 

Några beskrev innebörden av att fortsätta med medicinen inte var för att förhindra SUDEP 

utan meningen var att klara vardagen. Andra förändrade sina levnadsvanor eftersom det 

antogs att riskerna att drabbas av SUDEP minskade. Detta innebar mer följsamhet med 

medicinering medan andra ändrade sina mat- och alkoholvanor (Tornberg et al., 2015). 

Oavsett typ på anfall fanns rädsla för att hamna i ett status epilepticus. Några berättade att de 

flertalet gånger hamnat i status epilepticus vilket skapade oro eftersom de i dessa fall hamnat 

på sjukhus för behandling (Ryan & Räisänen, 2012). 

I wouldn't be able to maintain my own airway, so that´s all a bit scary too (Ryan & Räisänen, 

2012, s. 218).  

 

Hantering av vardagen 
Vissa såg sig som normala personer med ett hanterbart hälsoproblem vilket de medicinerade 

mot för att deras framtidsplaner inte skulle påverkas. Förståelse, närhet, vänskap och stöd var 

viktigt för många (Admi & Shaham, 2007). 

 

Förebyggande åtgärder 

Daglig planering med förebyggande åtgärder var en ständig tanke samt tvånget att ta 

antiepileptika (Harden et al., 2015).  

Åtgärder för att förebygga epilepsianfall kunde innebära att träna, dricka mycket vätska, vila 

mycket och ombesörja god nattsömn. Någon använde kalla förpackningar på ansiktet, någon 

åt honung medan vissa gjorde inget annat än att be (Hightower et al., 2002).  

  I don't do anything except pray. That's about it (Hightower et al., 2002, s. 136). 

Andra förebyggande åtgärder som vidtogs var undvikande av sena kvällar med TV tittande 

eftersom det kunde framkalla och öka frekvensen av anfall. Andra åtgärder som vidtogs var 

att undvika att bli agiterad, vistas i solen eller springa för mycket eftersom det upplevdes 

förvärra anfallen (Hightower et al., 2002). Somliga hade strategier att aldrig åka pariserhjulet 

och en del satte eller lade sig ned med en handduk när de fick känslan av att ett anfall var på 

väg (Chen et al., 2010). 

En del minskade på alkoholintaget och tänkte mer på sina matvanor (Tornberg et al., 2015). 

Säkerhetsåtgärder som vidtogs kunde vara att duscha istället för att bada i badkar, undvika att 

simma, eller stryka men även använda speciella muggar vid intag av varma drycker (Harden 
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et al., 2015). Rädsla för skador innebar att hemmet säkerhetsanpassades med exempelvis 

kuddar runt sängen och olåst badrumsdörr (Ryan & Räisänen, 2012). 

Well I´ve had one in the bath before, when I was on my own, but I have to leave the lock 

undone, just in case, and luckily my boyfriend heard me he knew something was wrong he 

come in and got me, so that was okay (Ryan & Räisänen, 2012, s. 218). 

Familj/vänner 

Avslöjande av sjukdomen upplevdes av en del som lättande och bidrog till en nära 

gemenskap (Admi & Shaham, 2007). Vissa upplevde en större acceptans för dem och deras 

anfall när andra i deras närhet fått utbildning om anfallen. Vännerna upplevdes vara ett 

omfattande stöd och försvar vid mobbning. Det upplevdes en trygghet att inte vara ensamma 

under och efter anfallet vilket resulterade i en rörande känsla av vännernas omtanke 

(Hightower et al., 2002). En trygghet gavs från föräldrarna när det gällde stöd och säkerhet 

eftersom de besatt relevant kunskap i händelse av anfall. Vissa ville helst vara nära sina 

föräldrar även efter ett anfall (Moffat et al., 2009).  

What is known isn´t scary (Admi & Shaham, 2007, s. 1184). 

 

Acceptans 

En del upplevde sig kunna hantera sin epilepsi och allt vad det innebar och att de inte ville 

ändra på sitt liv även om det gick (Moffat et al., 2009). Med tiden upplevdes inte epilepsin 

lika bekymrade som förut och de ansåg att andra med epilepsi inte skulle tycka synd om sig 

själva (Hightower et al., 2002).  

Okay, I guess. It doesn't bother me liked it used to (Hightower et al., 2002, s. 135). 

Vissa såg sig inte som sjuka eller handikappade utan uppfattade sin epilepsi som temporär, 

kontrollerbar och kände optimism inför framtiden. Med undantaget från bekymren med det 

medicinska såsom biverkningar spelade inte epilepsin någon roll i deras liv (Admi & 

Shaham, 2007). 

 

 

DISKUSSION  
 

Litteraturstudiens syfte var att belysa barn och unga vuxnas upplevelser av att leva med 

epilepsi. I studiens resultat framkommer att barn och unga vuxna har flertalet upplevelser i 

samband med epilepsi som i stora drag liknar varandras. Utifrån analysen framkom det tre 

teman: Känslan av utanförskap, Rädslan kring anfall och Hantering av vardagen. 

Metoddiskussion 

För att uppnå syftet med studien valde författarna att göra en litteraturstudie med kvalitativ 

ansats. En styrka med en kvalitativ studie kan vara att den kan ge kunskap och förståelse om 

ett problem som kvantitativa studien inte ger svar på. En annan styrka med att göra en 

litteraturstudie kan ju vara att man får en bredare kunskap om ämnet men det kan även ses 

som en svaghet jämfört med att göra djupintervjuer. Men på grund av bristande intervjuteknik 

och att barn fanns med i urvalet ställdes det högre krav på etiska överväganden vilket hade 

varit svårt att genomföra. Författarnas slutsats var därför att genomföra en litteraturstudie 

framför intervjuer.  

Vid litteratursökningen uppmärksammades begränsning av relevanta artiklar med en 

kvalitativ ansats som svarade an mot studiens syfte. Författarna tog därför hjälp av experter 

för att utöka antalet sökord och för att hitta nya sökstrategier inom området dock utan att hitta 

fler relevanta vetenskapliga artiklar. Enligt Polit och Beck (2017) krävs ett större urval av 

artiklar för att få ett mer överförbart resultat. Även Lundman och Hällgren Graneheims 

(2012) studie anger att ju fler deltagare som ingår i en intervjustudie bidrar till en större 
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variation av upplevelser och på så vis stärks giltigheten. Författarnas slutsats var därför att 

utöka urvalet till att omfatta även barns upplevelser av att leva med epilepsi. 

Dessutom kontaktade författarna epilepsiförbundet för att ta reda på om artiklarna som var 

äldre än åtta år kunde vara relevanta även för denna studie.  

Elinder (2015) menar trots nya framsteg inom behandling finns det fortfarande ingen medicin 

som hjälper alla drabbade utan flertalet har fortsatta anfall trots medicinering. Författarnas 

slutsats var att oavsett om behandlingen blivit bättre de senaste 15 åren så visade resultaten 

att upplevelsen av att leva med epilepsin troligtvis inte skiljde sig markant därav inkluderas 

artiklarna. 

En viktig del i en litteraturstudie är att granska och värdera de enskilda artiklarnas kvalitet.  

Vid denna kvalitetsgranskning användes Forsberg & Wengströms (2013) mall för kvalitativa 

artiklar. En granskningsmall ska tjäna som ett stöd för den systematiska 

kvalitetsgranskningen av enskilda studier, det vill säga vilka kvalitetskriterier som är viktiga 

att ta hänsyn till. I litteraturen angavs ingen förklaring till hur antalet ja-svar skulle räknas 

ihop därav valde författarna i samråd med Forsberg att göra en slutbedömning av varje 

enskild artikels kvalitet enligt, ju fler ja-svar desto högre kvalité. Författarnas slutsats var att 

styrkan i resultatet av denna studie var att den omfattade tio vetenskapliga artiklar med hög 

och god kvalité, allt i enlighet med Forsberg och Wengström (2013) det vill säga att göra en 

egen slutbedömning av varje artikels kvalité. 

Ytterligare en styrka i denna studie kan ses eftersom samtliga artiklar innehar ett 

godkännande av en etisk kommitté eller att etiska överväganden gjorts. Genom att göra en 

litteraturstudie uppnåddes ett bredare perspektiv vilket gav en översikt om hur kunskapen är i 

nuläget relaterat till studiens syfte (Segesten, 2012). Författarna valde att inte begränsa sig till 

några specifika länder eftersom utbudet av artiklar var begränsat. Några begränsningar till 

vilken typ av epileptiska anfall gjordes inte heller eftersom intresset av upplevelse inte ansågs 

påverkas av vilken sorts anfall utan mer hur det generellt var att leva med sjukdomen. 

Artiklar i denna studie inkluderade barn från sex år och i enlighet med PsychINFO fanns ett 

urval som benämndes “young adulthood” och innefattade åldrarna 18-29. Författarna blev 

rekommenderade att kontakta APA (American psychological association) vilket gjordes utan 

resultat och därför inkluderades personer upp till 29 år.  

Författarnas bedömning av att resultatet var trovärdigt gjordes eftersom samtliga artiklar i 

stora drag påvisade likartade resultat, det fanns dock en som skiljde sig till viss del från de 

övriga detta skulle kunna bero på kulturella skillnader.  

 

Resultatdiskussion 
Känslan av utanförskap, begränsningar och påverkan på skolarbetet är upplevelser som en del 

av resultatet belyser. Barn och unga vuxna känner sig annorlunda gentemot omgivningen och 

upplever det ibland svårt att samtala om epilepsin med andra. De upplever sig ofta mobbade 

samt uteslutna från sociala aktiviteter och en del har inga vänner alls. Detta styrks även i 

studien av Elliot, Lach och Smith (2005) där en del barn beskriver att en önskan finns om att 

de ska vara “normala”. Utanförskap kan upplevas även vid nära vänskapsrelationer eftersom 

epilepsin medför vissa begränsningar gällande aktiviteter. Räty, Larsson och Söderfeldt 

(2003) menar att unga vuxna upplever lägre självkänsla och sammanhang. Detta påvisar även 

Chew, Haase och Carpenter (2017) när de beskriver att omfattningen av epilepsin påverkar 

upplevelser av självkänslan och att ett mer svårartad sjukdomsförlopp innebär en lägre 

självkänsla. Författarna till denna studie menar att dessa upplevelser av utanförskap och låg 

självkänsla bidrar till ett ökat lidande på grund av okunskap och de restriktioner som 

epilepsin innebär. En viktig roll för sjuksköterskan är därför att bättre informera andra om 

epilepsi och dess begränsningar så borde dessa upplevelser kunna undvikas i större grad. 

Birkler (2007) beskriver lidandet som något inte bara orsakas av det kroppsliga tillståndet 
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utan även kan uppkomma av yttre omständigheter. Exempelvis kan resultatet av att kroppen 

inte lyder orsaka mer lidande än att erhålla själva diagnosen epilepsi. 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att sjukdom kan hindra en person från känslan att 

vara sig själv och leva det liv som önskas och kan därmed påverka samspelet med andra. Alla 

personer har en längtan efter mening och sammanhang och den som inte erfar det har svårt att 

uppleva välbefinnande. Personen kan lättare förstå sig själv och sin existens genom en god 

relation med andra (ibid.).  

 

Ett annat betydande fynd i denna studie är att för flertalet personer som fått själva diagnosen 

epilepsi kan det vara oerhört känsloladdat då det finns en rädsla för hur reaktionerna kommer 

att bli. Lewis och Parsons (2008) menar att barn noga väljer ut vilka vänner de berättar för 

samt vad som berättas. Även Valizadeh et al. (2013) menar att barn med epilepsi upplever en 

stor oro att berätta om epilepsi för andra utanför familjen eftersom reaktionerna kan variera. 

Samtidigt beskriver Pauschek et al. (2016) att flertalet till och med väljer att aldrig berätta för 

någon annan utanför familjen. Forsgren (2016) menar att många barn och unga vuxna 

upplever ensamhet med sin epilepsi. De känner rädsla samt oro för hur andras syn på dem 

kan påverkas negativt om de får veta. Lindahl, Skyman och Fryklund (2011) beskriver den 

levda kroppen som något vi är och genom den uppfattas världen. När någon tittar på ens 

kropp upplevs olika känslor, vissa känner respekt och naturlighet medan andra känner sig 

underlägsna och besvärade, detta beroende på hur blickarna uppfattas från den andre (ibid.). 

Författarnas slutsats och förslag är att detta är något som behöver uppmärksammas mer i 

samhället genom ytterligare information i skolor, för att förebygga lidandet hos barn och 

unga vuxna när de själva måste berätta om sin epilepsi för andra. Ett annat förslag skulle 

kunna vara att införa gruppsamtal där de kan träffas och prata om sina upplevelser. Det hade 

förmodligen bidragit till en känsla av gemenskap och minskat lidandet eftersom andras 

upplevelser av epilepsi kan bidra till ökad kunskap. Enligt Söderlind (2012) lindras lidandet 

av gemenskap eftersom en förståelse och bekräftelse sannolikt blir lättare att uppnås genom 

andra. 

 

Resultatet visade att de flesta upplevde olika typer av biverkningar som bland annat negativa 

känslor vid medicinering, såsom att barn och unga vuxna upplevde den osmaklig. Detta 

styrks även av Lewis och Parsons (2008) där barn upplever frustration då medicinen smakar 

illa eftersom det är svårt att få bort smaken. Författarna till föreliggande studie har genom 

detta resultat blivit uppmärksammade på hur en sak som smaken av medicinen kan innebära 

en påverkan på upplevelsen av epilepsin. Sjuksköterskan kan till stor del inte påverka detta 

förutom att motivera vikten av att ta medicinen och att se upplevelser ur barn och unga 

vuxnas perspektiv är ytterst betydelsefullt. 

En annan vanligt förekommande biverkan var trötthet. Forsgren (2016) påtalar att trötthet är 

en av de mest förekommande biverkningarna, en ofarlig biverkning som ofta upplevs 

synnerligen bekymmersam. Även Räty, Wilde-Larsson och Söderfeldt (2003) styrker att 

trötthet är den dominerande biverkningen men även koncentrationssvårigheter och huvudvärk 

är vanligt förekommande. Dock motsäger sig Lewis och Parsons (2008) studie detta 

beträffande trötthet eftersom mindre än hälften av barnen upplever trötthet som 

bekymmersam. Författarna tolkade detta resultatet som att barn hanterar och anpassar sig 

efter tröttheten och därmed inte själva upplever det problematiskt.  

 

Enligt (Elliot et al., 2005; Lewis & Parsons 2008) är viktökning en vanligt förekommande 

biverkning. Detta är ett intressant fynd som skiljer sig från den föreliggande studiens resultat. 

Likaså Forsgren (2016) styrker att viktökning är en biverkning som kommer från vissa 

antiepileptika och drabbar endast ett fåtal som använder behandlingen. Författarna till 
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föreliggande studie antar att trots de negativa upplevelserna av medicinerna så hjälper de dem 

att känna en form av trygghet eftersom de uppnår viss kontroll över sin epilepsi. Genom 

stödjande samtal tydligt informera och uppmuntra till fortsatt medicinering och belysa vikten 

av att ta sin medicin trots obehag antar författarna skulle vara betydelsefullt. Enligt Dahlberg 

och Segesten (2010) kan barn och unga vuxna känna viss trygghet om de lyckas hantera 

epilepsin och få kontroll över sin situation även om sjukdomen inte går att bota. 

Att biverkningarna begränsar dem från att delta i sociala aktiviteter och gemenskap samt 

medför ett lidande eftersom de känner utanförskap är också något som författarna till denna 

studie anser. För att undvika utanförskap och stärka känslan av gemenskap kunde samhället 

anpassa aktiviteter så att fler kunde delta. Enligt Svenska epilepsiförbundet (uå) anordnas 

läger och aktiviteter där barn och unga vuxna har möjlighet att utmana gränserna och lära sig 

att inte se epilepsin som hindrande. Wiklund Gustin (2012) skriver att lidande uppstår av 

upplevelsen att inte ingå i en gemenskap vilket gör att känslan av att inte känna sig god nog 

gentemot andra kan uppstå.  

 

Resultatet visar även en viss acceptans för mediciner hos flertalet barn och unga vuxna samt 

att de förstår varför de måste tas trots biverkningar. Samtidigt framkommer det en känsla av 

hopp att medicinen ska bota epilepsin och att i framtiden bli fria från anfall. 

Pauschek et al. (2016) styrker att mer än hälften av de tillfrågade vet att deras mediciner är 

till för att förhindra uppkomsten av nya anfall varav en liten mängd har tron att medicinen ska 

göra dem helt friska. Även Lewis och Parsons (2008) påtalar att många barn och unga vuxna 

har vetskap om varför medicinen ska intas men att det finns en viss förvirring att det kan 

finnas flertalet olika mediciner som ska intas. Enligt Tuominen (2017) är behandling för 

epilepsi individuellt och doser samt antal mediciner är något som varje individ provar sig 

fram till. Författarna anser att som framtida sjuksköterskor är detta en lärdom att ta med sig i 

kommande yrke eftersom betydelsen av att se varje människa unik tydliggörs. Vikten av 

information hur vardagslivet kan påverkas av biverkningar är betydelsefull samt att personens 

livsvärld och den levda kroppen bör vara i fokus för att kunna stödja deras hälsoprocess och 

minska lidande. Birkler (2007) beskriver livsvärlden som den alldagliga och något som tas 

för given utan reflektion. Vid sjukdom förändras livsvärlden och innebär därmed nya 

erfarenheter och förutsättningar i livet.  

 

I studiens resultat framkommer svårigheter med koncentration främst i skolarbetet som leder 

till uteblivna lektioner. Det beskrivs att en del lärare är oförstående för deras epilepsi. Detta 

styrker även Lewis och Parsons (2008) i sin studie där vissa beskriver problem med att 

fokusera på arbetet i skolan. Vanligt förekommande är känslan av att vara obekväm i skolan 

eftersom vissa lärare anses ha bristande kunskap och förståelse för epilepsi, dessa känslor 

skapar otrygghet. Vikten av att inte särbehandla någon med epilepsi beskrivs av Forsgren 

(2016) som stor eftersom barnets känslighet och sitt eget kunnande kan påverkas. Författarna 

anser att det kunde undvikas genom mer information till samhället och framförallt till lärare. 

Detta genom obligatoriska föreläsningar för att öka kunskapen samt att få bort den 

stigmatiserande stämpel som flertalet barn och unga vuxna med epilepsi har. Denna form av 

information är något sjuksköterskan i samarbete med skolans skolsköterska kan ge. Dahlberg 

och Segesten (2010) beskriver trygghet som en grundläggande känsla som är sammanlänkad 

med självkänslan. Det kan handla om inre mognad, uppväxt och är bunden till en kontext, 

även god miljö och relationer är betydelsefullt för tryggheten. Otrygghet uppstår när en 

sjukdom hotar personens vardag och vill då återskapa tryggheten genom att komma ifrån 

hotet (ibid.).           
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I studiens resultat framkommer förebyggande och säkerhetsåtgärder som viktiga aspekter i 

barn och unga vuxnas liv eftersom det oftast finns en medvetenhet om epilepsin. 

Igenkännande av varningssignaler innan anfall finns samt vad som krävs för att bryta anfallet. 

Det framkommer ett flertal olika alternativ på förebyggande åtgärder hur anfall kan 

förhindras samt hur säkerhetsåtgärder utgör en form av trygghetskänsla då anfall inträffar. 

Säkerhetsåtgärder vidtas såsom olåst badrumsdörr, inga vassa föremål i fickorna samt sätta 

sig i säkerhet vid föraning om anfall. Pauschek et al. (2016) menar även att speciella åtgärder 

vidtas för att förhindra nya anfall såsom att undvika stress, blinkande ljus och prioritering av 

en god nattsömn. Författarna anser att dessa åtgärder som vidtas stärker känslan av att vara 

annorlunda i samhället men genom avdramatisering kan känslor av delaktighet uppnås. I 

dagens samhälle upplever författarna till föreliggande studie att stressen ökar i och med alla 

krav som ställs. Detta anses påverka alla inte minst dem med epilepsi då stress är en 

riskfaktor för nya anfall. Sjuksköterskan innehar en viktig roll genom att uppmuntra till en 

fungerande och anpassad livsstil utefter epilepsin som har en central plats i vardagen. Birkler 

(2007) beskriver att en förändrad livsvärld i samband med sjukdom och betydelsen av att 

förstå förändringen är individuell och kan även bero på sjukdomens prägel. Det är av stor vikt 

att inte tala om epilepsin som något personen har utan något som upplevs och är en del av 

personens livsvärld (ibid.). 

 

I studiens resultat framkommer att vissa upplevde avslöjandet av epilepsin för familj och 

vänner som lättande. Detta bidrar till nära gemenskap samt stöd hemifrån som är 

betydelsefullt. När andra personer i dess närhet får kunskap om epilepsin upplevs en större 

acceptans både om sjukdomen och anfallen. Genom att berätta för vänner införskaffas även 

kunskap hur de ska agera i samband med anfall. Lewis och Parsons (2008) menar att vänner 

spelar en stor roll i barns liv och utgör en trygghet när det handlar om stöd och förståelse i 

samband med epilepsin. Detta belyser även Chew et al. (2017) som menar att unga som 

upplever mindre negativa uppfattningar runt deras sjukdom samt de som får stöd hemifrån 

har högre självförtroende. Även Fayed et al. (2015) beskriver att barns känsla av kvalité i 

livet stärks av stöd från vänner och föräldrar angående deras epilepsi. Dahlberg och Segesten 

(2010) beskriver den naturligt vårdande relationen som utmärkande genom ett naturligt 

förhållningssätt. En innebörd som betyder att den är spontan och har stor påverkan på den 

personliga förståelsen, ibland i form av tyst kunskap.  

Resultaten indikerar att det finns brist på information om epilepsi hos barn och unga vuxna 

vilket visar sig genom okunskap om epilepsins uppkomst eller varför de drabbas. Detta styrks 

i Pauschek et al. (2016) studie där somliga barn, främst de yngre tror att epilepsi smittar och 

även Lewis och Parsons (2008) belyser att barn i grundskolan ofta är förvirrade över vad som 

orsakar epilepsi och vissa tror det är smittsamt. Det kan resultera i att andra barn inte vågar 

sitta bredvid någon med epilepsi utan medvetet undviker dem av rädsla för att bli smittade. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar genom att inte förstå innebär en utsatthet som i sin tur 

kan leda till en skadad självkänsla. Vidare beskriver Birkler (2007) att lidande uppstår av att 

inte veta orsakerna till epilepsin. Författarna anser att såväl föräldrar som lärare borde ha ett 

ansvar att informera om epilepsin och dess innebörd för att förhindra lidande som uppstår vid 

bristande kunskap från omgivningen. 

 

Slutsatser 

Författarnas slutsats är att informationen är en central faktor som har stor betydelse för hur 

barn och unga vuxna upplever och hanterar sin tillvaro med att leva med epilepsi. Skolan ska 

vara en trygg plats att vistas i oavsett om barn eller unga vuxna lider av epilepsi eller inte. 

Detta är något som författarna upplever som en självklarhet men så är inte fallet. Ett förslag 

skulle kunna vara att man i läroplanen inkluderade information om vanligt förekommande 
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sjukdomstillstånd samt hur man hanterar dessa. Detta för att öka kunskapen och därmed 

avdramatisera sjukdomar som idag ses som utmärkande. Inom vården är det sjuksköterskor 

som har en ytterst viktigt roll när det gäller information till nydiagnostiserade barn och unga 

vuxna men även till deras anhöriga. Vården idag blir bättre när det gäller att informera 

drabbade barn, unga vuxna och deras anhöriga om vad epilepsin innebär och hur den 

uppkommer. Detta för att undvika onödigt lidande som skapas på grund av okunskap om 

sjukdomen? Genom innehållsrik information till omgivningen kan intrycket av epilepsin 

påverkas och leda till ökad förståelse samt minskat lidande. Sjuksköterskan ska sträva efter 

att främja hälsa och välbefinnande vilket i denna studie bevisligen till stor del bör vara genom 

information. Kan bättre information ute i samhället och i vården om agerande vid epileptiska 

anfall underlätta både för de som drabbas och de i närheten. Eftersom tidigare forskning av 

barn och unga vuxnas upplevelser av att leva med epilepsi visar på tydliga brister anser 

författarna att ytterligare forskning inom området och denna åldersgrupp behövs för att få 

ökad förståelse av barn och unga vuxnas upplevelser av att leva med epilepsi. Som framtida 

sjuksköterskor ser vi framemot denna forskning för att kunna ta del av den och därmed få 

ökad kunskap om barn och unga vuxnas upplevelser av att leva med epilepsi. 
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  AND young adult 64 1 
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  AND fear (MSUB) 96 0 
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gick med på att 

bandinspelning.   

Två teman dök upp 

Första var att leva 

med epilepsi med två 

underteman: 

sjukdomsrelaterade 

upplevelser och 

skolrelaterade 

problem. Andra 

temat var att hantera 

epilepsi med två 

underteman: att 

utveckla strategier, 

klara att minska 

anfallen samt stöd 

från familjen. 

Innan 

deltagarna 

rekryterades 

var studien 

godkänd av 

forsknings 

kommittén på 

Hungkuangs 

universitet 

och på 

sjukhuset. 

Barn och 

föräldrar fick 

skriva på ett 

samtycke. 

Hög. 

 

Författare 

Titel 

Årtal 

Syfte med studien Design/Metod Urval Resultat Etiska 

övervägande 

Kvalitet 
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Land 

Tidskrift 

Harden, J., Tonberg, A., Chin, R. 

F., McLellan, A., & Duncan, S.  

 

“If you´re gonna die, you´re 

gonna die”. 

 

2015. 

 

Skottland. 

 

Chronic Illnes. 

Att utforska 

synpunkter och 

upplevelser av unga 

vuxna med 

epilepsi, riskerna 

som det associeras 

med samt 

information som 

gavs i relation till 

plötslig oväntad 

död i epilepsi, 

(SUDEP). 

Kvalitativ 

ansats. 

Fördjupade och 

halvstrukturera

de intervjuer.  

27 unga vuxna 

mellan 18-29 år 

med epilepsi 

som hade blivit 

informerade om 

SUDEP* innan. 

De med mycket 

oro eller de som 

var deprimerade 

exkluderades. 

Deltagarna 

rapporterade 

upplevelserna av att 

kontrollera risken för 

anfall eller skadorna 

som anfallen gav. 

SUDEP 

rapporterades som en 

fatalisk term och en 

oundviklig risk. 

Information om 

SUDEP skulle ges 

till dem med epilepsi 

vid diagnos eller 

strax efter. 

Godkänd av 

en etisk 

kommitté.  

Hög. 

 

Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Syfte med studien Design/Metod Urval Resultat Etiska 

övervägande 

Kvalitet 

Hightower, S., Carmon, M., & 

Minick, P.  

 

A qualitative descriptive study of 

the lived experiences of school-

aged children with epilepsy. 

Att få en bättre 

förståelse för barns 

personliga 

upplevelser av att 

leva med epilepsi 

för att vägleda 

Kvalitativ 

ansats. 

Halvstrukturer

ade intervjuer. 

Bekvämlighetsur

val efter 

institutionens 

godkännande 

med åtta barn 

mellan 9-12 år 

Barn med epilepsi 

tyckte inte om 

anfallen och att ta 

medicin. Vänner gav 

dem stöd och de 

deltog i olika sporter. 

Efter 

institutionens 

godkännande 

erhölls 

samtycke från 

föräldrarna 

Hög. 
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2002. 

 

USA. 

 

Journal of Pediatric Health Care. 

sjukvården att 

tillhandahålla vård 

för dessa barn. 

som hade haft 

epilepsi minst ett 

år och tog 

antiepileptika. 

Barnen var medvetna 

om auror och hur de 

kunde förebygga 

anfall. 

och barnen, 

de 

informerades 

även om 

fördelar och 

risker. 

 

 

 

 

Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Syfte med studien Design/Metod Urval Resultat Etiska 

övervägande 

Kvalitet 

Moffat, C., Dorris, L., Connor, L., 

& Espie, CA. 

 

The impact of childhood epilepsy 

on quality of life: A qualitative 

investigation using focus group 

methods to obtain children´s 

perspective on living with 

epilepsy. 

 

2009. 

 

Skottland. 

 

Epilepsy & Behavior. 

Undersöka vilken 

påverkan epilepsi 

hade för barn ur 

barnens perspektiv. 

Kvalitativ 

ansats, semi 

strukturerade 

intervjuer. 

22 barn 6-12 år 

med epilepsi 

diagnos sedan 

minst 6 månader 

och gick i vanlig 

skola. 

Barn hade stor 

förståelse för allvaret 

med epilepsin både 

när det gällde anfall 

och deras vardagliga 

liv. Barn hade 

mycket tankar och 

funderingar om 

epilepsi. 

Ja, 

godkännande 

gavs av NHS 

Research 

Ethics 

Committee. 

Hög. 
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Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Syfte med 

studien 

Design/Metod Urval Resultat Etiska 

övervägande 

Kvalitet 

O´Toole,S., Lambert, V.,Gallagher, 

P., Shahwan, A,. & Austin,JK. 

 

“I don´t like talking about it because 

that´s not who I am”: Challenges 

children face during epilepsy-related 

family communication. 

 

2016. 

 

Irland. 

 

Chronic Illnes. 

Att utforska de 

utmaningar barn 

och unga 

upplevde av att 

prata om 

epilepsin eller 

epilepsi- 

relaterade frågor 

med deras 

föräldrar. 

Kvalitativ 

ansats, semi-

strukturerade 

intervjuer. 

29 barn i 

åldrarna 6-16 år 

med epilepsi. 

Att prata om sin 

epilepsi med sina 

föräldrar gjorde att 

de kände sig 

annorlunda gentemot 

sin omgivning, de 

kände sig över-

beskyddade av sina 

föräldrar. I vissa fall 

ännu mer om de 

pratade om epilepsin 

med föräldrarna. 

Godkänd av 

The 

University 

Research 

Etichs 

Committe 

och The 

Researsch 

Etichs 

Committe of 

the National 

Children´s 

Hospital 

study site. 

Hög. 

 

 

Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Syfte med 

studien 

Design/Metod Urval Resultat Etiska 

övervägande 

Kvalitet 

Ryan, S., & Räisänen, U.  

 

Att utforska 

emotionella 

Kvalitativ 

ansats. 

37 olika unga 

människor 

Rädsla var den 

centrala känslan och 

Studien hade 

Multi 

Hög. 
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“The brain is such a delicate thing”: 

an exploration of fear and seizures 

among young people with epilepsy. 

 

2012. 

 

Storbritanien. 

 

Chronic Illnes. 

upplevelser av 

unga människor 

med epilepsi. 

Fördjupade 

halvstrukturera

de intervjuer 

med en 

deltagare åt 

gången. 

mellan 16-28 år 

med epilepsi. 

relaterade till 

upplevelsen av vänta 

på ett anfall. Tre 

nyckelfunktioner av 

rädsla dök upp i 

analysen: skada, 

temporalitet och 

handling. Rädslan 

var inte bara extern 

och relaterade till 

skador utan också till 

inre möjliga 

hjärnskador.  

Centrats 

etiska 

kommittés 

godkännande 

från Anglia 

och Oxford 

NHS 

kommittéer 

och 

informerades 

om samtycke 

före intervju. 

 

Författare 

Titel 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Syfte med 

studien 

Design/Metod Urval Resultat Etiska 

övervägande 

Kvalitet 
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Tonberg, A., Harden,J., McLellan, A., 

Chin, R.F.M., & Duncan,S. 

 

A qualitative study of the reactions of 

young adults with epilepsy to SUDEP 

disclosure, perceptions of risks, views 

on timing disclosure, and behavioural 

change 

 

2014 

 

Skottland  

 

Epilepsy & Behavior. 

Undersöka 

unga 

människors 

reaktioner på 

informationen 

om SUDEP*. 

Kvalitativ 

ansats, semi- 

strukturerade 

intervjuer. 

27 unga vuxna 

mellan 16-29 år 

med epilepsi 

diagnos som var 

kapabla att ge 

samtycke och 

tidigare blivit 

informerade om 

SUDEP och 

HADS* poäng 

under 11. 

Unga vuxna med 

epilepsi ville ha 

tidig information 

om SUDEP och 

den informationen 

påverkade varken 

deras 

medicinering eller 

ångestnivå. 

Godkänd av 

The south 

east Scotland 

research 

ethics 

committee. 

Hög. 

*Sudden unexpected death in epilepsy 

*HADS Hospital Anxiety and Depression Scale 
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Kvalitetsgranskningsmall 

 

A. Syftet med studien? 

 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

 

B. Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

Urval - finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

● Strategiskt urval 

● Snöbollsurval 

● Teoretiskt urval 

● Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund). 

 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamlingen)? 

Beskriv: 

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

Ange datainsamlingsmetod: 

● ostrukturerade intervjuer 

● halvstrukturerade intervjuer 

● fokusgrupper 

● observationer 

● video-/bandinspelning 

● skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

 

Ange om: 

● teman är utvecklade som begrepp 

● det finns episodiskt presenterade citat 

● de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 
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● svaren är kodade 

 

Resultatbeskrivning: 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskaren trovärdighet)? 

 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

 

Är teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

 

E. Utvärdering 

 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

 

Har resultaten klinisk relevans? 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

 

Finns risk för bias? 

 

Vilken slutsats drar författarna? 

 

Håller du med om slutsatserna? 

Om nej, varför inte? 

 

Ska artikeln inkluderas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

Nyckelfynd        Bilaga 4 

 

 

NYCKELFYND TEMA UNDERTEMA 

Det som irriterade mig var alkohol, körkortsrestriktioner och hindren för att tjänstgöra i 

armén som alla andra. 

 Begränsningar i livet 

Jag oroade mig… för att jag inte skulle hinna ikapp... för jag fick egentligen aldrig allt gjort i 

skolan. 

Känslan av utanförskap Påverkan på 

skolarbetet 

Symtom som huvudvärk, trötthet, magont, och kräkningar kom precis innan ett anfall eller 

obehagskänsla i en fot, domningar eller skakningar. 

 

Rädslan kring anfall 

Varningssignaler innan 

anfall 

Jag trodde något allvarligt hade hänt med hjärnan, hade anfallet orsakat mer skada?  Ovisshet 

Jag hade ett anfall i badet när jag var själv, men jag lämnade dörren upplåst, lyckligtvis hörde 

min pojkvän mig, han visste att något var fel så han kom in och hjälpte mig. 

 Förebyggande åtgärder 

En ung deltagare motsatte sig sina föräldrar och pratade om sin epilepsi, hon menar att det 

man har kunskap om inte är lika läskigt. 

Hantering av vardagen Familj/vänner 

 

Det kändes okej, det störde mig inte som det brukade.  Acceptans 

 


