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Upplevelser av att leva med epilepsi 
 
Therese Karlsson 
 
Sammanfattning  
 
Bakgrund: Epilepsi är en neurologisk sjukdom som påverkar hjärnan och ungefär 50 
miljoner människor världen över beräknas ha sjukdomen. Upplevelserna av att leva med 
epilepsi kan göra att vissa personer ser sjukdomen som ett mentalt handikapp eller en mental 
sjukdom. För andra personer kan epilepsin upplevas som ett mindre problem och då kanske 
personen ifråga inte har några svårigheter med sin sjukdom. Genom att ta reda på personers 
olika upplevelser av att leva med epilepsi kan en helhet uppnås, vilket kan ge en bättre 
förståelse för hur sjukdomen kan påverka personens dagliga liv. 
Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelser av att leva med epilepsi. 
Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats som analyserats med en innehållsanalys av 
vetenskapliga, kvalitetsgranskade artiklar. 
Resultat: Analysen gav tre huvudkategorier Rädsla, Minnesproblem, samt Krossade 
drömmar och begränsningar i vardagen. Epilepsin orsakade anfall, vilket kunde upplevas 
som skrämmande och skapade oro bland personerna med sjukdomen. Personerna kunde även 
uppleva social stigmatisering, vilket innebar att personerna kände sig utpekade, utsatta eller 
nedvärderade av samhällets syn på deras sjukdom. Att leva med epilepsi kunde skapa en 
känsla av att vara annorlunda och inte vara som alla andra i samhället. Personerna med 
epilepsi upplevde att sjukdomen hade påverkat deras förmåga att minnas. Det blev svårare att 
minnas möten med andra personer. Krossade drömmar och begränsningar i vardagen innebar 
att personerna tvingades anpassa sin vardag efter sjukdomen och anfallen, vilket gav 
begränsningar gällande arbetsmöjligheter, utbildning och att skaffa familj.  
Slutsats: Resultatet visade att det behöver spridas mer kunskaper om epilepsi till 
omgivningen. Både för att personerna med epilepsi ska kunna känna en trygghet i samhället 
och för att människorna i samhället inte ska vara rädda för sjukdomen. En ökad kunskap och 
förståelse för personer med epilepsi och deras sjukdom kan förhoppningsvis leda till att de 
kan få tillgång till samma bemötande, respekt och värdighet som alla andra personer i 
samhället, samt inom hälso- och sjukvården. Personer med epilepsi är som alla andra 
personer, de råkar bara få anfall ibland.   
 
Nyckelord: Epilepsi, Personer, Leva med, Upplevelser.  
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Inledning 
Epilepsi är en vanlig sjukdom som kan innebära att personerna kan skada sig själva eller 

andra i samband med epileptiska anfall (Rhodes, Small, Ismail & Wright, 2008). Anfallen 

kan även påverka personernas upplevelser och livssituation. Enligt flera studier (Rhodes et al. 

2008; Admi & Shaham, 2007; Allotey & Reidpath, 2007) kan stigmatisering innebära att 

allmänheten ser ner på personer med epilepsi eller anser att de är onormala, handikappade 

eller smittsamma på grund av sin sjukdom. Åsikter som dessa kan leda till att personer med 

epilepsi känner sig rädda, ovälkomna eller inte vågar vara sig själva (Admi & Shaham, 2007). 

Personerna kan även känna sig begränsade eller otrygga på grund av sjukdomen, vilket kan 

göra att personerna isolerar sig eller döljer sin sjukdom från andra (Rhodes et al. 2008). 

Upplevelser av depression, stigma, kognitiva besvär och känslomässiga påfrestningar i 

samband med sjukdomen kan förekomma (Marin, 2005). Då det finns ett begränsat antal med 

studier som belyser personers upplevelser av att leva med epilepsi valdes en litteraturstudie 

med en kvalitativ ansats. 

Bakgrund 

Epilepsi 
Epilepsi är en neurologisk sjukdom som berör hjärnan och ungefär 50 miljoner människor 

världen över beräknas ha sjukdomen (World Health Organisation [WHO], 2012). Med 

epilepsi menas att en person får epileptiska anfall på grund av att hjärnans vävnad retas av en 

okontrollerad elektrisk urladdning i nervcellerna (Ericson & Ericson, 2008). Urladdningen 

leder sedan till ett kramptillstånd hos personen. Sjukdomen kan skilja sig mycket mellan 

olika personer på grund av mer eller mindre frekventa anfall och beroende på vilken del av 

hjärnan som påverkas (Rhodes, et al. 2008). Det finns olika typer av anfall (Ericson & 

Ericson, 2008). Anfallen delas in i toniskt-kloniskt/ grandmal-anfall som är kraftiga, 

ihållande och ger förlust av medvetande. abcenser/ petitmal-anfall orsakar en kortvarig förlust 

av medvetandet med mindre ryckningar, och myolona anfall ger enstaka eller flera 

chockliknande ryckningar utan att påverka personens medvetande. Oberoende av vilken 

anfallstyp personerna har kan de ändå utsättas för status epilepticus, som innebär att personen 

kan få ett långvarigt eller flera korta krampanfall som pågår mer än 30 minuter, utan att 
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personen återfår medvetandet. Status epilepticus är ett allvarligt tillstånd som kan orsaka 

syrebrist i kroppens vävnader och kan vara livshotande, om akut hjälp inte sätts in (Ibid).  

Livsvärld  
En person som lever med epilepsi kan påverkas på många olika sätt och av den anledningen 

är det viktigt att se helheten av personen. För att kunna se helheten kan personer i 

omgivningen se personen som en levande individ med kropp, själ och ande (Eriksson, 1991). 

Det kan i sin tur bidra till en förståelse för personen med epilepsi och helheten av personen 

blir grunden i vår världsbild. En världsbild där personer i omgivningen har kunskaper om 

epilepsi, samt vågar bemöta och hjälpa personen vid ett anfall. Genom världsbilden är varje 

person unik, samtidigt som personen vill vara en del av en större helhet eller en del av 

samhället (Ibid). Världsbilden kan även beskrivas genom att varje person har en egen 

livsvärld. I livsvärlden lever personen tillsammans med andra personer, vilket kan ses som en 

social värld (Bengtsson, 2005). Genom den sociala världen kan personens livsvärld beskrivas 

som den konkreta verkligheten personen möter och förhåller sig till varje dag. Livsvärlden 

kan även ses som historisk, eftersom den utgår från personens levda värld som finns där hela 

livet (Ibid). I livsvärlden ingår även lidande och välbefinnande som en del av en persons liv 

(Eriksson, 1991). Med detta menas att en person med epilepsi kan leva i ett lidande på grund 

av sin sjukdom, vilket kan innebära att en person känner hopplöshet, skam, skuld eller 

osäkerhet. Personen får ofta bära dessa känslor själv vilket i sin tur kan påverka personen 

negativt och bidra till lågt självförtroende eller en negativ självbild. Genom livsvärlden kan 

personers upplevelser och erfarenheter kan lyftas fram (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003).  

Upplevelser 
Varje persons upplevelser kan skilja sig åt, eftersom den enskilda individen har ett eget sätt 

att se och tolka sina upplevelser på och personens upplevelsevärld styrs av den egna 

självmedvetenheten och medvetenheten (Eriksson, 1991). Självmedvetenheten handlar om 

hur den egna personen ser på sig själv och medvetenheten berör hur personen ser på 

omgivningen (Ibid). De begränsade studier som speglar upplevelseperspektivet visar att 

personer med epilepsi ser sjukdomen som ett mentalt handikapp eller mental sjukdom 

(Allotey & Reidpath, 2007). Beroende på i vilken ålder personen får sin diagnos och vilken 

typ av anfall personen har, kan olika personer uppleva sin sjukdom på olika sätt (Admi & 

Shaham, 2007). Epilepsi kan påverka personernas psykiska och fysiska välbefinnande i olika 
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grad (Rhodes, et al. 2008). Genom att en del personer med epilepsi kan känna en stark oro 

inför nästa anfall, eftersom de inte vet var, när eller hur kraftigt anfallet kan komma att bli. 

Anfallen och sjukdomen kan då påverka personens möjligheter att få ett jobb eller hans 

relationer på jobbet eller i skolan. Det på grund av att allmänheten kan ha fördomar mot olika 

sjukdomar eller bero på bristande kunskaper om epilepsi (Ibid). Genom att ta reda på 

personers olika upplevelser av att leva med epilepsi kan en helhet uppnås, vilket kan ge en 

bättre förståelse för hur sjukdomen kan påverka personens dagliga liv. 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av att leva med epilepsi. 

Metod 
För att belysa hur personer upplever sin vardag med epilepsi gjordes en litteraturstudie med 

en kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen utgår från personers erfarenheter och situationer 

och bygger på artiklar med intervjuer, berättelser eller observationer (Friberg, 2006). Genom 

kvalitativa studier kan förståelse för personer och deras situationer skapas, vilket kan ge en 

inblick i personernas vardag och hur de kan uppleva sin specifika situation. Studier med 

kvalitativ ansats kan öka förståelsen för epilepsi i samhället och inom hälso- och sjukvården. 

En litteraturstudie kan även användas för kritisk granskning av tidigare forskning inom ett 

visst ämne (Polit & Beck, 2008). Den tidigare forskningen kan bidra till evidensbaserad 

kvalitativ forskning genom en sammanställning av studiernas resultat, som sedan kan 

användas för vidare forskning inom samma område (Ibid). 

Urval 
Vetenskapliga artiklar, som berörde studiens syfte, söktes fram i databaserna Cinahl, Medline 

och Pubmed. Databaserna erbjuder vetenskapliga artiklar från hela världen och är inriktade 

på medicin och omvårdnad (Polit & Beck, 2008). För att få fram relevanta sökord användes 

Cinahl hedings, i Cinahl, och MeSH, i Medline. I Cinahl hedings och Mesh finns möjligheten 

att få fram databasernas definitioner på ett visst sökord (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2006). Definitionerna kan sedan användas för att få fram flera möjliga träffar. För att utöka 

sökningarna ytterligare användes de booleska sökorden AND och OR (Ibid). Sökning av 

synonymer gjordes på de bärande begreppen (personer, upplevelser, leva med, epilepsi) i 
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syftet för att kunna få fram ett bredare sökfält. Förhoppningen med det bredare sökfältet var 

att kunna få fram ett stort antal relevanta artiklar. 

 

Sökorden som användes var: Adult children, Daily life, Emotions, Epilepsy, Epilepsy- 

Absence, Human, Life change events, Life experience, Life style, Men, Named group, Nervous 

system diseases, Patients, Seizures, Perception, Psychological adaptation, Status epilepticus, 

Students, Value of life, Women och Young adult (Bilaga 1, Tabell 1). För sökning i Pubmed 

användes sökorden "Epilepsy" och "Daily life" (Bilaga 1, Tabell 2).  

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle vara Peer-reviewed och skrivna på 

engelska. De skulle vara publicerade mellan år 2000-2013 och vara från Norden, England och 

Nordamerika. Den geografiska indelningen var lämplig för studien då samhällsutvecklingen 

och hälso- och sjukvården ansågs likna Sveriges, samt att personers upplevelser kunde vara 

liknande. Studien skulle även inrikta sig på personer över 18 år, då personerna i ett flertal 

länder blir myndiga vid denna ålder.  

Kvalitetsgranskning 

Av den totala mängden träffar vid artikelsökningarna i databaserna Cinahl, Medline och 

Pubmed hittades 84 titlar som ansågs stämma med studiens syfte (Bilaga 1, Tabell 2, 3 & 4). 

Efter sökningarna lästes artiklarnas abstrakt igenom och 25 artiklar valdes ut för vidare 

granskning av textens helhet. De övriga 59 artiklarna valdes bort på grund av att de inte 

stämde med inklusionskriterierna och var inte av relevans mot syftet. Efter granskning av 

artiklarnas helhet kvarstod 11 artiklar för kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen utfördes 

enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani´s (2006) protokoll för kvalitetsbedömning av studier 

med kvalitativ ansats (Bilaga 2). Protokollet innehåller 14 frågor om studien och bör enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) modifieras beroende på studiens syfte. Med anledning 

av detta uteslöts två frågor från protokollet (Teoretisk referensram; Genereras teori), eftersom 

de inte ansågs relevanta för studiens syfte. För att kunna tolka kvalitetsgranskningen 

graderades svaren. Frågorna graderades med följande; JA gav 1 poäng; Nej/Vet ej gav 0 

poäng, maxpoängen som kunde uppnås var 12 poäng. Poängen delades sedan in i tre grupper 

(Bra, Medel, Dålig) för att lättare kunna värdera artiklarna. 11-12 poäng grupperades med 

Bra kvalitet, 9-10 poäng grupperades med medel kvalitet och ≤ 8 poäng grupperades med 
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dålig kvalitet (Ibid). För att inkluderas i analysen skulle artiklarna vara av Bra kvalitet och 

efter genomförd kvalitetsgranskning kvarstod 8 artiklar (Bilaga 3).  

Etiskt resonemang 
För att säkerställa mänskliga rättigheter är det viktigt med informerat medgivande, vilket 

betyder att deltagarna i en studie får noggrann information om studien, dess syfte och om hur 

författarna hade tänkt genomföra studien (Polit & Beck, 2008). Det är även viktigt att få ett 

etiskt godkännande av den etiska kometen som finns i det land där studien ska genomföras 

(Ibid). I Sverige regleras forskning och etik i "Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor", där det framgår bestämmelser och samtycke till forskning 

(Ibid). Sju av åtta kvalitetsgranskade artiklarna tog hänsyn till etiskt resonemang, 

godkännande och medgivande från en etisk kommitté och/ eller studiens deltagare. I den 

åttonde artikeln fanns inget etiskt försvarbart resonemang. Artikeln inkluderades ändå, 

eftersom den belyste personers upplevelser av att leva med epilepsi och hade ett upplägg som 

var relevant och etiskt försvarbart.  

Analys 
Analysen av de åtta kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklarna gjordes med hjälp av 

Graneheim och Lundmans (2004) modell av innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys kan 

användas för att granska och tolka texter för att sedan få fram centrala begrepp om hur 

exempelvis personer med epilepsi upplever sin vardag med sjukdomen. Den kvalitativa 

innehållsanalysen går ut på att identifiera centrala meningsenheter i en artikel. 

Meningsenheterna bryts sedan ner till mindre enheter, som slutligen kodas med övergripande 

ord eller begrepp. Koderna får sedan rubriker i form av underkategorier och kategorier. De 

centrala ord och begrepp som framkommer ur innehållsanalysen kan sedan användas för att 

beskriva upplevelser från personer med epilepsi (Ibid).   

 

För att komma fram till hur personer med epilepsi upplever sin vardag med sjukdomen lästes 

de kvalitetsgranskade artiklarna i fulltext för att kontrollera relevansen mot studiens syfte. 

För att sedan få fram bärande ord och begrepp valdes flera meningsenheter ut från varje 

artikel. Enheterna översattes sedan till svenska och kondenserades. Kondenseringarna 

kodades sedan för att få bärande ord och begrepp. Efter kodningen skapades underkategorier 

och kategorier som kunde kopplas till studiens syfte. Vid analysen framkom personers olika 

upplevelser av att leva med epilepsi (Bilaga 4).  
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Resultat 
Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av att leva med epilepsi. 

Innehållsanalysen gav tre huvudkategorier Rädsla, Minnesproblem och Krossade drömmar 

och begränsningar i vardagen. Rädsla fick underkategorierna; Rädsla för anfall, Rädsla för 

sociologisk stigmatisering och Rädsla för att vara annorlunda (Figur 1).  

Rädsla 
Rädsla upplevdes som en stor del av personernas liv och personerna kände en rädsla för att få 

anfall, rädsla för social stigmatisering och rädsla för att vara annorlunda. Epilepsin gav anfall 

som kunde upplevas som skrämmande och skapade en stor oro bland personerna med 

sjukdomen. Personerna kunde även uppleva social stigmatisering, vilket innebar att 

personerna kände sig utpekade, utsatta eller nedvärderade av samhällets syn på deras 

sjukdom. Att leva med epilepsi kunde skapa en känsla av att vara annorlunda och inte vara 

som alla andra i samhället, vilket kunde innebära att personerna undvek vissa situationer eller 

isolerade sig i sina hem. 

Rädsla för anfall 

Att drabbas av epilepsianfall upplevdes som ett stort problem, främst att leva med 

osäkerheten inför nästa anfall och inte veta var eller när det kommer att inträffa (Gauffin, 

Flensner, & Landtblom, 2011). Personerna kunde ha åsikten att det senaste anfallet vara det 

sista, dock fick flertalet av personerna nya anfall (Räty & Wilde Larsson, 2010). Epilepsin 

Rädsla 

Rädsla för Anfall 

Rädsla för social stigmatisering 

Rädslan för att vara annorlunda 
Minnesproblem 

Krossade drömmar och begränsningar i vardagen 

Figur 1. Syftet med studien och huvudkategorier med underkategorier. 
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kunde upplevas som en berg- och dalbana där de i den ena stunden hoppades att inte få fler 

anfall och för att i nästa få ett nytt anfall. Denna känsla kunde leda till förtvivlan och 

hopplöshet, vilket kunde påverka självkänslan. 

Periods when I did not have seizures… three months could pass, half 

a year… then I was living… and then I thought well now the seizures 

have ceased, they will not return, it’s over… but then I had another 

seizure… well then I went so completely, yes really completely 

under… everything just went down… my self-esteem you know… it 

was so depressing… building up hope gradually again… and every 

time it does not happen… If this goes on I will not feel very well…, 

in fact I will feel really terribly rotten (Räty & Wilde Larsson, 2010, 

s.1998). 

 

Det fanns även rädsla för att vara ensam eller skada sig i samband med ett anfall (Räty et al. 

2007; Buelow, 2001). Rädslan för att skada sig i samband med ett anfall kunde göra att en del 

personer isolerade sig i hemmet och inte vågade gå ut (Ryan & Räisänen, 2012). Personer 

med epilepsi kunde även uppleva en rädsla för psykiska och fysiska känslor som kunde 

uppstå efter ett anfall (Buelow, 2001). Rädsla för att plötsligt avlida vid ett längre anfall (˃30 

min, status epilepticus) kunde förekomma bland en del personer. Personerna kunde även 

uppleva rädsla för att skada hjärnan eller att inte kunna andas under ett anfall (Ibid). Anfallen 

kunde leda till att personerna förlorade kontrollen över sina kroppar, vilket kunde leda till 

farliga eller pinsamma situationer (Buelow, 2001;Gauffin et al. 2011; Thompson, Isaac, 

Rowse, Tooth, & Reuber, 2009). Situationer som att uppträda konstigt, tappa kontrollen över 

urinblåsan eller upptäcka att de stod i mitten av en trafikerad väg. Personerna med epilepsi 

kunde även uppleva att de inte vågade ta hand om sina barn på grund av anfallen och 

förälderns anfall kunde vara skrämmande för barnen (Gauffin et al. 2011). Några föräldrar 

med epilepsi ville inte vara själva med sina barn över rädslan för att få ett anfall. Personerna 

kunde uppleva att det var deras eget fel att de fick anfall och att de borde kunna kontrollera 

dem (Buelow, 2001).  

Rädsla för social stigmatisering 

Analysen visade att det kunde vara vanligt att personer med epilepsi upplevde social 

stigmatisering. Det kunde innebära upplevelser av att mänskorna i samhället ignorerade dem, 
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hade fördomar mot epilepsi eller ansåg att personer med epilepsi inte var värda lika mycket 

som andra människor i samhället. Personerna ansåg att samhället behöver mer information 

om sjukdomen för att kunna förstå den och kunna hjälpa till vid ett anfall (Gauffin et al. 

2011; Buelow, 2001; Räty & Wilde Larsson, 2011; Chung et al. 2012). Vid ett anfall 

upplevde personen att åskådarna inte kunde eller ville hjälpa till (Gauffin et al. 2011). Många 

ansåg att omgivningen var väldigt ignoranta och backade om någon skulle få ett anfall. Det 

fanns även en stor rädsla för att inte få den hjälp personen behövde vid ett anfall och att detta 

eventuellt skulle kunna leda till större skador på personen. Oro och nervositet kunde upplevas 

vid deltagande i sociala aktiviteter (Räty et al. 2009). Personer med epilepsi upplevde att de 

var nedstämda för att de inte kunde hantera det sociala sammanhanget (Räty et al. 2007). 

Problemen kunde bero på svårigheter med att behålla energinivån eller glädjen i livet. Andra 

personers attityder och samhällets rädsla för sjukdomen upplevdes kunna orsaka nedstämdhet 

(Ryan & Räisänen, 2012). Samhällets attityder och ignorans gjorde att många personer med 

epilepsi undvek situationer där de kunde bli stigmatiserade. Personerna undvek att delta i 

sociala aktiviteter eller vistas på offentliga platser. Som exempelvis att undvika att handla i 

affärer, promenader, situationer i skolan eller på arbetet (Chung et al. 2012; Räty & Wilde 

Larsson, 2011).  

.... at school. in the classroom, I always sit in the back-row, so I won´t 

panic... when it becomes clear that it would be difficult to get out - that is 

when I panic... thinking I can´t hurry out if I feel a seizure might come 

(Räty & Wilde Larsson, 2011, s.1997).  

Personer med epilepsi upplevde att de kunde bli avskedade från sina arbeten efter att ha fått 

ett anfall på arbetsplatsen, oberoende av arbetsskydd eller etik (Buelow, 2001; Chung et al. 

2012). Efter att blivit avskedad upplevde några personer det svårt att få arbete igen, de gav 

därför upp och valde att stanna hemma (Chung et al. 2012). Endast en liten del skaffade ett 

nytt arbete igen (Ibid).  

Once I got a seizure and I´d started undressing myself. You know, disrupt 

the work force. Then they would find something very tedious and let me 

go, so I would feel very upset (Buelow, 2001, s.263). 

And I had a seizure at work one time, and I go back 2 days later, and I got 

fired (Chung et al. 2012, s.259). 
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Personerna upplevde även att de kunde bli avskedade på grund av sjukförsäkringen, då den 

upplevdes kunna vara dyr för arbetsgivaren (Buelow, 2001). Några valde att självmant sluta 

sina arbeten på grund av anfallen och sjukdomen. Utanförskap kunde upplevas som vanligt 

på arbetsplatsen och arbetskamraternas attityd kunde påverka personerna negativt, så att de 

inte kände sig välkomna på arbetet eller kände sig utpekade. Diskriminering och brist på 

förståelse var även vanligt på arbetsplatsen (Chung et al. 2012). Problemen med arbete och 

inkomst kunde underminera personernas ansträngningar med att bli självförsörjande (Ibid). 

I have experienced discrimination... in two forms. One is because epilepsy 

is not something that you can see like come in being in a wheelchair. I've 

had problems with a lot of schools and better resources refusing to help 

me, 'cause they're like, well you're relatively articulate, so you're just 

making this up. And it's not really going to present a problem. If you tried 

hard enough, then everything would be okay (Chung et al. 2012, s.260). 

Samhället upplevdes även kontrollera personerna med epilepsi, genom att besluta om 

lämpliga arbeten (Räty & Wilde Larsson, 2011). Samhällets kontroll och negativa attityder 

upplevdes som en stor påfrestning i det dagliga livet. Problemen med arbete och det sociala 

livet kunde leda till depression och ensamhet, samt en stillasittande livsstil utan fysiska 

aktiviteter (Chung et al. 2012).  

A lot of times, us that have epilepsy, they don't look at us as normal 

people, some people... So they don't want too much to do with you. So you 

gotta make sure you get the right resource . . . I even had friends that I've 

had a seizure, and now they're no longer my friends . . . They're like oh, 

you can't be having no seizures around me (Chung et al. 2012, s.260). 

Rädsla för att vara annorlunda 

Personerna kunde uppleva att de hade något fel i huvudet, en mental sjukdom, vilket kunde 

leda till att personerna var rädda för sin sjukdom och vad andra skulle tycka om det fick reda 

på den (Räty, Larsson, Starrin & Wilde Larsson, 2009). En del personer ansåg att inga andra 

personer kunde förstå symtomen på anfallen eller tro på dem (Gauffin et al. 2011). Det i sin 

tur kunde leda till personerna med epilepsi undvek att berätta för andra om sjukdomen. 

Det fanns även en oro för att personer i omgivningen skulle se personen som annorlunda från 

alla andra och på så vis bli missbedömd eller ses som dum på grund av sin epilepsi (Räty & 
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Wilde Larsson, 2011). Vissa personer upplevde att sjukdomen var förenad med skam och att 

andra personer såg dem som en person som inte var mentalt frisk (Räty et al. 2009). Personer 

med epilepsi upplevde att de sågs som en outsider som inte hade samma rättigheter som 

andra personer i omgivningen (Räty & Wilde Larsson, 2011). Genom att de inte fick tillgång 

till samma sjukförsäkringar. Att inte få denna tillgång fick några personer att uppleva att de 

inte hade samma livsvärde som andra "friska" personer (Räty et al. 2009).  

I am sure that they will refuse me this insurance... it is always like that 

when you have epilepsy... you are not worth the same as other people 

(Räty et al. 2009). 

Enligt personer med epilepsi påverkas hela personligheten av sjukdomen och en del upplevde 

att den personliga utvecklingen hade varit annorlunda om de inte haft epilepsi (Gauffin, 

Flensner & Landtblom, 2011). Personerna med epilepsi upplevde även att sjukdomen 

påverkade dem under deras uppväxt, genom att det blev svårare att skaffa vänner eller hitta 

en partner under tonåren.  

It was above all in my teens. When you meet girls and stuff like that. The 

time when your personality develops and such. You´d like to know what 

you would have been like (Gauffin et al. 2011, s.751). 

I vissa fall rådde det delade meningar om hur epilepsi påverkade personerna (Räty & Wilde 

Larsson, 2011). Några upplevde att de hade möjlighet att leva ett normalt liv, där de kunde 

leva som alla andra personer. Personerna upplevde att de kunde leva ett normalt liv om de 

hade en daglig planering av rutiner och aktiviteter och utförde dem med försiktighet. Personer 

med en positiv syn på sin epilepsi ansåg att livet gick ut på att lära sig mer om sjukdomen och 

dess positiva effekter på det dagliga livet. Genom att se epilepsin ur en positiv synvinkel 

kunde en del personer undvika känslan av att vara annorlunda och känna sig som en normal 

person. Dock var det vanligast att flertalet personer med epilepsi upplevde att de inte kunde 

leva ett normalt liv (Räty & Wilde Larsson, 2011; Gauffin et al. 2011; Buelow, 2001; Räty, 

Söderfeldt & Wilde Larsson 2007). Personerna som hade en mer negativ syn på sin epilepsi 

upplevde att sjukdomen påverkade det dagliga livet och hindrade dem från att leva ett 

normalt liv (Räty & Wilde Larsson, 2011). Personerna upplevde även att de ofta blev 

missbedömda, ifrågasatta och var beroende av andra i det dagliga livet (Ibid). Den negativa 
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synen av att leva med epilepsi kunde även upplevas som att sjukdomen var ett livslångt 

lidande och en person uttryckte det: 

I will never get rid of this crap, it makes me wonder why... What have I 

done to deserve this? (Räty, Söderfeldt & Wilde Larsson, 2007, s.392). 

Förvirring, depression och förtvivlan kunde även upplevas i samband med att personerna med 

epilepsi försökte förstå sin sjukdom och sina anfall (Thompson, Isaac, Rowse, Tooth & 

Reuber, 2009). Det fanns även några personer med epilepsi som hade valt att förneka sin 

sjukdom (Räty et al. 2009). Personerna upplevde att de hade svimmat, men de var inte sjuka 

eller hade epilepsi, vilket i något fall kunde bero på att personerna förknippade sjukdomen 

med skam. En person berättade: "If I had epilepsy, my God, how I would be ashamed, but I 

don´t have it!" (Räty et al. 2009, s.206). En annan person förklarade sin sjukdom med 

följande: 

... no-o I don´t have epilepsy, I don´t think I have it... I wouldn´t call it 

seizures what I had... I fainted... To have epilepsy is to have seizures 

often.. there are poor creatures you know that have it every day... (Räty et 

al. 2009, s.206). 

Många personer med epilepsi upplevde att vänskap var svårt att bibehålla på grund av 

sjukdomen (Gauffin et al. 2011; Räty et al. 2009; Buelow, 2001). Även att skaffa nya vänner 

upplevdes svårt, vilket kunde leda till att bekantskapskretsen blev allt mindre. Med rädsla för 

vad andra personer skulle anse om sjukdomen valde personerna med epilepsi att inte berätta 

om sjukdomen för nya bekanta.  

It's hard to make friends when you are going to explain, you have 

to say that you've got epilepsy and some people react in a way that 

you don't want them to and some of them are like … I'm here for 

you and I'll do anything for you … don't pity me, that's not what I 

want, just be a friend (Gauffin et al. 2011, s.755). 

People tended not want to be around you... you´d have a fit, spoil their 

evening, so... I ended up having a very small circle of friends (Thompson 

et al. 2009, s.510). 
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Färre antal vänner, dåligt minne och epilepsi upplevdes som en dålig kombination, som 

kunde leda till ensamhet och isolering (Gauffin et al. 2011). Personerna kunde uppleva att det 

var viktigt att ses som en riktig vän och inte endast för någon med en sjukdom. De riktiga 

vännerna kunde vara lättare att behålla, eftersom en del av dem visade förståelse för och 

stöttade personen vid ett anfall (Buelow, 2001). Några personer upplevde att det inte fanns 

någon annan med samma symtom och de hade svårt att inse att andra personer kunde ha 

liknande upplevelser (Gauffin et al. 2011; Thompson et al. 2009). Symptomen eller 

sjukdomen upplevdes komplicerad och svår att beskriva för andra.  

 

No, but you do such strange things, I have never met anyone with this, so 

you feel that, no, I'm the only one with this (Gauffin et al. 2011, s. 753). 

Minnesproblem 
Personerna med epilepsi upplevde att sjukdomen hade påverkat deras förmåga att minnas. 

Det blev svårare att komma ihåg möten med andra personer och det fanns en oro för att en 

olycka kunde inträffa i hemmet. Genom att kanske glömma spisen eller strykjärnet igång. 

Personerna med epilepsi upplevde att anfallen påverkade livet i en stor omfattning, men 

minnesproblemen upplevdes påverka det dagliga livet. Minnesproblemen kunde på så vis 

påverka arbetet, skolan, vännerna och bekantskapskretsen.  

 

Personerna med epilepsi upplevde att de hade minnesproblem, vilket kunde vara svårt att 

hantera (Gauffin et al. 2011). Att skapa och komma ihåg nya minnen upplevdes svårt och 

kunde ses som en bieffekt av sjukdomen och/ eller medicineringen (Chung et al. 2012).  

Eh my memory ... it´s a little scary because things can happen. But the 

seizures can happen so much more often anyway (Gauffin et al. 2011, 

s.754). 

Minnesproblemen påverkade även personernas dagliga aktiviteter (Gauffin et al. 2011). Saker 

som namn, nummer och datum upplevdes svårt att komma ihåg. Även avtal med andra 

personer kunde vara svårt att minnas, vilket kunde leda till pinsamma situationer. 

Minnesproblemen kunde göra att personen fick mer jobb, eftersom de ofta fick göra samma 

sak två gånger. Personerna upplevde även att de ofta fick ställa samma frågor om arbetet flera 

gånger för att kunna komma ihåg vad de skulle göra. Där av fanns en oro över att bli klassad 

som dum på grund av minnesproblemen.  
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When one of my daughter's friends calls and asks if they can play. I say 

that I´ll tell her to call when she gets back and then I remember in the 

evening what I promised and it´s very ... (makes faces) it also affects the 

friend who is waiting for her call (Gauffin et al. 2011, s.754). 

Koncentrationsproblem kunde upplevas i samband med minnesproblem, vilket i sin tur 

påverkade inlärningen (Chung et al. 2012). Personerna upplevde det då svårare att läsa och 

studera på en högre nivå. Koncentrationsproblemen kunde påverka möten på arbetet, då 

personerna inte kunde behålla koncentrationen i mer än ett par minuter (Gauffin et al. 2011). 

I have a learning disability. And they, the doctors, believed that learning 

disability was caused by the seizures. So reading is a struggle for me 

(Chung et al. 2012, s.259). 

Genom minnesproblemen upplevdes det även svårt att hålla kontakten med vännerna 

(Gauffin et al. 2011). Personerna kunde även uppleva att de hade svårt att minnas olika ord, 

vilket i sin tur upplevdes påverka deras förmåga att uttrycka sig verbalt. De upplevde att 

deras meningar inte fick ett sammanhang och de kände sig tvungna att försöka förklara vilket 

ord de menade. Personerna visste vad de ville säga men kunde inte minnas ordet eller hur det 

uttalades. Efter ett anfall upplevde personerna att det kunde ta ett par dagar innan de återfick 

minneskapaciteten de hade innan anfallet. Epilepsin och anfallen gjorde att personerna fick 

ett försämrat minne som upplevdes försämras med tiden.  

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

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

don´t know what I have done, I don´t know anything, so usually the 2 days 

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

2011, s.754).  

Krossade drömmar och begränsningar i vardagen 
Personer med epilepsi upplevde att det dagliga livet innebar begränsningar, som gjorde att de 

inte kunde uppfylla sina drömmar. Krossade drömmar innebar att personerna tvingades 

anpassa sin vardag efter sjukdomen och anfallen, vilket gav begränsningar gällande 

arbetsmöjligheter, utbildning och att skaffa en familj. De personer som hade en familj och 

arbete upplevde att familjen kontrollerade, övervakade dem. Att inte kunna följa sina 
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drömmar kunde leda depression, nedstämdhet eller påverka självkänslan. Personerna 

upplevde även att de kunde bli trötta eller matta efter ett anfall, som i sin tur resulterade i att 

de inte orkade arbeta eller delta i sociala aktiviteter. 

 

Epilepsi kunde förknippas med ett handikapp, som begränsade personen i det dagliga livet 

och orsakade problem, oro, restriktioner och krossade drömmar (Chung et al. 2012). Personer 

med epilepsi kunde uppleva att den dagliga anpassningen var nödvändig för att känna sig 

frisk och hälsosam (Räty et al. 2007). En förändring av livsstilen kunde upplevas som svår 

och obekväm (Buelow, 2001). Personerna med epilepsi upplevde att alla val i livet var 

mycket svårare på grund av sjukdomen (Gauffin et al. 2011). Det upplevdes då viktigt att 

överväga varje alternativ innan ett val genomfördes, som exempelvis att skaffa barn, val av 

utbildning eller yrke (Ibid). Personer med epilepsi kunde uppleva att det var svårt att uppfylla 

sina drömmar, som att skaffa en utbildning eller ett jobb på grund av sin sjukdom (Gauffin et 

al. 2011).  

I really wanted to become a policeman but that doesn´t work and that 

kind of things really makes me mad. Cars and motorbikes you can´t. I can 

get really angry about that. Just knowing that you can´t fly airplanes, just 

knowing that you can´t ... no, I think it really hinders me terrible (Gauffin 

et al. 2011, s.752). 

It´s wrecked my life. I wanted to study, I wanted to be a nurse... I´ve had 

to give everything up because of these stupid seizures..... It´s all gone 

(Thompson et al. 2009, s.510). 

Personerna upplevde även att de hade andra drömmar som de tvingats ge upp. Många 

personer upplevde att de inte skulle kunna skaffa barn eller uppleva en graviditet på grund av 

sjukdomen (Räty & Wilde Larsson, 2011). Personerna upplevde en oro för att anfallen eller 

medicinen kunde påverka det ofödda barnet. En del upplevde begränsningar med att gifta sig 

eller slå sig till ro på grund av sjukdomen (Räty et al. 2009). Upplevelsen av att inte kunna ta 

körkort eller köra bil sågs som en betydande begränsning i det dagliga livet (Gauffin et al. 

2011). De var även oroade över begränsningarna i livet och att inte kunna bli pilot, pröva 

fallskärmshoppning, dricka alkohol eller simma i en sjö. Personerna kunde även vara oroade 

över att tvingas be andra om hjälp, eftersom de inte kunde köra. Svårigheterna med att skaffa 

ett körkort kunde bero på att det krävdes att personerna hade varit fria från sina anfall i minst 
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två år (Räty & Wilde Larsson, 2011). Att inte kunna köra bil eller skaffa körkort kunde leda 

till minskat oberoende, självförtroende eller minskade jobbmöjligheter (Chung et al. 2012). 

Personerna upplevde att de var tvingade att anstränga sig mer än andra och hade svårt att leva 

upp till sina egna förväntningar (Gauffin et al. 2011). Känslan av att inte ha samma 

möjligheter som andra personer i omgivningen skapade frustration (Ibid). Vissa personer 

kunde uppleva att de hade fråntagits möjligheten att delta i aktiviteter och glädjeämnen som 

brukade vara en stor del av deras liv (Chung et al. 2009). 

 

De krossade drömmarna och begränsningarna i vardagen upplevdes vara svåra att hantera.  

Personerna med epilepsi upplevde att det dagliga livet försvårades ytterligare av den närmaste 

familjen som upplevdes ständigt övervaka och ifrågasätta personerna (Räty & Wilde Larsson, 

2011; Gauffin et al. 2011). Att ständigt vara övervakad och inte får göra vad de ville kunde 

ge en känsla av frustration. Upplevelsen av frustration och ångest var även vanligt i samband 

med att vara beroende av familjen. Känslan av att aldrig vara själv och alltid ha någon 

närvarande kunde leda till nedstämdhet och depression (Räty et al. 2007).  

They worry all the time..... for example if something falls down hitting the 

floor, at once they come running, asking me what is happening, am I 

alright (Räty & Wilde Larsson, 2011, s.1997) 

Personerna med epilepsi kände även en oro för hur sjukdomen påverkade partnern, barnen 

och andra släktingar (Gauffin et al. 2011). Oron kunde ge en känsla av skyldighet för alla 

problem som familjen hade fått på grund av sjukdomen. I en del fall fick familjen hjälpa 

personen vid anfall och ofta finnas till hands (Ibid). Personerna kunde känna att det var 

viktigt att informera familjen och vännerna om sjukdomen, medan andra upplevde det 

motsatta, att inte berätta (Räty & Wilde Larsson, 2011). Dock att ha en kärleksfull och 

förstående familj i närheten som kan ge stöd var viktigt för en del personer (Ibid).  

There’s no point in keeping it a secret, it is better to tell… That gives 

you more respect and they can better understand how damned awful 

things can be sometimes…(Räty & Wilde Larsson, 2011, s.1996). 

Personerna med epilepsi kunde uppleva att andra personer i deras omgivning hade åsikter om 

dem och om hur de skulle leva sina liv (Gauffin et al. 2011). De upplevde även att de blev 

tvingade till att sätta upp fler begränsningar i vardagen än vad som var nödvändigt. 
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Familjemedlemmarna upplevdes styra personernas liv. Personerna kunde känna oro över hur 

sjukdomen påverkade barnen och upplevde att barnen blev tvingade att ta mer ansvar än vad 

de borde. Vissa personer upplevde att de inte fick ta fullt ansvar för sina barn och kände sig 

inte vuxna, vilket i sin tur kunde leda till sorg, oro och ett lågt självförtroende (Ibid). 

 

Även energibrist upplevdes som en begränsning i vardagen och kunde vara vanligt efter ett 

anfall (Gauffin et al. 2011; Buelow, 2001; Chung et al. 2012). Tröttheten kunde leda till en 

lägre ambitionsnivå, vilket kunde orsaka låga skolresultat eller påverka jobbet (Gauffin et al. 

2011). Personer med epilepsi kunde uppleva att sjukdomen hade minskat deras energinivå 

drastiskt och hindrade dem, från att delta i familjeaktiviteter eller utflykter (Chung et al. 

2012). Upplevelserna påverkade självförtroendet och personens självbild (Gauffin et al. 2011; 

Buelow, 2001; Chung et al. 2012).  

 And that tiredness, you said like a whole day in school, you come home 

and you´re tired. So you want so much, like you said, that it lowers the 

bar, a full day at school it´s really stressful (Gauffin et al. 2011, s.753). 

Then there´s energy when you´re working, there´s less when working like 

this. I only work 50% because I get really tired from all the medicine I 

have to take (Gauffin et al. 2011, s.753). 

Även om personerna kände sig trötta efter ett anfall ville en del personer ändå fortsätta med 

aktiviteten de utförde tidigare (Buelow, 2001). 

I just keep on going. I just keep on working, as tired as I am and feeling 

as lousy as I do. I go get a cup of coffee hoping the caffeine will give me a 

buzz (Buelow, 2001, s.266). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
I föreliggande studie gjordes en litteraturstudie med kvalitativ ansats vilket ansågs som en bra 

metod för att belysa personers upplevelser av att leva med epilepsi. En empirisk studie kunde 

ha utförts för att belysa personers upplevelser, dock enligt Polit och Beck (2008) är en 

empirisk studie tidskrävande, varav en litteraturstudie ansågs mer lämplig att utföra. En 
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litteraturstudie kan även användas som grund i hälso- och sjukvården och ge goda eller 

utökade kunskaper inom ett visst område (Ibid). Enligt Willman et al. (2006) är en kvalitativ 

metod lämplig att använda vid studier där helheten av personers upplevelser och erfarenheter 

eftersträvas, genom användning av intervjuer eller berättelser. Vid sökningarna hittades några 

artiklar med en kvantitativ ansats. Dessa valdes bort då de kvantitativa artiklarna redovisade 

sina resultat i statistik, vilket inte var relevant för denna studie. 

 

Enligt Willman et al. (2006) bör författaren vid litteratursökningens start avgöra vilket språk 

artiklarna ska vara skrivna på och begränsning bör ske till det eller de språk som behärskas. 

Där av togs beslutet att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Willman et al. (2006) 

poängterar även att författaren i början av sin studie ska besluta i vilka databaser artiklarna 

ska sökas och sökningarna bör även anpassas efter databaserna, då dessa har olika söksystem. 

Det kan även vara nödvändigt att söka artiklar i flera olika databaser för att få fram ett 

relevant resultat (Ibid). Då studien handlade om personers upplevelser av att leva med 

epilepsi, valdes databaserna, Cinahl, Medline och Pubmed. Enligt Polit och Beck (2008) kan 

databaserna kan erbjuda vetenskapliga artiklar från hela världen och är inriktade på medicin 

och omvårdnad. I Pubmed finns artiklar som ännu inte indexerats i Cinahl eller Medline 

(Ibid).  

 

Vid artikelsökningarnas start gjordes en bred sökning, utan begränsningar till något land, då 

det upplevdes finnas ett begränsat antal studier som belyste personers upplevelser av att leva 

med epilepsi. Vid genomläsning av sökträffarna och abstrakten framkom det att personerna 

kunde uppleva att religionen och landets utveckling kunde påverka det dagliga livet. Med 

tanke på att föreliggande studie utfördes i Sverige ansåg författaren att det var relevant för 

studien att artiklarna skulle vara utförda i länder med liknande samhällsutveckling. Det 

ansågs även lämpligt att utesluta religiösa aspekter då det finns många olika religioner 

världen över och dessa kan påverka personers upplevelser av epilepsi på olika sätt. Det 

ansågs därför lämpligt att artiklarna som skulle ingå i studien var från Norden, England och 

Nordamerika med liknande hälso- och sjukvårdsystem. Flertalet människor i dessa områden 

antogs ha ungefär samma synsätt på olika sjukdomar och upplevelser av att leva med 

epilepsi. Tidsperioden från år 2000 till 2013 ansågs relevant med tanke på att ny forskning 

tillkommer varje år, vilket även styrks av Olsson och Sörensen (2011). Även om en persons 

upplevelser kan vara liknande längre tillbaka i tiden har samhället och hälso- och sjukvården 

utvecklats de senaste 13 åren, varav det ansågs mest relevant med den valda tidsperioden. 
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Därför uteslöts forskning gjord tidigare än år 2000. Inledningsvis ansågs det att studien skulle 

inrikta sig på endast vuxna personer över 18 år, då personer i ett flertal länder blir myndiga 

vid denna ålder. En studie inriktade sig på personer från 16 år. Åldern ansågs inte kunna 

påverka föreliggande studies resultat, då syftet var att belysa personers upplevelser och därför 

inkluderades den i studien. Vid sökningarna av artiklarna gjordes ingen avgränsning i vilken 

typ av anfall personerna hade. Anledningen var att det inte ansågs relevant för studien, 

eftersom syftet utgick från personers upplevelser och på grund av att sökningarna visade ett 

begränsat antal studier. Svenska Epilepsiförbundet (2013) påtalar att det behövs mer 

forskning inom området, då forskningen de senaste åren har inriktat sig på epilepsins 

uppkomst och medicinska konsekvenser.  

 

Genom att söka fram artiklar i Cinahl, Medline och Pubmed och med ett brett sökfält var 

förhoppningen att få fram ett stort antal relevanta artiklar för studien. Willman et al. (2006) 

skriver att författaren behöver gå igenom vilka sökord som är relevanta för den aktuella 

studien och använda sig av ett flertal sökord för att uppnå en optimal sökning. Det visade det 

sig att ett brett sökfält gav många irrelevanta artiklar som inte kunde användas i studien och 

vid olika sökningar kunde redan funna artiklar dyka upp igen. Eventuellt kanske det hade 

varit tillräckligt med en mindre grupp sökord för att få fram relevanta artiklar. Dock är det 

enligt Willman et al. (2006) bättre att använda ett brett sökfält eftersom författaren annars kan 

missa artiklar som är av betydelse för studien. Även om det breda sökfältet hade för- och 

nackdelar konstaterades det ändå finnas ett begränsat antal kvalitativa och vetenskapliga 

artiklar publicerade inom studiens område. Artikelsökningarna gav i ett första skede 84 titlar 

som antogs stämma med studiens syfte. En noggrann granskning av artiklar visade att 

flertalet endast belyste epilepsi för sig eller i samband med religion eller i samband med hur 

sjukdomen bör hanteras och eller behandlas. Då artiklarna inte inriktade sig på personers 

upplevelser av att leva med epilepsi valdes de bort. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är fem 

till sex vetenskapliga artiklar lagom att inkludera i en litteraturstudie. Då få studier belyste 

personers upplevelser av att leva med epilepsi ansågs åtta artiklar som ett lämpligt antal 

studier att ingå i analysen.  

 

Studierna som valdes till analysen utgick från intervjuer av personer med epilepsi. Sju av 

artiklarna var publicerade mellan år 2007-2012, endast en artikel var publicerad tidigare, år 

2001. Antalet nyare artiklar ansågs vara en fördel för studien. Sju av åtta studier inkluderade 

både män och kvinnor i sina studier, vilket ansågs positivt då män och kvinnor kan uppleva 
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sin epilepsi på olika sätt. En av studierna inriktade sig endast mot kvinnor. De artiklar som 

inkluderade både män och kvinnor använde ingen indelning av manligt och kvinnligt i sina 

resultat, vilket gjorde att personernas upplevelser blev neutrala. Artiklarna gav en helhetsbild 

om hur det kunde vara att leva med epilepsi. En av artiklarna till resultatet använde både 

fokusgrupper och ett bedömningsinstrument, quality of life in epilepsy; QOLIE-31-P, i sin 

studie. Endast den kvalitativa delen som beskrev personers upplevelser av epilepsi användes i 

studien och den andra delen där bedömningsmallen ingick ansågs inte vara relevant.  

 

Det visade sig att hälften av artiklarna, fyra stycken, var från Sverige och två av författarna 

hade varit med och gjort tre av studierna. Att samma författare är med i de tre studierna kan 

innebära både för och nackdelar. Fördelarna kan vara att författarna redan är insatta i området 

och kan ha goda kunskaper om problemen som kan röra personer med epilepsi. Nackdelarna 

å andra sidan kan vara att författarna fastnar i samma spår och kan få svårt att se nya problem 

eller missa vissa delar som kan vara av betydelse för studien. Författarna skrev en artikel 

själva och de andra två skrevs ihop med en till två andra författare, vilket kan ses som positivt 

för deras studier. Av de övriga artiklarna var två stycken från England och två stycken från 

USA.  

 

För att kontrollera kvaliteten på artiklarna och för att säkerställa en hög kvalitet granskades 

artiklarna enligt Willmans et al. (2006) protokoll. Två av frågorna togs bort, genereras teori 

och teoretisk referensram, med anledning av att Willman et al. (2006) påtalar att deras 

protokoll bör modifieras utefter den enskilda studien. Ingen av de granskade artiklarna 

uppfyllde dessa frågor, varav de togs bort. Om en artikel inte uppnår en viss poäng kan detta 

vara ett tecken på att artikeln inte är trovärdig (Willman et al. 2006). Där av kan en hög 

poäng ge studien en ökad trovärdighet (Ibid). 
 

Vid analysen av de granskade artiklarna användes Graneheim och Lundmans (2004) modell 

av innehållsanalys. Denna modell kan användas för att få fram underkategorier och kategorier 

som svarar mot studiens syfte. Enligt Graneheim och Lundmans (2004) modell kan 

innehållsanalysen användas för att få fram helheten inom ett område, vilket kan uppnås 

genom att läsa artiklarna flera gånger. Användning av citat kan öka trovärdigheten i en 

artikel. För att lättare kunna följa analysen översattes de engelska meningsenheterna till 

svenska. Enligt Polit och Beck (2008) kan det vara vanligt med feltolkning av texten eller att 

viss information kan försvinna när texten översätts, vilket kan påverka resultatet negativt. Där 
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av kan det vara en fördel att vara minst två personer eller författare som genomför analysen 

var för sig och sedan gemensamt diskuterar vad de kommit fram till. Genom att vara flera 

personer vid en analys kan resultatet bli mer trovärdigt (Polit & Beck, 2008). Då egna 

tolkningar och feltolkningar kan uppstå, analyserades artiklarna noggrant ett flertal gånger 

och ändrades under studiens process för att till slut stämma överens med syftet.  

Resultatdiskussion 
Den föreliggande studien belyste personers upplevelser av att leva med epilepsi. Resultatet 

visade att personerna levde med en konstant rädsla för anfall, rädsla för sociologisk 

stigmatisering och rädsla för att vara annorlunda. Personerna upplevde även minnesproblem, 

krossade drömmar och begränsningar i vardagen. Genom upplevelserna kan personernas 

livsvärld påverkas och de negativa attityderna mot personerna kan leda till ett ökat lidande 

där personerna känner hopplöshet, skam, skuld eller osäkerhet. Varje person har enligt 

Eriksson (1991) olika sätt att se och tolka sin sjukdom på och där av kan deras upplevelser 

skilja sig åt.  

 

I studiens resultat framgår att personer med epilepsi ofta lever med en konstant rädsla inför 

nästa anfall. Det upplevdes svårt att förutse det kommande anfallet, vilket kunde leda till 

rädsla, oro och isolering. Personerna upplevde även en rädsla för att skada sig eller plötsligt 

avlida vid ett anfall. Även Allotey och Reidpath (2007) påtalar att personer med epilepsi ofta 

lever med en konstant rädsla för anfall och att de var svåra att förutse. Garmy Eklund och 

Sivberg (2003) skriver att även ungdomar kan leva med rädsla för nya anfall och att de kan 

skada sig i samband med dem. Personerna kunde även uppleva rädsla för att förlora 

kontrollen och uppleva pinsamma situationer vid anfallen, vilken även framkom i 

föreliggande studie. Enligt Garmy Eklund och Sivberg (2003) kunde ungdomar med epilepsi 

ibland uppleva att exempelvis mycket datorspelande, blinkande discolampor, sömnbrist eller 

alkohol kunde påverka frekvensen av deras anfall. Enligt Aldenkamp och Bode (2005) kan 

personer med epilepsi påverkas olika beroende på vilken typ av anfall de lever med. En 

persons med toniskt-kloniskt anfall kan påverkas mer i sitt dagliga liv, än vad en person med 

myolona anfall påverkas. Aldenkamp och Bode (2005) påtalar även att frekvensen av 

anfallen har betydelse för påverkan det dagliga livet. Vilket kan betyda ett en person med 

myolona frekventa anfall kan påverkas i liknande omfattning som personen med Toniskt-

kloniskt anfall.  

 



 

24 
 

I föreliggande studie upplevde personerna med epilepsi att samhället ignorerade dem, hade 

fördomar mot dem och negativa attityder. Personerna upplevde även att samhället hade en 

ovilja att assistera vid ett anfall och backade undan om någon skulle få ett anfall. Känslan av 

att inte vara lika mycket värd som andra personer i samhället upplevdes som vanligt. Flertalet 

av personerna med epilepsi ansåg att samhällsmedborgarna behöver mer information om 

sjukdomen. Personernas upplevelser av stigmatisering styrks av ett flertal studier (Admi & 

Sham, 2007; Allotey & Reidpath, 2007; Kerr, 2012; De Boer, 2010; Rhodes et al. 2008; 

Nordahl Karterud, Knizek & Nakken, 2010; Snape, Jacoby & Baker, 2005) som belyser att 

det är vanligt att samhället har negativa attityder mot personer med epilepsi och att det finns 

bristande kunskaper om sjukdomen. Admi och Sham (2007) skriver att personerna med 

epilepsi kunde uppleva att de människor i samhället som påstod att de hade kunskaper om 

epilepsi såg den som en mental sjukdom. Den mentala sjukdomen kunde förknippas med 

skam eller fulhet och personer med epilepsi kunde ses som farliga eller konstiga. Enligt Admi 

och Sham (2007) kunde sådana upplevelser bero på hur personen upplevde sin egen sjukdom. 

Såg personen sin epilepsi som förenad med skam eller som en mental sjukdom, var det 

vanligt att personen upplevde att andra personer även förknippade sjukdomen med skam och 

som en mental sjukdom. Även Atadzhanov, Haworth, Chomba, Mbewe och Birbeck (2010) 

styrker dessa upplevelser, då även de skriver att personens egen uppfattning påverkar hur de 

upplever att personer i omgivningen ser på epilepsin.  

 

Av resultatet framkom även att personer med epilepsi kunde bli avskedade på grund av att de 

hade upplevt ett anfall på arbetsplatsen eller på grund av en dyr sjukförsäkring. Personer i 

skolåldern upplevde att de blev avstängda från skolan, eftersom de upplevdes störa de andra 

eleverna vid ett anfall. Vid en inblick i var studierna var utförda kunde det vara vanligare att 

personerna med epilepsi blev avskedade från arbetet eller blev avstängda från skolan i USA 

eller England, vilket styrks av studier som är utförda i de länderna (Kerr, 2012; Allotey & 

Reidpath, 2007). Några personer valde självmant att sluta då de upplevde diskrimination och 

utanförskap från sina kollegor. Efter att ha blivit avskedad valde många att ge upp och stanna 

hemma. Personerna kunde även uppleva att de blev kontrollerade av samhället i ett flertal 

länder (Sverige, England och USA), vilket kunde innebära att personerna inte fick tillgång till 

en sjukförsäkring eller körkort (Pahl & De boer, 2005). 

 

I studiens resultat framkom att personerna upplevde att deras epilepsi gav en känsla av att 

vara annorlunda och upplevdes vara förenad med rädsla, skam. Personerna upplevde att de 
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ofta blev missbedömda och ifrågasatta eller sågs som en outsider. Personerna upplevde även 

att sjukdomen var förknippad med en mental sjukdom eller ett mentalt handikapp, vilket även 

ett flertal studier belyser (Allotey & Reidpath, 2007; Rhodes et al. 2008; Kerr, 2012). 

Personer med epilepsi kunde även se sjukdomen som ett handikapp eller funktionshinder som 

påverkade det dagliga livet (Garmy Eklung & Sivberg, 2003). Kerr (2012) påtalar att det kan 

vara vanligt att epilepsin påverkar personers mentala hälsa negativt, vilket kan bidra till 

nedstämdhet eller depression. Även Kerr (2012) påtalar att depression, oro, aggression, 

hopplöshet och självmordstankar kan förekomma bland personer med epilepsi. I resultatet 

framkom även att personer med epilepsi kunde uppleva sjukdomen både genom ett positivt 

och negativt synsätt. Genom den positiva synen kunde personerna leva som alla andra 

personer i samhället och genom det negativa synsätter upplevdes problem och hinder i 

vardagen. Den positiva och den negativa synen beskrivs även av Garmy Eklung och Sivberg 

(2003). Resultatet visade även att personer med epilepsi ofta kände sig ensamma, då de 

upplevde att ingen förstod eller ville förstå dem, samt att vänner och bekantskaper upplevdes 

svåra att behålla. Ensamheten styrks även av Shostak och Fox (2012), som även påtalar att 

personer med epilepsi hade svårt att tro att det fanns flera personer i världen med sjukdomen. 

Personerna var inte ensamma med sin epilepsi även om det kunde kännas så. 

 

Den sociala stigmatiseringen, personernas egen rädsla för sjukdomen och rädsla för andras 

åsikter gjorde att flertalet av personerna valde att dölja sin sjukdom från andra, vilket även 

styrks av ett flertal studier (Admi & Shaham, 2007; Atadzhanov et al. 2010; Hosseini, Sharif, 

Ahmadi och Zare, 2010). Personerna kunde använda sig av selektiv strategi som innebar att 

de endast berättade om sjukdomen för de personer som de kände sig trygga med (Garmy 

Eklung & Sivberg, 2003). De trygga personerna kunde vara den närmaste familjen eller 

riktiga vänner som de kunde lita på (Ibid). I resultatet framkom att personer med epilepsi 

upplevde svårigheter med att behålla eller skaffa nya vänner, vilket kunde leda till ensamhet. 

Personerna upplevde det även svårt att försöka förklara sin sjukdom för andra personer, vilket 

styrks av Garmy Eklung och Sivberg (2003).  

 

Personerna i studiens resultat upplevde att epilepsin påverkade det dagliga livet och att 

minnesproblemen kunde vara en bieffekt av sjukdomen. Minnesproblemen gjorde det svårt 

att minnas inbokade möten eller meddelanden och kunde vara orsaken till olyckor i hemmet. 

Minnesproblemen upplevdes även påverka koncentrationsförmågan och personerna var 

oroade över att bli sedda som dumma eller konstiga. Personerna upplevde även att minnet 
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försämrades med tiden på grund av anfallen. Minnesproblemen styrks av Shostak och Fox 

(2012) som belyser i sin studie att minnesproblem kan vara vanligt i samband med eller efter 

ett anfall. Vidare belyser Shostak och Fox (2012) att personer med kraftigare anfall, som 

orsakar förlust av medvetande, ofta kan ge minnesförlust efter ett anfall. Något som kunde 

innebära att personen inte kom ihåg sitt namn eller vilken syssla som utfördes innan anfallet. 

Anfallet kunde göra att personerna inte kom ihåg något från den dagen, vilket upplevdes 

kunna påverka det daliga livet ur en negativ synvinkel. Personerna kunde uppleva att anfallen 

påverkade personerna, men minnesproblemen upplevdes vara ett större och mer komplicerat 

problem i det dagliga livet (Ibid).  

  

I studien framkom det att personerna upplevde att det dagliga livet krävde anpassning som 

gav krossade drömmar och begränsningar i vardagen. Det påpekas även av Hosseini, et al. 

(2010) som belyser att personer med epilepsi behövde anpassa vardagen och livsstilen för att 

kunna hantera sin sjukdom och sina anfall. Många personer kunde uppleva att de hade fått ge 

upp sina drömmar om val av yrke, utbildning eller familj. Begränsningarna i vardagen kunde 

påverka arbetet, skolan eller familjen, vilket kunde leda till nedstämdhet, depression eller en 

försämrad självkänsla. Resultatet visade att personerna kunde uppleva att de kände sig 

övervakade av familjen eller upplevde att de var beroende av dem, vilket även Rhodes et al. 

(2008) påpekar. Personerna kunde även uppleva att familjen hade en negativ syn på 

sjukdomen, eftersom familjen kunde känna en skam över personens sjukdom, vilket även 

styrks av Rhodes et al. (2012). För en del personer hade familjen en stor betydelse i det 

dagliga livet för att kunna hantera sin sjukdom, vilket styrks av Hosseini, et al. (2010). Enligt 

Rhodes et al. (2008) kunde familjen ses som en trygghet och som en plats att undkomma en 

fientlig värld.  

 

Enligt Kerr (2012) påverkas personerna inte endast av sina anfall utan de påverkades av hela 

sin omgivning, varav stigma är ett stort problem. Stigmatisering upplevdes som ett stort 

problem i samhället och upplevdes påverka personers dagliga liv, vilket kunde leda till 

utanförskap, minskat självförtroende och påverka möjligheten till att bli självförsörjande. 

Enligt Pahl och De Boer (2005) är stigmatisering av personer med epilepsi ett 

världsomgripande problem som kan påverka personernas mänskliga rättigheter. Det kan 

sedan påverka personernas möjligheter att kunna ta körkort eller skapa begränsningar med att 

välja yrke. Enligt Pahl och De Boer (2005) kan diskriminering på arbetsplatsen och i skolan 

vara ett vanligt problem världen över. Pahl och De Boer (2005) belyser vidare att arbetslöshet 
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och arbetsbrist är vanligt bland personer med epilepsi. I Sverige begränsas personers 

möjlighet att erhålla ett körkort vid epilepsi av TSFS 2010:125, 8 kap, som bland annat 

påtalar att personerna ska ha varit anfallsfria i två år. Personen med epilepsi kan behöva lära 

sig att hantera sin sjukdom och leva med sjukdomen för att uppnå välbefinnande, en god 

självbild och självförtroende (Eriksson, 1991). Genom detta blir det viktigt att förstå den 

levda världen av att leva med epilepsi så att omgivningen kan hjälpa till att bidra till ett ökat 

välbefinnande för personen med sjukdomen (Ibid).  

Slutsats 
För att stärka självförtroendet hos personer med epilepsi och för att de ska kunna bli mer 

delaktiga i samhället, krävs det att omgivningen och personal inom hälso- och sjukvården har 

kunskaper om sjukdomen och om hur personer med epilepsi själva upplever hur det är att 

leva med sin sjukdom. Den enskilda personen har ett eget sätt att se och tolka sin epilepsi på, 

då ingen person är lik den andra och hennes upplevelsevärld styrs av den egna 

självmedvetenheten och medvetenheten. En ökad kunskap och förståelse för personer med 

epilepsi och deras sjukdom kan förhoppningsvis leda till att de kan få tillgång till samma 

bemötande, respekt och värdighet som alla andra personer i samhället, samt inom hälso- och 

sjukvården. Resultatet ger en uppfattning om hur det är att leva med epilepsi. Genom 

resultatet blir det tydligt att det behöver spridas mer kunskaper om epilepsi till omgivningen. 

Både för att personerna med sjukdomen ska kunna känna en trygghet i samhället och för att 

andra personer i samhället inte ska vara rädda för sjukdomen. Personer med epilepsi är som 

alla andra personer, de råkar bara få anfall ibland.   
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Bilaga 1 (1/2) Databassökningar  
Tabell 1, sökord. 
Block Sökord Cinahl Sökord Medline 
1 S 1 (MH "Epilepsy") 

S2 (MH "Seizures") 
S3 (MH "Status epilepticus") 
S4 (MH "Nervous system diseases") 
S5 (MH "Epilepsy, Absence") 
S6 S1ORS2ORS3ORS4ORS5 

S1 (MH "Epilepsy") 
S2 (MH "Seizures") 
S3 (MH "Status epilepticus") 
S4 (MH "Nervous system diseases") 
S5 (MH "Epilepsy, Absence") 
S6 S1ORS2ORS3ORS4ORS5 

2 S7 (MH "Named groups") 
S8 (MH "Young adult") 
S9 (MH "Adult children") 
S10 (MH "Patients") 
S11 (MH "Men") 
S12 (MH "Women") 
S13 (MH "Human") 
S14 (MH "Students") 
S15 
S7ORS8ORS9ORS10ORS11ORS12ORS13ORS14 

S7 (MH "Named groups") 
S8 (MH "Young adult") 
S9 (MH "Adult children") 
S10 (MH "Patients") 
S11 (MH "Men") 
S12 (MH "Women") 
S13 (MH "Human") 
S14 (MH "Students") 
S15 
S7ORS8ORS9ORS10ORS11ORS12ORS13ORS14 

3 S16 (MH "Life experiences") 
S17 (MH "Life change events") 
S18 (MH "Life style") 
S19 (MH "Emotions") 
S20 (MH "Perception") 
S21 S16ORS17ORS18ORS19ORS20 

S16 (MH "Life experiences") 
S17 (MH "Life change events") 
S18 (MH "Life style") 
S19 (MH "Emotions") 
S20 (MH "Perception") 
S21 S16ORS17ORS18ORS19ORS20 

  S22 (MH "Value of life") 
S32 (MH "Adaptation, Psychological")  

 

Tabell 2, Sökningar i Pubmed 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Epilepsy AND Daily life 534 130829 0 0 

Epilepsy AND Daily life, 
Publication dates: 10years 

275 130829 8 4 

 

Tabell 3, Sökningar i Cinahl 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
S6 AND S15 AND S21 55 130828 11 7 

S6 AND S21 113 130828 6 1 
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Bilaga 1 (2/2) Databassökningar 
Tabell 4, Sökningar i Medline 
Sökordskombinationer Antal 

träffar 
Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
S6 AND S21, Limiters - Date of Publication: 
20000101-20131231; English Language 

277 130828 24 4 

S6 AND S15, Limiters - Date of Publication: 
20000101-20131231; English Language 

2803 130828 6 0 

S1 AND S21, Limiters - Date of Publication: 
20000101-20131231; English Language 

167 130828 4 1 

S1 AND S19 Limiters - Date of Publication: 
20000101-20131231 

78 130829 9 4 

S1 AND S32 Limiters - Date of Publication: 
20000101-20131231; English Language 

156 130829 16 4 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Buelow, J. M./2001/USA Epilepsy management issues 

and techniques. 
Qualitative methodology of 
naturalistic inquiry. Open-
ended interviews. 

25 vuxna personer mellan20-73 
år med epilepsi. 

Bra.  
Ej etiskt 
resonemang. 

Chung, K., Liu, Y., Ivey, S. L., 
Huang, D., Chung, C., Guo, W., 
Tseng, W., & Ma, D./2012/USA 

Quality of life in epilepsy 
(QOLIE): Insights about 
epilepsy and support groups 
from people with epilepsy. 

Qualitative study examining 
QOL through the use of focus 
groups and of the QOLIE-31-
P survey instrument. 

36 personer mellan 24-65 år 
med epilepsi. 20 män och 16 
kvinnor. 

Bra 

Gauffin, H., Flensner, G., & 
Landtblom, A-M./2011/Sverige 

Living with epilepsy 
accompanied by cognitive 
difficulties: young adults 
experience. 

Qualitative approach. Semi 
structured, open-ended 
interviews. 

14 personer mellan 18-35  år 
med epilepsi. 7 män och 7 
kvinnor.  

Bra 

Ryan, S., & Räisänen, 
U./2012/England 

"The brain is such a delicate 
thing": an exploration of fear 
and seizure among young 
people with epilepsy. 

A qualitative study involving 
in-depth interviews. 

37 personer mellan 16-28 år 
med epilepsi. 14 män och 17 
kvinnor. 

Bra 

Räty, L. K. A., Larsson, G., Starrin, 
B., & Wilde Larsson, B. 
M./2009/Sverige 

Epilepsy patients conceptions 
of epilepsy as a phenomenon. 

Phenomenography. 
Qualitative explorative 
approach. Face-to-face 
interviews.  

19 personer mellan 20-64 år 
med epilepsi. 7 män och 12 
kvinnor. 

Bra 

Räty, L. K. A., Söderfeldt, B. A., & 
Wilde Larsson, B. M./2007/Sverige 

Daily life in epilepsy: patients 
experience described by 
emotions. 

Qualitative, open-ended 
interviews 

95 av 102 personer mellan 18-
27 år med epilepsi.  

Bra 

Räty, L. K. A., & Wilde Larsson, 
B. M./2010/Sverige 

Patients perceptions of living 
with epilepsy: a 
phenomenographic study 

Phenomenographic approach 
for interviews. Conducted in 
the form of conversations.  

19 personer mellan 20-65 år 
med epilepsi. 7 män och 12 
kvinnor. 

Bra 

Thompson, R., Isaac, C. L., Rowse, 
G., Tooth, C. L., & Reuber, 
M./2008/England. 

What is it like to receive a 
diagnosis of nonepileptic 
seizures? 

Semi structured open-ended 
interviews. 

8 kvinnor, ≥18 år.   Bra 
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
Some people talked about living in constant fear of having a 
seizure and were unable to navigate their lives around seizures; 
there were no coordinates to work with and the fear remained 
constant (Ryan& Räisänen, 2012). 

Några personer pratade om att leva med en konstant 
rädsla för nästa anfall och upplevde svårighet med 
att anpassa sina liv runt detta. Det fanns inga 
punkter att jobba med och rädslan var konstant. 

Leva med. Konstant 
rädsla. Anfall. 
Anpassning. 
Svårighet.  

Rädsla för anfall Rädsla 

Participants talked about society's ignorance with respect to 
epilepsy. They thought that more information about epilepsy 
should be spread among the population. Participants felt that 
onlookers failed to help them during seizures because they did 
not know much about epilepsy. The thought that they would not 
receive adequate help during a seizure frightened and worried 
participants (Gauffin et al. 2011). 

Samhället visade ignorans mot personer med 
epilepsi. Personerna med epilepsi tyckte att det 
kanske behövs mer information om sjukdomen till 
samhället. Personerna upplevde även att åskådare 
inte var villiga eller kunde hjälpa till vid anfallen, 
pga okunskap. Rädslan var stor för att de inte skulle 
vå tillräcklig hjälp under anfallen, vilket var 
skrämmande och oroande. 

Ignorans. Mer info 
till samhället om 
epilepsi. Ovilliga 
att hjälpa till vid 
anfall. Otillräcklig 
hjälp. Skrämmande 
och oroande. 

Rädsla för 
sociologisk 
stigmatisering 

Rädsla 

One emotion related to the conception that epilepsy is a mental 
disturbance and to lack of mental capacity was fear, which 
arose from the possibility of being revealed as an epileptic. The 
patient was consequently worried and nervous regarding 
participation in social events. Another emotion was shame. 
Shame related to the conception that having epilepsy was equal 
to not being entirely sane. Thus, according to the patients, one 
could not rightly be acknowledged as a satisfactory member of 
society (Räty, Larsson, Starrin & Wilde Larsson.2009). 

Det fanns rädsla för att epilepsi skulle förknippas 
med en mental rubbning eller brist på mental 
kapacitet, vilket uppkom från rädslan av att bli 
avslöjad som epileptiker. Deltagarna var oroade och 
nervösa vid socialt deltagande. Skam förekom 
också i ralation till att epilepsi var samma sak som 
att vara galen. Känslan av utanförkap förekom. 

Rädsla. Mental 
rubbning, brist på 
mental kapacitet. 
Avslöjande. Oro, 
Nervositet. Sociala 
aktiviteter. Skam. 
Galen. Utanförskap. 

Rädsla för att 
vara annorlunda  

Rädsla 

Forming and recalling new memories was a problem for many 
PWE......Participants reported having substantial 
learning difficulties due to memory and/or concentration 
problems, which hindered reading and attaining higher 
education (Chung et al. 2012). 

Forma och komma ihåg nya minnen upplevdes som 
ett problem...... Deltagarna hade även 
inlärningsproblem pga minnet och/eller 
koncentrations problem, vilket hindrade läsning och 
högre utb. 

Komma ihåg. 
Minnesproblem. 
Koncentrations-
problem. 
Inlärningsproblem. 
Läsning. Högre utb. 

 Minnes-
problem 

Having epilepsy required changes in lifestyle and adjustments. 
All life choices were much more difficult because of the 
epilepsy. Participants stated that a person with epilepsy cannot 
do what other people do without reflection. They had to 
carefully analyze all choices before making a decision such as 
having children or choosing an education or profession 
(Gauffin et al. 2011). 

Att leva med epilepsi kräver anpassning av det 
dagliga livet och livsstilsförändringar. Valen i livet 
var mycket svårare med epilepsi och de kan inte 
göra samma saker som personer utan sjukdomen, 
utan att tänka mycket på det. Stor försiktighet 
behövdes vid stora beslut, som val av utb, skaffa 
barn eller jobb. 

Anpassning och 
förändringar. 
Val med stor 
försiktighet. 
Barn, jobb och 
utbildning. 

 Krossade 
drömmar 
och 
begränsni
ngar i 
vardagen 
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