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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Epilepsi är den vanligaste neurologiska sjukdomen som cirka 50 miljoner 
människor lever med. Sjukdomen yttrar sig genom anfall av olika slag. Epilepsin påverkar 
personernas liv och vardag negativt och det är viktigt att epileptikerna accepterar och lär sig 
hantera sjukdomen.   
Syfte: Syftet med studien var att belysa hur det är att leva med epilepsi 
Metod: Litteraturstudie med 8 kvalitativa artiklar som granskades med ett 
granskningsprotokoll av Willman, Stoltz och Bahtsevani. Artiklarna analyserades med hjälp 
av innehållsanalys som tolkats av Graneheim och Lundman.  
Resultat: Analyseringen av de 8 artiklarna gav 4 kategorier samt 9 underkategorier. 
Personerna med epilepsi beskriver här sina upplevelser av att leva med sjukdomen samt vilka 
konsekvenser den har på deras vardagliga liv och vilka faktorer som påverkar dem. 
Slutsats: Personer med epilepsi påverkas i livet av sin sjukdom på olika sätt. Trots att 
epileptikerna upplevde mycket negativt om sjukdomen och dess hinder kunde personerna 
finna välbefinnande genom att acceptera sjukdomen. Mer forskning bör genomföras för att 
belysa personers upplevelser av sjukdomen samt de faktorer som påverkar deras liv.  
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Inledning 
Epilepsi är en neurologisk sjukdom, som i många fall är kronisk och yttrar sig vanligtvis 

genom plötsliga anfall av medvetandeförlust som uppkommer utan förvarning (Collins, 

2011). Pais-Ribeiro, Martins da Silva, Meneses och Falco (2007) tar upp att epilepsi är 

världens vanligaste neurologiska sjukdom samt att sjukdomen är omgiven av myter och 

fördomar. Räty, Söderfeldt och Wilde-Larsson (2007) framhäver att få studier belyser 

personers liv med sjukdomen och hur de upplever sin vardag med epilepsin. Epilepsi är en 

sjukdom som kan påverka personers upplevelse och livssituation genom att epileptikerna inte 

ses som normala, blir diskriminerade samt att anfallen ger dem psykiska problem. Enligt 

Marin (2005) kan epilepsi leda till depression, stigma, kognitiva besvär och känslomässiga 

påfrestningar. Paschal et al. (2007) påtalar att personer med epilepsi känner sig 

diskriminerade av omgivningen på grund av sjukdomen och att detta leder till att en del 

personer undanhåller epilepsin för omgivningen. Enligt Pais-Ribeiro et al. (2007) har inte 

omgivningen tillräckligt med kunskap om epilepsi och detta kan leda till att personer med 

sjukdomen drar sig undan, undanhåller epilepsin och detta leder till att epileptikers 

vardagsliv påverkas negativt. Enligt Ridsdale, Morgan och O´Connor (1999) är personer med 

epilepsi i behov av kunskap och stöd från omgivningen för att kunna hantera sjukdomen. För 

att kunna förstå personer med epilepsi är det viktigt att lära sig mer om personernas egna 

uppfattningar och förstå hur epileptikern uppfattar sin sjukdom och sitt liv (Räty & Wilde-

Larsson, 2007). 

 

Eftersom personer med epilepsi inte kan förutse när anfallen kommer måste de anpassa sitt 

liv och sin vardag till sjukdomen. De restriktioner som på grund av anfallen medföljer 

epilepsin har tillsammans med omgivningen betydelse för hur personerna upplever sin 

epilepsi. Personer med epilepsi kan uppleva sjukdomen som svårhanterlig vilket kan leda till 

psykiska besvär och utanförskap. Det är därför av vikt att belysa hur personer med 

sjukdomen upplever sitt liv med epilepsin och hur mycket den påverkar vardagen.  



 

5 
 

Bakgrund 

Epilepsi 
Epilepsi är en sjukdom som cirka 50 miljoner människor i världen lever med (WHO, 2009). 

Solomon och McHale (2012) beskriver att epilepsi är en sjukdom som innebär 

återkommande epileptiska anfall och uppkommer till följd av en onormal eller en överdriven 

aktivitet i hjärnan. Den onormala eller överdrivna aktiviteten i hjärnan visar sig genom 

förändringar i den motoriska aktiviteten, medvetande- eller beteendepåverkan. Solomon och 

McHale framhåller vidare att det finns cirka 40 olika former av anfall och att de kan pågå 

mellan några sekunder till flertalet minuter. Vidare beskriver Solomon och McHale (2012) 

att i 60 procent av fallen är det oklart om varför epilepsin har uppstått hos de drabbade men 

några möjliga faktorer är hjärnskada, hjärninfektioner, syrebrist vid födseln, missbildning av 

hjärnan, lågt blodsocker samt droger. Epilepsi kan delas in i 3 kategorier; genetisk epilepsi, 

symtomatisk epilepsi eller kryptogen epilepsi och anfallen delas in i 2 kategorier, 

generaliserade anfall eller fokala anfall. Vid generaliserade anfall är hela hjärnan påverkad 

och vid fokala anfall är det bara en del av hjärnan som berörs (ibid.).  

 

Det är viktigt att personer med epilepsi är medvetna om vad sjukdomen innebär och hur det 

påverkar det dagliga livet, för att de ska kunna hantera och acceptera sin sjukdom på bästa 

sätt (Erikson, 1991). Kumari, Ram, Nizamie och Goyal (2009) påstår att personer med 

epilepsi upplever att allmänheten ser nervärderande på dem och detta orsakar mer lidande än 

epilepsin och dess anfall. Nubukpo et al. (2004) hävdar att personer med epilepsi är 

funktionshindrade och det leder till konsekvenser på personernas psykiska tillstånd genom att 

det påverkar deras sociala och känslomässiga liv.  

 

Epilepsi är en vanlig sjukdom som många personer drabbas av och det är därför av yttersta 

vikt att ta reda på hur dessa personer upplever sin sjukdom och dess konsekvenser av 

epilepsin. Enligt Solomon och McHale (2012) är det en sjukdom som ofta uppkommer utan 

förklaring och det är därför viktigt att personer som diagnostiseras med epilepsi får ta del av 

den kunskap som finns om sjukdomen för att de ska kunna hantera sin epilepsi på bästa 

möjliga sätt (Erikson, 1991). Epilepsi är oftast en kronisk sjukdom som leder till att personer 

med epilepsi måste leva ett liv med begränsningar för att kunna hantera sjukdomen (Räty & 

Wilde-Larsson, 2007). 
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Leva med epilepsi 
Enligt Erikson (1991) har alla personer unika upplevelser och ingen upplevelse är den andra 

lik samt att dessa upplevelser inte helt kan tolkas eller förstås av någon annan. För att 

helheten av upplevelserna ska bli fullständiga krävs att personer känner sig delaktiga i en 

gemenskap där de är förstådda, accepterade och besvarade. Erikson påtalar vidare att om 

personer kan bli accepterade, förstådda och besvarade så kan dessa personer bli mer 

medvetna om vad sjukdomen innebär och det kan vara grunden till frihet och genom 

medvetenhet skapas då en positiv upplevelsevärld (ibid.). Baker (2002) beskriver att personer 

med epilepsi kan få ångest, depression, lågt självförtroende och sämre förmåga att hantera 

sjukdomen och behandlingen av den. Detta kan i sin tur leda till att dessa personer får svårare 

att hantera sin vardag med sjukdomen på grund av att de känner sig nedvärderade och 

utpekade av sin epilepsi. Trots detta är det få personer med epilepsi som söker professionell 

hjälp för sina psykiska problem som sjukdomen medför. Baker (2002) påtalar även att god 

kunskap om sjukdomen kan bidra till att minska rädslan i samband med anfallen och genom 

god information om epilepsin kan detta bidra till att personerna kan få större kontroll över 

sina anfall. Offentlig information till omgivningen kan bidra till en förbättrad livskvalitet för 

personer med epilepsi. Om personer med epilepsi vet och förstår mer om sin sjukdom 

minskar sannolikheten att de ska stigmatiseras av den (ibid.). Naess, Eriksen och Tambs 

(2009) påstår att det är mindre vanligt att personer med epilepsi gifter sig, har en högre 

utbildning, arbetar inom skola och att de eventuellt har en lägre inkomst än personer utan 

sjukdomen och detta påverkar deras vardagliga liv i negativ bemärkelse på grund av 

epilepsin.  

 

Det är av vikt att både epileptikerna och omgivningen förstår att alla personer är unika och att 

upplevelsen av epilepsin inte är densamma för alla personer med sjukdomen. Hur bra en 

epileptiker accepterar och hanterar sin sjukdom är delvis bundet till hur de själva upplever sin 

epilepsi. Omgivningens förhållande till sjukdomen spelar en betydande roll för hur och när 

personer med epilepsi upplever och accepterar sin sjukdom.  

Teoretisk referensram 
Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskrivning av livsvärldsteorin 

bygger på att personer ska uppmärksammas i deras vardagsvärld samt i deras dagliga tillvaro. 

Genom livsvärldsteorin betonar Dahlberg et al. personers upplevelser och erfarenheter och 

beskriver att livsvärlden inte alltid är given för dem med sjukdom som den är för friska 
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personer. Dahlberg et al. (2003) menar vidare att friska personer kan ta det dagliga livet för 

givet, även om det är omedvetet, medan en person som lider av någon sjukdom tar tillvara på 

de stunder som finns. Livsvärlden mäts inte bara fysiskt utan den stora delen består utav 

erfarenheter och handlingar. Den ontologiska utgångspunkten tillsammans med 

livsvärldsansatsen menar att personer är unika oavsett sjukdom och att denna unikhet ska 

beaktas. Alla personer med en sjukdom är unika och att alla har olika specifika erfarenheter 

av vardagen med sjukdomen, ingen av personerna tolkar sin sjukdom på exakt samma sätt 

(ibid.).  

 

I Dahlberg et al. (2003) tolkning av livsvärldsteorin ligger det väsentliga i hur varje person 

upplever sin värld och dess innebörd som finns i dess vardag trots sjukdomen. Lidande och 

välbefinnande är en del av livsvärldsteorin. Sjukdomar skapar lidande, men när personen har 

lärt sig hantera sjukdomen och lidandet som medföljer kan det uppstå välbefinnande och 

glädje i vardagen. Dahlberg et al. hävdar att personer i den svenska kulturen har en förmåga 

att försöka ignorera, förneka och undanröja lidandet, men personer med sjukdom kan inte 

göra det på samma sätt. Därför är det viktigt att personerna accepterar sjukdomen och 

lidandet för att välbefinnande ska kunna skapas (ibid.).  

 

Dahlberg et al. (2003) betonar att personer har tillgång till livet genom kroppen och att utan 

kroppen förlorar vi världen. Detta medför enligt Dahlberg et al. att varje förändring i kroppen 

medför en förändring av den tillgång personen har till världen och då även till livet. Personer 

har inte en kropp utan är sin kropp (ibid.). 

 

Om personer med epilepsi inte accepterar sjukdomen är det stor risk att de förlorar meningen 

med livet och glömmer att ta tillvara på de bra stunder som finns. Trots att personer med 

epilepsi lever med en kronisk sjukdom som påverkar upplevelsen av livet, har de fortfarande 

kvar stunder där epilepsin inte gör sig påmind. Vid acceptans av epilepsin har de större 

möjlighet att finna meningen med livet och vardagen. Enligt Dahlberg et al. (2003) har 

personer tillgång till livet bara genom kroppen (ibid.). Epilepsi är en sjukdom som påverkar 

kroppen och under dess anfall har epileptikerna inte kontroll över sin kropp, vilket kan 

medföra lidande. 
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Syfte 
Syftet med studien var att belysa hur det är att leva med epilepsi. 

Metod  
En litteraturstudie med kvalitativ ansats, baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

analysmetod, utfördes för att få en bättre uppfattning om personers upplevelse av epilepsi 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Genom att forskning samlades in från flera studier ur 

ett specifikt forskningsproblem kunde sedan materialet sammanställas för att få fram en 

helhetsförståelse av personers upplevelser av epilepsin (Olsson & Sörensen 2011; Polit & 

Beck, 2012) 

Urval 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för den utförda studien var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 

1995-2013. Deltagarna i studierna skulle vara mellan 7-65 år. Inkluderingen av barn valdes 

på grund av att de vid skolåldern möter andra barn och de börjar troligtvis få en förståelse för 

att de har en sjukdom som medför restriktioner. Artiklarna skulle vara från Europa eller 

USA. Ett undantag skedde dock då en studien från Taiwan inkluderades. I studien 

avgränsades det inte till vilken typ av epilepsi deltagarna hade. Ett krav var att språket i 

artiklarna skulle vara på svenska eller engelska.  

Datainsamlingen 

Insamlingen av litteratur skedde genom databaserna CINAHL och MEDLINE samt manuell 

sökning. Enligt Willman et al. (2011) är CINAHL en databas som främst innehåller 

vetenskapliga artiklar som berör omvårdnad. MEDLINE är en databas som har artiklar inom 

omvårdnad och medicin. Sökorden togs ut med hjälp av syftet och modifierades sen  med 

hjälp av CINAHL Headings och MeSH i MEDLINE. Detta hjälpmedel användes för att få 

fram korrekta sökord till de olika databaserna. Sökord som användes i CINAHL var  

epilepsy, attitude, life experiences, emotions och perception. I databasen MEDLINE 

användes sökorden epilepsy, perception, emotions, life change events och attitude. Dessa 

sökord användes med avsikt av att få fram artiklar där personers liv med epilepsi stod i fokus. 
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För att relevanta artiklar skulle hittas användes det booleska sökordet AND som Willman et 

al. (2011) framhäver är ett booleskt sökord där resultaten är kopplade till båda sökorden.  

 

När artiklarna lästes uppmärksammades en särskild författare. Ett beslut togs då att en 

manuell sökning skulle genomföras. Vid den manuell sökning hittades en relevant artikel och 

denna inkluderades då till studien (Forsberg & Wengström, 2003).  

 

I sökningarna som utfördes i CINAHL användes english language, peer reviewed, research 

article som avgränsande sökord. På sökordet epilepsy användes även outpatients som 

begränsning för att undvika träffar där personerna var inskrivna i vården, exempelvis vid 

sjukhus. I sökningarna som utfördes i MEDLINE användes english language samt peer 

reviewed som avgränsande sökord.  

 

Under litteratursökningen i de olika databaserna, och under den manuella sökningen, valdes 

37 artiklar ut. Abstrakten hos dessa 37 artiklarna lästes och utav dessa 37 artiklarna valdes 10 

ut för vidare läsning. Dessa 10 valdes ut på grund av dess relevans till studiens syfte. De 

resterande 27 artiklarna valdes bort på grund av att de inte belyste personers liv med epilepsi. 

Dock användes några av dessa artiklar i andra delar av arbetet. De 10 artiklarna som valdes 

ut bedömdes vara relevanta till den utförda studien eftersom de beskrev personers 

upplevelser av sjukdomen och granskades enligt granskningsprotokollet för kvalitativa 

artiklar som redovisas i Willman et al. (2011.) Under Bilaga 1 kan de olika sökorden, 

sökningarna och träffarna ses under respektive databas. 

 

Datainsamlingen utformades på detta sätt för att kunna belysa personers upplevelser av livet 

med epilepsi. 

Kvalitetsgranskning 

Granskningen av artiklarna skedde med hjälp av Willman et al. (2011) granskningsprotokoll. 

Willman et al. framhäver att en granskning av artiklarna med hjälp av ett 

granskningsprotokoll är fördelaktigt eftersom det ger författarna möjligheten att jämföra 

olika artiklar samt gruppera dem (ibid.). Artiklarna i denna studie granskades för att på ett 

säkert sätt kunna belysa personers liv med epilepsi. I denna studie modifierades 

granskningsprotokollet genom att kontroll av teoretisk referensram samt genereras teori 

uteslöts. Kontrollfrågorna togs bort på grund av att dessa saknade relevans till 
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litteraturstudiens resultat. Efter modifieringen återstod 13 frågor i protokollet. Granskningens 

maxpoäng var 13 poäng. Artiklarna granskades var för sig och för varje svar som var till 

artikelns fördel gavs 1 poäng. Artiklar som inte uppnådde 9 poäng tilldelades låg kvalitet. 

Artiklar som uppnådde 9 till 11 poäng tilldelades medel kvalitet och artiklar som fick 11 till 

13 poäng tilldelades hög kvalitet. Artiklarna placerades i dessa 3 fack för att lättare kunna 

utesluta de artiklar som inte uppnådde tillräckligt hög standard. Artiklarna granskades för att 

säkerställa att dessa var av hög kvalitet. Om en artikel inte uppnår rätt kvalitet kan detta vara 

en indikator på att artikelns resultat inte är trovärdigt (Willman et al., 2011).  

 

I studien granskades 10 artiklar som efter databassökningarna matchade studiens syfte. Efter 

kvalitetsgranskningen uteslöts 2 artiklar på grund av att dessa endast uppnådde låg kvalitet. 

Dessa 2 användes i resultatdiskussionen istället. Det återstod då 8 artiklar och dessa användes 

i studiens resultat. Det var 6 artiklar som fick hög kvalitet och 2 artiklar klassificerades som 

medel, men efter en särskild granskning av dessa 2 artiklar behölls de på grund av resultatet. 

Granskningsprotokollet som användes återfinns under Bilaga 2. 

Analys 
För att kunna ta reda på hur personer med epilepsi upplever sin vardag användes en manifest 

innehållsanalys som tolkats och beskrivits av Graneheim och Lundman (2004). Det var 8 

artiklar som analyserades utifrån denna innehållsanalys. De centrala begreppen som 

beskriver analysprocessen vid kvalitativ innehållsanalys, och tolkats av Graneheim och 

Lundman (2004) som användes i denna studie när resultatartiklarna analyserades var 

meningsenhet, kondensering, kod, kategori samt eventuellt underkategori. Artiklarnas 

resultat lästes igenom flera gånger innan de meningsbärande enheterna, som utgjorde 

grunden, plockades ut. Meningsenheterna som valdes ut bestod av både meningar och 

stycken. Kondenseringen var den process som följde där meningsenheterna översattes från 

engelska till svenska samt att de kortades ner och blev mer lätthanterliga, men det centrala 

budskapet behölls. Ur kondensering togs sedan innehållet och höjdes till en logisk nivå, 

därefter jämfördes de med meningsenheterna och kondenseringen, det sattes en etikett på 

meningsenheterna som kortfattat beskrev innehållet, detta kallades kod. De koder som hade 

liknande innehåll sattes in i en kategori. Kategorierna svarar på frågan vad och de relaterar 

till innehållet på en beskrivande nivå. Kategorierna fick sedan underkategorier för att texten 

skulle bli mer organiserad och strukturerad (ibid). De artiklar som analyserades återfinns i 

Bilaga 3. Tabell 1 nedan visar exempel på innehållsanalysen. 
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Tabell 1. 
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Livet handlar om att 
acceptera epilepsin som en 
del av vardagen   

Acceptera 
epilepsin som 
en del av livet 

Acceptera 
epilepsin 

Att acceptera 
underlättade 
livet 

Sjukdomen 
blev en 
livsstil 

När kunskapen om epilepsi 
ökade ledde det till att 
epileptikernas liv 
förbättrades. 

Kunskapen om 
sjukdomen 
förbättrar livet 

Kunskapen 
förbättrar 

Kunskap ger 
livet mening 

Behov att 
lära känna 
sin sjukdom 

En del kände skam över att 
ha epilepsi, främst vid 
offentliga anfall 

Skam över 
epilepsin och 
anfallen 

Skam över 
epilepsin 

Anfall 
skamfyllda 

En ständig 
rädsla för 
anfall 

En del pratade om att 
konstant leva med rädsla 
över att få anfall och inte 
kunna hantera livet runt 
detta och de visste inte hur 
de skulle hantera rädslan 

Konstant rädsla 
över anfallen 
och inte kunna 
hantera denna 

Konstant 
rädsla 

Rädsla En ständig 
rädsla för 
anfall 

Många epileptiker beskrev 
svårigheter med att behålla 
ett arbete och påstod att 
epilepsin var anledningen 
och detta ledde till att en del 
dolde epilepsin 

Svårt att behålla 
arbete pga 
epilepsin, ledde 
till att de dolde 
epilepsin 

Epilepsin 
påverkade 
arbetslivet 

Arbete Dagliga 
livet 
inskränktes 

Många personer med 
epilepsi önskade att de 
kunde vara ute och dricka 
alkohol och bli berusade 
med sina vänner 

Önskade att de 
kunde dricka 
alkohol och bli 
berusade 

Kunde inte 
bli berusade 

Alkohol Dagliga 
livet 
inskränktes 

Ungdomar rapporterade 
begränsningar av fysiska 
aktiviteter som ex. simma, 
bada, rida, cykla, åka skidor 
och vara med på idrotten 
med sina vänner 

Begränsningar 
av fysiska 
aktiviteter som 
simning, bad, 
idrott 

Vara fysiskt 
aktiva 

Fysisk 
aktivitet 

Dagliga 
livet 
inskränktes 

Flera epileptiker beskrev att 
anfallen kom oftare när de 
drack alkohol eller var 
utsatta för blixtrande ljus ex. 
på discon och framför 
datorn 

Anfallen kom 
oftare när de 
drack alkohol, 
var på disco 
eller vid 
datorsittande 

Ökade 
anfallsfrekv
ensen 

Motverka 
anfall 

En ständig 
rädsla för 
anfall 

Kände smärta i bröstet, 
svimmade och ramlade. 
Visste inte vad som hände 

Smärta i bröstet, 
svimning, 
minnesförlust 

Händer vid 
anfall 

Symtom En ständig 
rädsla för 
anfall 
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Resultat 
Efter analyseringen av de 8 artiklarna framkom 4 huvudkategorier samt 9 underkategorier. 

Dessa redovisas i figur 1.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Figur 1.  

Sjukdomen blev en livsstil 
Personer med epilepsi upplevde att de blivit chockade när de fick diagnosen, men även 

lättade över att få en förklaring till vad de varit med om (Garmy- Eklund & Sivberg, 2007). 

Personerna med epilepsi var oroliga och rädda över att förlora kontrollen vid början av 

diagnosen, men påtalar nu att attityden till livet har förändrats och att sjukdomen har haft en 

betydande del i deras vidare utveckling i livet. Epileptikerna insåg att sjukdomen alltid 

kommer att vara en del av deras liv och att den kommer ge olika former av hinder för att leva 

ett vanligt liv. En del personer med sjukdomen upplevde att det var viktigt att gå vidare med 

livet och handskas med konsekvenserna av epilepsin, men inte låta den hindra dem alltför 

mycket i deras vardagsliv (Räty & Wilde Larsson, 2011). Personerna upplevde att attityden 

till livet hade förändrats den första tiden med epilepsin och att livet då upplevdes vara alltmer 

komplicerat. Personerna med sjukdomen upplevde inte längre att epilepsin var en central del 

i deras liv och epileptikerna såg inte sig själva som sjuka eller handikappade. Epileptikerna 
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såg sig snarare som normala personer som kämpar med en sjukdom samtidigt som de 

försöker förhindra epilepsin från att ta över deras vardagliga liv och framtidsplaner. 

 

Personer med sjukdomen hade upplevt att det i omgivningen fortfarande fanns ignorans, 

avvisande och diskriminering mot personer med epilepsi. Livserfarenheterna var att 

epileptikerna blev avvisade, kände skam och att de blev svikna och diskriminerade av friska 

personer i omgivningen genom att exempelvis bli uppsagda på arbetet (Admi & Shaham, 

2007). Diskrimineringen som personer med epilepsi utsattes för, fick en del att fokusera på 

hur livet kunde se ut om de inte hade sjukdomen.  

Att acceptera underlättade livet 
Personer med epilepsi upplevde att sjukdomen hade påverkat dem, men att de numera hade 

accepterat den och epilepsin blev då inte längre en central del i deras liv. Trots acceptansen 

beskrev personerna att sjukdomen för med sig problem, oro och restriktioner (Admi & 

Shaham, 2007; Räty, Larsson, Starrin & Wilde- Larsson, 2009). 

 

Tonåringarna med epilepsi upplevde att de fick utveckla en självständighet och ta ett större 

personligt ansvar när de växte upp och detta ledde till att de utvecklade en acceptans till 

sjukdomen vilket gjorde det lättare att anpassa sig till den förändrade vardagen (Admi & 

Shaham, 2007; Garmy- Eklund & Sivberg, 2007; Wilde & Haslam, 1996). Personer med 

epilepsi uttryckte vikten av att acceptera sjukdomen som en del av livet, men samtidigt inte 

låta den ta över (Admi & Shaham, 2007; Garmy- Eklund & Sivberg, 2007; Räty & Wilde- 

Larsson, 2011; Wilde & Haslam, 1996). Epileptikerna upplevde att när de accepterade och 

lärde sig mer om sjukdomen kom en känsla av kontroll samt att deras oro minskade (Garmy- 

Eklund & Sivberg, 2007; Wilde & Haslam, 1996).  

 

Den känsla som barn och tonåringar med epilepsi upplevde som starkas var hoppet om att 

sjukdomen skulle försvinna under kommande år. Epileptikerna visste att chansen fanns och 

de hoppades att detta skulle inträffa. Personer med epilepsi beskrev att de upplevde att den 

känslan fanns med dem i många år och att de ägnade mycket tid åt att epilepsin skulle 

försvinna. En känsla som epileptikerna upplevde i samband med hoppet var besvikelsen som 

inträffade varje gång de fick ett nytt anfall. Denna önskan upplevde de hindrade dem från att 

acceptera epilepsin fullt ut. Tonåringarna som levde med epilepsi beskrev att acceptansen 

ledde till att de såg sig själva som vilka andra tonåringar som helst. Personer med epilepsi 
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som hade accepterat sjukdomen utvecklade också olika strategier för att hantera sin sjukdom 

och dess följder samt även utvecklat ett stödsystem (Garmy- Eklund & Sivberg, 2007; Räty 

et al., 2009; Räty & Wilde- Larsson, 2011; Wilde & Haslam, 1996). 

Behov av att lära känna sin sjukdom 

Kunskap ger livet mening 

Epileptikerna upplevde att kunskap om sjukdomen hjälpte dem att utveckla en medvetenhet 

runt sin sjukdom och kunskapen ledde även till en bättre hantering av de restriktioner som 

medföljer epilepsin (Admi & Shaham, 2007; Garmy- Eklund & Sivberg, 2007). 

 

Flera personer med epilepsi upplevde att det främst var omgivningens okunskap runt 

sjukdomen som ledde till att de kände sig utanför och diskriminerade. Personer med epilepsi 

som hade accepterat sin sjukdom och var öppna med att de var epileptiker hade kommit fram 

till att utbildning av omgivningen hjälpte dem att känna sig säkra samt att de kände sig 

mindre utstötta (Garmy- Eklund & Sivberg, 2007; Räty & Wilde- Larsson, 2011). Skolbarn 

med epilepsi hade också upplevt att när de började utbilda sina klasskamrater hade dessa 

slutat mobba dem och de upplevde att de bättre passade in efter detta. Bästa vänner spelade 

också en stor roll i barnens och tonåringarnas liv och hjälpte dem acceptera och handskas 

med sjukdomen (Hightower et al., 2002). När omgivningen hade bättre kunskap om epilepsi 

och dess konsekvenser upplevde barn och tonåringar att stödet från omgivningen gav dem en 

hög känsla av kontroll och detta upplevde de som viktigt i livet med sjukdomen (Garmy- 

Eklund & Sivberg, 2007). En del personer med epilepsi hade upptäckt att det var anfallen 

som ledde till att omgivningen diskriminerade dem och att det främst berodde på okunskapen 

om epilepsin. Detta upplevde personer med epilepsi var en bidragande faktor till att de var 

generade över sig själva för att de hade sjukdomen (Admi & Shaham, 2007; Räty et al., 

2009; Räty & Wilde- Larsson, 2011; Wilde & Haslam, 1996). 

Dagliga livet inskränktes 
Personer med epilepsi upplevde att de lever med hinder och restriktioner och att detta i sin tur 

leder till att deras dagliga liv inskränktes och att de känner sig mer som en epileptiker än en 

person. Det berodde på att de upplevde att de var mer kontrollerade i sitt liv än normala 

personer. Det ledde även till att en del med sjukdomen blev isolerade på grund av den 

begränsade livsstil de levde med (Räty & Wilde- Larsson, 2011). Personer med sjukdomen 
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upplevde en viss frustration över att epilepsin hindrade dem från att göra saker som deras 

vänner kunde göra, exempelvis ta körkort, köra moped, gå med i armén och åka på skolresor. 

 

Stora saker som personer med epilepsi upplevde inskränkte de dagliga livet var körkort, 

armén, äktenskap, graviditet, föräldraskap, utbildning och arbete. Epilepsin uppfattades som 

ett funktionshinder eller ett stort hinder i livet när det kom till dessa ämnen. Epileptiker 

upplevde att detta var några saker som skiljde dem åt från friska personer. Personer med 

epilepsi upplevde inte bara att epilepsin var ett hinder i det dagliga livet utan att även att 

omgivningen bidrog till att deras dagliga liv inskränktes genom att de exempelvis begärde 

två år utan anfall innan körkort fick tas samt att de styrde vilket arbete personer med 

sjukdomen var lämpliga till att utföra (Admi & Shaham, 2007; Räty et al., 2009; Räty & 

Wilde- Larsson, 2011) 

 

“It really hurts, knowing that I will never experience pregnancy, I will 

never have a child of my own” (Räty et al., 2009, sid. 206). 

 

Personer med sjukdomen upplevde att det var ett problem i vardagen när de tvingades att 

leva med restriktioner och en lämplig livsstil. Epileptikerna uttryckte en önskan om att ändra 

restriktioner som inskränkte deras dagliga liv (Admi & Shaham, 2007). 

Arbete 

Det problem som personer med epilepsi upplevde som störst var anställningsintervjuer. Deras 

upplevelser var att epilepsin gjorde det svårare att få arbete. Personer med sjukdomen 

beskrev situationer då de hade nämnt epilepsin vid anställningsintervjuerna och att det hade 

resulterat i att de inte fick arbetet på grund av sin sjukdom. Epileptiker som hade arbete 

upplevde att det var svårt att behålla arbetet och att epilepsin var anledningen till detta. Deras 

upplevelser ledde till att en del personer valde att dölja sin epilepsi. Något som de arbetande  

epileptikerna upplevde som positivt var stödet de fått av medarbetarna under arbetstiden. De 

beskrev att när medarbetarna fick kunskap om epilepsin blev de hjälpsamma och stödjande 

när det kom till exempelvis anfall och restriktioner som hörde till epilepsin (Wilde & 

Haslam, 1996). 

 

“When I had a seizure they placed me on one side.. and then they said 

that now we will have to wait for a while so NN comes to.. that was good 
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people you know.. yes that is what they said.. and afterwards they put me 

in a chair and we went on with the meeting..” (Räty & Wilde- Larsson, 

2011, sid. 1996). 

Alkohol 

Främst tonåringar upplevde en önskan av att undvika alkoholrestriktionen eftersom de tyckte 

att den hindrade dem från att vara delaktiga med sina vänner. Detta ledde i sin tur till att 

tonåringarna med epilepsi experimenterade med restriktionerna, främst alkoholrestriktionen. 

Epileptikerna upplevde en önskan om att bli onyktra och vara ute på nattklubbar med sina 

vänner (Admi & Shaham, 2007; Garmy- Eklund & Sivberg, 2007; Wilde & Haslam, 1996). 

Tonåringarna med sjukdomen upplevde också att när de drack alkohol med sina vänner, 

stannade ute sent och allmänt bröt mot restriktionerna ledde detta ofta till konflikter med 

föräldrarna (Wilde & Haslam, 1996). 

Fysisk aktivitet 

Fysiska aktiviteter upplevdes vara ett hinder för barn och tonåringar med epilepsi. Aktiviteter 

som nämndes som hinder var simning, bad, ridning, cykling, skidåkning samt att vara med på 

idrotten i skolan. En del barn eller tonåringar med sjukdomen beskrev att de fick lov att 

utföra några av dessa aktiviteter, men att de då var övervakade av sina föräldrar hela tiden 

och detta ledde till att epileptikerna kände sig beroende och som en börda samt att det 

hindrade dem från att bli självständiga (Chen, Chen, Yang & Chi, 2010; Garmy- Eklund & 

Sivberg, 2007; Hightower, Carmon & Minick, 2002; Wilde & Haslam, 1996). En del 

personer med epilepsi upplevde också att de kände sig diskriminerade och utanför på idrotten 

på grund av att läraren inte tillät dem att delta i alla aktiviteter (Chen et al., 2010). Några barn 

med epilepsi påtalar dock att de fick lov att utföra aktiviteter utan några restriktioner 

(Hightower et al., 2002). De flesta med epilepsi hade upplevt stunder där de blev utstötta från 

fysiska aktiviteter på grund av epilepsin (Räty et al., 2009; Räty & Wilde- Larsson, 2011; 

Wilde & Haslam, 1996). 

Ständig rädsla för anfall 
Många personer med epilepsi upplevde vikten av att lära sig leva med anfallen trots de 

negativa känslorna de kände för dem, men samtidigt upplevde personerna att de negativa 

känslorna inte försvann bara för att de accepterade anfallen. Personerna med epilepsi beskrev 

att de inte tyckte om anfallen och att dessa var svåra att leva med (Hightower et al., 2002).  
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Anfall är skamfyllda 

Personer med epilepsi upplevde skam över sin sjukdom och hur den i sin tur påverkade andra 

personers beteende mot dem vilket ledde till att de förnekade epilepsin. Detta i sin tur ledde 

till en minskad känsla av kontroll. En del personer med epilepsi upplevde att de skämdes 

över sig själva och att de inte kände sig normala, främst på grund av omgivningens reaktioner 

till sjukdomen och anfallen.  

 

“Being an epileptic is shameful, and I have caused much suffering in my 

family due to it” (Räty et al., 2009, sid. 207). 

 

En del personer med sjukdomen upplevde dock att de inte hade upplevt någon form av 

diskriminering av omgivningen fram tills dess att de hade haft ett offentligt anfall. Detta 

ledde epileptikerna till slutsatsen att det inte var epilepsin i sig som omgivningen var 

avvisande emot utan själva anfallen 

Rädsla 

Den negativa känslan som personerna upplevde i samband med anfallen var rädsla och denna 

uppkom eftersom anfallen inte kan kontrolleras samt att de förlorar kontroll över kroppen när 

anfallen kommer (Ryan & Räisänen, 2012). Personer med epilepsi upplevde att rädslan som 

var relaterad till anfallen främst låg i att något kunde gå fel och att de skulle skada sig fysiskt 

under anfallen. Rädslan fanns även i osäkerheten om att epileptikerna inte kunde förutse när 

nästa anfall skulle komma samt att de förlorade kontrollen över kroppen under anfallen. 

Rädslan och oron för att skada sig under anfallen ledde till att en del epileptiker såg hemmet 

som en säker plats, som hade säkrats så att de kunde minimera eventuella skador under 

anfallen. Personer med epilepsi som hade accepterat anfallen, hade också som system att 

kolla av omgivningen när de var ute för att hitta platser som de kunde ta sig till om de kände 

att ett anfall var på väg (Ryan & Räisänen, 2012; Räty & Wilde- Larsson, 2011).  

 

Anfallen gav även personer med epilepsi upplevelsen över att vara sårbar och blottad under 

anfallen. Rädslan över anfallen skapade hos en del personer oro, sömnstörningar och 

mardrömmar (Garmy- Eklund & Sivberg, 2007; Ryan & Räisänen, 2012; Räty & Wilde- 

Larsson, 2011). Barn och tonåringar med epilepsi upplevde oro över att få anfall i skolan 

eftersom de var rädda för att göra bort sig. Flera personer upplevde att anfallen var svåra att 

beskriva för dem som inte hade epilepsi (Garmy- Eklund & Sivberg, 2007). 
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Barn med epilepsi hade upplevt att deras klasskamrater reagerade negativt mot sjukdomen 

och rädslan över att bli utanför och mobbad ledde till att vissa försökte hemlighålla 

sjukdomen (Chen et al., 2010). En del barn med epilepsi beskrev också att deras 

klasskamrater hade börjat gråta när de bevittnade deras anfall och detta ledde till att de blev 

utstötta (Chen et al., 2010; Hightower et al., 2002). 

 

“ I kept my disease a secret; the healty boys would tease me about my 

seizures…” (Chen et al., 2010, sid. 1418). 

 

Motverka anfall 

Personer med epilepsi upplevde att det är deras skyldighet att ta ansvar för, vara medveten 

om, känna igen samt undvika anfallen. De flesta personer med epilepsi var medvetna om 

egenvården som förebyggde anfallen. Personer med sjukdomen beskrev att de blev chockade 

och rädda när de upplevde konsekvenserna av att leva fel, exempelvis när de hoppade över 

medicinen eller drack alkohol, men beskrev också att det var först efter att de experimenterat 

som de förstod varför epileptiker behövde leva en vardag med restriktioner för att motverka 

anfallen (Garmy- Eklund & Sivberg, 2007; Hightower et al., 2002). Personer med epilepsi 

upplevde att anfallen kom oftare när de drack alkohol, var på disco, satt framför datorn eller 

tittade på tv (Garmy- Eklund & Sivberg, 2007). 

 

“I couldn’t watch television or play games on the PC too long. I knew 

that! Would get seizures. But I did it anyway”(Garmy Eklund & Sivberg, 

2007, sid. 1181). 

 

Personer med epilepsi beskrev hur viktigt det var att identifiera faktorer som utlöste anfallen 

och sen försöka undvika dem, men epileptikerna påpekade även att vissa saker som 

exempelvis stress var svårt att undvika (Ryan & Räisänen, 2012). Främst upplevde personer 

med sjukdomen behovet av att ta hand om sig själva genom att ta medicinen, sova 

regelbundet, äta bra mat, inte vara ensamma i situationer som kunde vara riskfyllda, dricka 

alkohol med måtta och utföra träning som var anpassad efter epilepsin. Det som epileptikerna 

upplevde ökade anfallsfrekvensen var saker som att stanna uppe sent, ilska, vätskeförlust, 

mycket sol, vissa aktiviteter, tv- och datorspel, stress, dåliga matvanor och disco (Garmy- 

Eklund & Sivberg, 2007; Hightower et al., 2002). 
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Symtom 

En del personer med epilepsi nämnde att de inte kände att ett anfall kom och beskrev att de 

inte tyckte om anfallen (Chen et al., 2010; Garmy- Eklund & Sivberg, 2007; Hightower et al., 

2002; Räty & Wilde- Larsson, 2011; Wilde & Haslam, 1996). Barn med epilepsi upplevde att 

medicinen gjorde att de fick ont i magen och att anfallen gjorde att de ibland kissade på sig 

(Hightower et al., 2002). 

 

Personer med epilepsi beskrev att anfallen kom plötsligt, att de pratade och var som vanligt, 

sen att de plötsligt blev stela, startade skaka och att allt blev svart. Andra symtom som 

upplevdes förutom stelheten och skakningarna var andnöd, svettningar, obekvämhet, yrsel, 

att huden blev bedövad, huvudvärk, blixtrande ljus, ökad hjärtfrekvens, smärta i bröstet och 

minnesförlust (Chen et al., 2010; Garmy- Eklund & Sivberg, 2007; Ryan & Räisänen, 2012). 

Epileptikerna upplevde också att anfallen förde med sig muskelsmärtor, trötthet, 

koncentrationssvårigheter, huvudvärk och att de kunde ha saliv rinnande samt att många bet 

sig i tungan under anfallen. Personer med epilepsi upplevde att det var otäckt att inte veta vad 

som hade hänt under anfallen (Garmy- Eklund & Sivberg, 2007).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
För att belysa hur personer med epilepsi upplever sitt liv med sjukdomen utfördes en 

litteraturstudie med kvalitativ ansats. Eftersom studien skulle genomföras under kort tid 

valdes empirisk studie bort då denna är mer tidskrävande samt att studien skulle utföras inom 

Blekinge läns gränser, vilket begränsar urvalet av personer (Olsson & Sörensen, 2011). Efter 

övervägande bestämdes att en litteraturstudie skulle genomföras och att denna skulle ha en 

kvalitativ ansats som byggde på intervjuer och berättelser. Artiklar som byggde på 

observationer valdes bort på grund av att dessa inte fokuserar på hur personer med epilepsi 

upplever sin vardag (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Begränsningar i årtal användes eftersom det hela tiden görs framsteg inom hälso- och 

sjukvården. Om årtalet sätts för långt tillbaka finns risken att studien inte kan appliceras på 

hur det är att leva med epilepsi idag och detta hade kunnat påverkat resultatet. Från början 

var det studiens mål att bara inkludera artiklar från Norden, men efter en preliminär sökning 

hittades andra artiklar som svarade mot syftet och sökningarna utvidgades då till Europa samt 

USA. Artiklar utanför Norden som hittades övervägdes noga på grund av att deras 

vårdsystem kunde se annorlunda ut, men eftersom det var personers upplevelser som skulle 

belysas inkluderades dessa eftersom studien inte går in på vården eller något medicinskt. En 

nackdel med att artiklar från andra länder än Sverige har använts kan vara att synen på samt 

kunskapen på epilepsi troligtvis ser olika ut beroende på vilket land det gäller och detta kan 

då leda till att personer med epilepsi upplever sin sjukdom mer negativt, exempelvis i 

Taiwan. När en manuell sökning gjordes framkom en artikel från Taiwan som motsvarade 

studiens syfte och den inkluderades då på grund av dess resultat som bidrog till att personers 

liv med epilepsin kunde belysas. Deltagarnas ålder sattes utifrån att det är vid 7 års ålder de 

flesta barn har börjat skolan och 65 år sattes på grund av att det är vid den ålder många går i 

pension. Detta stora ålderspann ansågs vara positivt för studien eftersom detta gav tillfället 

att belysa hur livet med epilepsi ser ut i helhet. I resultatet är det även skrivet när det är barn 

och tonåringar som upplever något och när det inte finns preciserat är det allmänt om vad 

personer med epilepsi upplever. Valet att inkludera alla sorters epilepsi gjordes eftersom alla 

har upplevelser om sin sjukdom och alla lever ett liv med restriktioner oavsett vilken typ av 
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epilepsi personerna har. Valet baserades även på att de flesta artiklarna inte hade preciserat 

eller begränsat sig i de olika typerna av epilepsi som finns. En nackdel med att alla typer av 

epilepsi inkluderades kan vara att personer med fokala anfall som är “vakna” under hela 

anfallen och som inte upplever kramper troligtvis är mer positivt inställda till sin epilepsi och 

upplever inte att sjukdomen påverkar deras vardag på samma sätt som personer med 

generaliserade anfall gör (Solomon & McHale, 2012).   

 

Artiklarna söktes i CINAHL och MEDLINE eftersom dessa 2 databaserna enligt Willman et 

al. (2011) innehåller artiklar med inriktning på omvårdnad. För att artiklarna skulle matcha 

syftet valdes olika sökord ut och sedan användes CINAHL headings samt MeSH för att 

modifiera sökorden för att de skulle passa med databasernas kategorier. Willman et al. 

påtalar att detta är ett bra sätt för att få fram artiklar som motsvarar ens syfte (ibid.). Efter 

sökningarna i databasen hittades en författare som hade utfört flertalet studier i Sverige och 

en manuell sökning utfördes då där ytterligare en artikel hittades från denna författare. I 

databassökningar gjordes även vissa begränsningar såsom peer reviewed, research article och 

English language. Dessa gjordes för att få fram granskade artiklar som var på ett språk som 

behärskades. När sökordet epilepsy användes begränsades även sökningarna till outpatients, 

detta för att undvika träffar där patienterna befann sig i sjukhusmiljö samt där de beskrev 

upplevelsen av att befinna sig på sjukhus. 

 

Artiklarna i studien granskades för att säkerställa att deras kvalitet var tillräckligt hög. Från 

granskningsprotokollet plockades 2 kontrollfrågor bort, genereras teori och teoretisk 

referensram, och detta på grund av att ingen artikel uppfyllde dessa 2 frågor. Beslut togs att 

plocka bort dessa eftersom frågorna saknade relevans till resultatet och det var resultatet i 

artiklarna som användes i studien. Fördelen med att granska artiklarna är att författaren på 

detta sätt kan kontrollera kvaliteten på artiklarna. Om en artikel inte får tillräckligt många 

poäng kan detta vara ett tecken på att resultatet i dessa artiklar ej är tillförlitligt.  

 

För att kunna få fram hur personers liv med epilepsi ser ut användes en innehållsanalys som 

tolkats av Graneheim och Lundman (2004). Denna innehållsanalys ansågs passande eftersom 

den kan tillämpas på många olika studier, oavsett vilken utbildning författaren har. Denna 

studie utfördes med kvalitativ metod som innebär att helheten studeras och det tillåter 

innehållsanalysen som tolkats av Graneheim och Lundman (2004). Helheten kan fås fram 

genom att artiklarna har lästs igenom flera gånger för att kontexten ska framgå och för att 
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meningsenheterna inte skulle förändras. I resultatet upplevde personer med epilepsi en del 

saker olika och för vissa var exempelvis restriktionerna mer påtagliga i livet än skammen 

över sjukdomen och vice versa. Enligt Graneheim och Lundman (2008) är detta inte ett 

problem eftersom en kvalitativ innehållsanalys kan användas för att identifiera dessa 

skillnader, men även likheter i en text. För att läsare ska kunna bedöma resultatet användes 

citat och detta är enligt Graneheim och Lundman (2008) ett bra sätt för läsare att kunna 

bedöma giltigheten. Analysen har skett med en manifest innehållsanalys och det är möjligt att 

detta kan ha påverkat resultatet negativt eftersom ingen tolkning av texterna har utförts och 

det är då möjligt att bakomliggande upplevelser av livet med epilepsi har gått förlorad.  

Resultatdiskussion 
Studiens deltagare beskriver sina upplevelser av epilepsin relativt lika och de väljer att 

fokusera på ett antal saker som de upplever hindrar dem från att leva ett normalt liv. 

Dahlberg et al. (2003) menar dock på att alla personer har unika upplevelser och att ingen 

tolkar sin vardag på samma sätt som någon annan, oavsett om de har samma sjukdom (ibid.). 

Många av personerna med epilepsi tog upp hur viktigt det vara att acceptera sjukdomen och 

dess konsekvenser. Innan acceptansen menade personerna med epilepsi att sjukdomen styrde 

deras liv. Detta styrks även av Dahlberg et al. (2003) som beskriver att sjukdomar skapar 

lidande, men att genom acceptans av sjukdomen skapas välbefinnande och glädje i livet och 

vardagen. I resultatet framkommer det att vissa personer med epilepsi inte accepterade 

sjukdomen utan hemlighöll den för omgivningen, vilket medförde att personerna inte 

upplevde välbefinnande i vardagen. Detta beskriver även Dahlberg et al. som framhåller att 

personer med sjukdomar har en tendens till att ignorera och förneka lidande. Dahlberg et al. 

(2003) tolkning av livsvärldsteorin är att alla personer har tillgång till livet genom kroppen 

och att världen går förlorad utan kroppen (ibid.). Detta är något som går emot studiens 

resultat där deltagarna inte upplever att de förlorat meningen med livet trots att de inte alltid 

har tillgång till kroppen på grund av anfallen. 

 

I resultatet beskriver personer med epilepsi att första tiden med sjukdomen var svår och att de 

upplevde livet som komplicerat med epilepsin, men personerna upplevde även att efter en tid 

lärde de sig leva med sjukdomen och den blev då en del i deras livsstil, istället för att vara 

livsstilen. Detta styrks av Räty et al. (2007) som i sin studie beskrev att personerna med 

epilepsi upplevde att sjukdomen hade en negativ inverkan på livet och att epilepsin 



 

23 
 

påverkade deras liv på många sätt, men efter ett tag styrde inte sjukdomen längre deras liv 

utan den var en del av livet.  

 

Alla personer med epilepsi beskrev i resultatet att acceptans av sjukdomen var en viktig sak 

som de alla tillslut hade behövt att göra för att kunna gå vidare med livet. Hoppet om att 

epilepsin kunde försvinna i tonåren hade fördröjt accepterandet hos vissa, men alla upplevde 

att när acceptansen väl kom blev livet med sjukdomen lättare. En del epileptiker påpekade 

dock att trots acceptansen förde sjukdomen med sig problem och oro, men att accepterandet 

ändå hjälpte dem anpassa sig till den förändrade vardagen. Detta styrker studierna utförda av 

Räty et al. (2007) och Ridsdale et al. (1999) där personerna med epilepsin upplevde att 

acceptansen av sjukdomen var viktig för att kunna leva ett liv där epilepsin inte tog över.  

 

I resultatet beskrev personer att kunskap om epilepsin hjälpte dem både att acceptera och 

skapa en medvetenhet om sjukdomen samt att kunskapen ledde till ett bättre liv med 

epilepsin och dess restriktioner. Detta framkommer även av deltagarna i Ridsdale et al. 

(1999) där personerna upplevde att kunskap om sjukdomen hade hjälpt dem att acceptera 

epilepsin samt hjälpt dem att hantera de hinder som medföljer epilepsin (ibid.). Behovet av 

att få kunskap runt epilepsin gällde inte bara epileptikerna själva utan de hade upplevt att det 

i omgivningen fanns okunskap kring sjukdomen och att detta ledde till att omgivningen 

diskriminerade och avvisade personer med epilepsi. Detta framhäver även studierna utförda 

av Paschal et al. (2007) och Sample et al. (2006) där personer med epilepsi tar upp att 

omgivningen besitter bristande kunskap om epilepsin samt att de upplever att det främst är 

anfallen som leder omgivningen till avvisande mot epileptikerna (ibid.). I resultatet framgår 

det även att personerna med epilepsi upplevde att ökad kunskap hos omgivningen inte enbart 

ledde till att de blev mer accepterade utan även att omgivningens kunskap gav dem en ökad 

känsla av kontroll, säkerhet samt stöd och detta upplevde det var viktigt i deras liv med 

sjukdomen. Detta framgår även i Paschal et al. (2007) där personerna med sjukdomen 

upplevde att om omgivningen hade kunskap om epilepsi så ledde det till att deras liv 

förbättrades.  

 

Personer med epilepsi belyste att sjukdomen medförde hinder och restriktioner i livet och att 

dessa inskränkte det dagliga livet. Detta kan kopplas till Räty och Wilde- Larsson (2007) 

studie där personer med sjukdomen upplevde att det inte var epilepsin i sig som var 

problemet utan mer restriktionerna. Alla deltagare i den studien påtalade att begränsningarna 
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runt körkort, arbete samt sport var de svåraste och yngre deltagare tog också upp att de 

upplevde att det var irriterande att inte få vara ensam (ibid.). I resultatet upplevde personerna 

att det största problemet var arbete och anställningsintervjuer. De upplevde att epilepsin inte 

bara hindrade dem från att få arbete utan också att det var svårare att behålla arbetet. Dock 

beskrev en del med epilepsi att de hade fått bra stöd från medarbetarna när de fick anfall på 

arbetet. Detta påtalar även studien av Collins (2011) som beskriver förutfattade meningar om 

personer med epilepsi kan påverka anställningsbeslutet, men även att epilepsin inte alltid är 

ett problem när personerna börjat arbeta (ibid.). När det kom till alkoholrestriktioner var det 

främst tonåringarna som upplevde det som besvärligt och inskränkande på livet. De upplevde 

att restriktionen isolerade dem från sina vänner och detta ledde till att många av tonåringarna 

började experimentera med alkoholen. Även tonåringarna i Räty och Wilde- Larssons studie 

(2007) upplevde att alkoholrestriktionen var irriterande att leva med och att denna restriktion 

ledde till att de kände sig utanför i sin umgängeskrets (ibid.). Barn och tonåringar upplevde 

även att epilepsin hindrade dem från fysisk aktivitet och att detta inte bara ledde till att de 

inte fick utföra vissa aktiviteter som bad, ridning, cykling utan även att de kände sig 

diskriminerande och utför i skolan. De barn som fick utföra fysiska aktiviteter fick då inte 

vara ensamma och detta hindrade dem från att bli självständiga. Detta styrker även studien 

utförd av Collins (2011) där personer med epilepsin beskriver att fysisk aktivitet med vänner 

är en viktig del i livet samt att vissa aktiviteter kräver övervakning oavsett ålder exempel 

simning och bad (ibid.)  

 

Personer med epilepsi upplevde anfallen som skamfyllda och att denna känsla främst 

uppkom av omgivningens reaktioner till anfallen. Detta styrks av Räty et al. (2007) där 

personer med sjukdomen upplevde en känsla av skam på grund av att omgivningen tyckte att 

epilepsi är en sjukdom som är förenad med skam och detta ledde till att epileptikerna 

undanhöll sjukdomen (ibid.). I samband med anfallen upplevde de också rädsla, främst på 

grund av att anfallen inte kunde kontrolleras och att de kunde skada sig under anfallen. 

Rädslan skapade hos en del personer med epilepsi oro och sömnstörningar. Detta upplevde 

även deltagarna i studien utförd av Räty et al. (2007) som uttryckte rädsla över att få anfall 

och var som kunde hända med dem under anfallet. 

 

Personer med epilepsi upplevde att det var skyldighet att försöka motverka anfallen genom 

att leva efter sjukdomens restriktioner. De hade upplevt att dricka alkohol, vara utsatt för 

blixtrande ljus exempel dator, tv och disco samt ilska och vätskeförlust kunde öka 
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anfallsfrekvensen. Detta kan kopplas till studien utförd av Räty et al. (2007) där personerna 

med epilepsi också hade hittat de faktorer som kunde motverka anfallen. De upplevde att 

hålla sig till särskild mat och vardagsrutiner samt att minska stressen också minskade 

anfallsfrekvensen.  

Slutsats 
Studien har belyst hur personer med epilepsi upplever sitt liv och sin vardag med sjukdomen. 

Det har framkommit att personer med epilepsi upplever att sjukdomen påverkar livet på olika 

sätt. Det som alla epileptiker påvisade var att det är av stor vikt att acceptera sjukdomen för 

att kunna hantera den och de situationer som medföljer. Personer med sjukdomen beskrev 

många negativa känslor runt epilepsin exempelvis rädsla, ilska och skam. Personerna beskrev 

att epilepsin hindrade dem från många av de stora händelserna i livet såsom körkort, armen, 

graviditet samt fasta förhållanden. Epileptikerna upplevde även att restriktionerna som 

medföljer sjukdomen hindrade dem från att leva den vardag de önskade. Barn och tonåringar 

med epilepsi nämnde att de ville utföra fysisk aktiviteter, gå på disco, dricka alkohol och 

umgås med sina vänner, men att restriktionerna hindrade detta. Livsvärldsteorin betonar att 

personer har tillgång till livet genom sin kropp och detta är något epileptiker inte kan uppnå 

fullt ut.  

 

Trots att personerna levde med en kronisk sjukdom som hindrade dem från att leva livet fullt 

ut, upplevde alla att de såg sig själva som normala och inte som handikappade. De flesta hade 

accepterat epilepsin och restriktionerna som en del av livet och blev då mer positivt inställda 

till sjukdomen och upplevde då att de levde ett fullgott liv.  

 

När studien utfördes upptäcktes det att det är brist på tidigare forskning som belyser 

personers upplevelser av sjukdomen. Eftersom epilepsi är den vanligaste neurologiska 

sjukdomen är det viktigt att mer forskning utförs för att epileptikerna ska få det stöd och 

förstående de behöver för att deras upplevelser av livet ska förbättras. I flertalet utförda 

studier nämns det att samhället har bristande kunskap om epilepsi. Det hade därför varit 

intressant om fler studier utfördes för att belysa samhällets kunskaper samt hur pass mycket 

samhället faktiskt påverkar personers upplevelser av livet med epilepsin.  
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i CINAHL 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Epilepsy 32 2013-01-27 0 0 

Attitude 96,611 2013-01-27 0 0 

Life Experiences 13,752 2013-01-27 0 0 

Emotions 20,666 2013-01-27 0 0 

Perception 18,036 2013-01-27 0 0 

Epilepsy AND Attitude 8 2013-01-27 6 1 

Epilepsy AND Life 
Experiences 

8 2013-01-27 4 2 

Epilepsy AND Emotions 112 2013-01-27 6 1 

Epilepsy AND Perception 0 2013-01-27 0 0 

Epilepsy AND Seizure AND 
Experiences 

6 2013-02-02 3 1 

Epilepsy AND Stigma 25 2013-01-27 10 1 

 
Sökningar i MEDLINE 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Epilepsy 11,146 2013-01-17 0 0 

Perception 12,897 2013-01-17 0 0 

Emotions 10,640 2013-01-17 0 0 

Life Change Event 1,627 2013-01-17 0 0 

Attitude 1,034 2013-01-17 0 0 

Epilepsy AND Emotions 
AND Perception 

7 2013-01-17 4 1 

Epilepsy AND Attitude 6 2013-01-17 4 0 

Epilepsy AND Life Change 
Event 

5 2013-01-17 2 0 

 
Manuell sökning 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
- - 2013-01-17 8 1 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Räty, L., & Wilde-Larsson, B. 
(2011). 
Sverige 

Patients’ perceptions of living with 
epilepsy: a phenomenographic study 

Intervjustudie 
Fenomenografisk  undersökande 
ansats 

19 stycken  
Ålder 20-65  
 

Bra 

Hightower, S., Carmon, M., & 
Minick, P. (2002) 
USA 

A Qualitative Descriptive Study of the 
Lived Experiences of School-aged 
Children with Epilepsy 

Intervjustudie 
Open-ended 

8 stycken 
Ålder 9-12 

Bra 

Garmy Eklund, P., & Sivberg, B. 
(2007). 
Sverige 

Adolescents’ lived experience of 
epilepsy 

Intervjustudie 
Open-ended  

13 stycken 
Ålder 13-19 

Medel 

Räty, L., Larsson, G., Starrin, B., 
& Wilde-Larsson, B. (2009). 
Sverige  

Epilepsy Patients’ Conceptions of 
Epilepsy as a Phenomenon 

Intervjustudie 
Fenomenografisk undersökande 
ansats 

19 stycken 
Ålder 20-64 

Bra 

Chen, H-J., Chen, Y-C., Yang, H-
C., & Chi, C-S. (2010). 
Taiwan 

Lived experience of epilepsy from the 
perspective of children in Taiwan 

Intervjustudie 
Fenomenografisk undersökande 
ansats 

15 stycken 
Ålder 7-12 

Bra 

Ryan, S., & Räisänen, U. (2012). 
UK 

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

Djupgående intervjuer 
 

37 stycken 
Ålder 16-28 

Bra 

Admi, H., & Shaham, B. (2007) 
Israel 

Living With Epilepsy: Ordinary 
People Coping With Extraordinary 
Situations 

Djupgående intervjuer 14 stycken 
Ålder 15-24  

Medel 

Wilde, M., & Haslam, C. (1996) 
UK 

Living with epilepsy: a qualitative 
study investigating the experiences of 
young people attending outpatients 
clinics in Leicester 

Djupgående intervjuer 48 stycken 
Ålder 13-25 

Bra 
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