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Sammanfattning    

Epilepsi är en sjukdom som drabbar hjärnan och är den mest vanligt förekommande 

neurologiska sjukdomen. Den debuterar oftast tidigt i livet, runt barn- och 

ungdomsåren. Vid epilepsi är hjärnans nervceller överaktiva vilket kan ge olika typer av 

anfall. Att drabbas av epilepsi under utvecklingen kan komma att påverka synen på sin 

egen kropp och därmed livsvärlden. Då tidigare forskning fokuserat på föräldrarnas 

perspektiv är det av nytta att nu belysa barnens uppfattning. Syftet är därför att belysa 

hur barn och ungdomar med epilepsi upplever sin vardag, detta för att kunna skapa en 

ökad förståelse för barnen. Uppsatsen är en litteraturstudie enligt Axelsson (2012) som 

inkluderar sju kvalitativa artiklar. Från det analytiska arbetet kom författarna fram till 

fyra teman med respektive subteman. De fynd som kom fram var att barnen bär på en 

stor oro förknippad med deras anfall och som genomsyrar hela deras vardag. Vidare 

framkom det att barnen känner sig begränsade av sina föräldrar men även av andra 

vuxna såsom lärare vilket leder till att de känner sig annorlunda och inte kan göra 

samma saker som andra barn i deras omgivning. Dock är föräldrarna en viktig källa av 

trygghet och en person som ger stöd. I resultatet framgår det även att barnen önskar mer 

information om sin sjukdom av vårdpersonalen, att de behöver kämpa extra mycket i 

skolan och att de får stå ut med mycket biverkningar på grund av medicinering. En 

diskussion förs sedan kring de centrala resultaten och ställs mot studier där föräldrarnas 

perspektiv studerats.  

 

 

Nyckelord: Epilepsy, Quality of Life, Adolescents, Qualitative, Experience, Child, 

Childhood   
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INLEDNING 

Plötsligt blir allting svart. Jag vaknar på golvet, min första tanke är: såg någon? Jag 

har bitit mig i tungan och blöder. Det känns konstigt. Något är fel med mig, men vad 

kan jag inte sätta ord på, berättar en pojke för författarna under sitt besök på 

vårdcentralen. Epilepsi är en sjukdom som inte syns på ytan och som kan dyka upp utan 

förvarning. Detta gör sjukdomen svår att hantera för den drabbade och dess anhöriga 

särskilt i barn- och ungdomsåren. Denna pojke är ett av få barn som får chansen att 

uttala sig om sin egen upplevelse gällande epilepsi då det råder brist i forskningen kring 

detta. Barn och ungdomars röst tycks ofta falla bort och föräldrarnas känslor studeras 

och lyfts fram. I och med detta väcktes intresset kring ämnet då det faktiskt handlar om 

att barn och ungdomar har en egen uppfattning och är de som ska lära sig att leva med 

sin sjukdom. Därför valdes att fokusera på hur det är att leva med epilepsi utifrån ett 

barn- och ungdomsperspektiv. 

 

I denna uppsats är barnen och ungdomarna mellan sju och 19 år. När det i resultatet 

beskrivs hur barnen upplever eller berättar något handlar det om barn mellan sju och 12 

år. När det beskrivs hur ungdomarna upplever eller berättar något berör det tonåringar 

mellan 13 och 19 år. Vid benämningen barnen och ungdomarna berörs samtliga åldrar. 

I övriga arbetet används barnen för hela ålderspannet. 

 

BAKGRUND 

Epilepsi 

Epilepsi är en av världens vanligast förekommande neurologiska sjukdom som idag 

berör 50 miljoner människor runt om i världen. I Sverige har 0,6 procent av 

befolkningen aktiv epilepsi (Grefberg & Johansson, 2007, ss. 553-554). Epilepsi är en 

åkomma som kan drabba alla människor oberoende av ålder, kön, nationalitet eller 

social grupp. Trots att sjukdomen är vanlig möts, enligt World Health Organization, 

många människor av fördomar och diskriminering. Detta anses vara svårare att komma 

över än sjukdomen i sig, då människor runt om i världen känner sig avskräckta av den 

stigmatisering som råder kring epilepsi. Dessa sociala attityder kan orsaka mer smärta 

och skada än anfallen i sig (WHO, 2012).  

Vid epilepsi är hjärnans nervceller överaktiva vilket kan ge olika typer av anfall. Dessa 

anfall kan delas in i två huvudgrupper. Den ena gruppen kallas primärt generaliserande 

och vid dessa anfall är hela kortex, hjärnan, inblandad från anfallets början. Det finns 

olika typer av primärt generaliserande anfall och dessa kan se ut på olika sätt; individen 

kan trilla ihop, ha spasmer, bara stirra rätt fram i några sekunder eller bli helt stel för att 

sedan trilla baklänges. Vid primärt generaliserande anfall förlorar personen medvetandet 

och ryckningar förekommer i armar och ben. Den andra gruppen kallas för fokala anfall 

och dessa startar i en begränsad del av hjärnan. Vid fokala anfall blir patienten sällan 

medvetslös utan symtomen kommer från den del av hjärnan där anfallet började 

(Solomon & McHale 2012, ss. 28-35). 

De neurologiska besvären kan debutera i alla åldrar men vanligtvis sker insjuknandet i 

barnaåren och tonåren. I världen uppskattas 10,5 miljoner barn lida av aktiv epilepsi 
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(Guerrini 2006, ss. 499-524). Kunskapen om orsak och patofysiologi gällande 

barnepilepsi har avsevärt förbättrats med modern hjärnavbildningsteknik och genetiska 

studier. Dock är kunskapen om orsakerna till varför sjukdomen uppträder vid en viss 

ålder fortfarande mycket begränsad. Det kan uppstå sekundärt på grund av t.ex. stroke, 

hjärtstopp, utvecklingsskada eller skalltrauma (Guerrini 2006, ss. 499-524). Enligt 

svenska epilepsi förbundet (2007) är infektion sannolikt den vanligaste orsaken i 

världen till att drabbas av epilepsi.  

Sjuksköterskans roll 
 

Enligt McNelis, Buelow, Myers och Johnson (2007, ss. 195-202); Eklund och Sivberg 

(2003, ss. 40-49); Chen, Chen, Yang och Chi (2010, ss. 1415-1423) finns en okunskap 

hos barn- och ungdomar och en önskan om att informationen skall ges på rätt nivå. Då 

okunskap och en känsla av att inte kunna förklara sin sjukdom råder är det viktigt att 

sjuksköterskor undervisar barn och föräldrar om anfall och strategier. För att på så vis 

bättre handskas med anfallen, beteenden och mediciner och ge barnen en känsla av 

normalitet och acceptans (Hightower, Carmon & Minick 2002; ss. 131-137; Marin, 

2005, ss. 321-326). För att kunna undervisa barnet krävs det att en relation till denne 

skapas och för att skapa en vårdande relation krävs enligt Wiklund (2003) att se 

personen och inte dess sjukdom. Med hjälp av en god vårdande relation kan 

sjuksköterskor få en ökad förståelse av hur individen upplever sin vardag och hur 

barnets livsvärld och subjektiva kropp påverkas av epilepsi. Det är inte bara epilepsin 

som påverkar barnens upplevelse av sin värld utan människan lever i ett sammanhang 

och samspel. Det kräver även att sjuksköterskor ser anhöriga och individens miljö för 

att kunna förstå individen. På så vis kan vårdpersonalen samla in nödvändig kunskap för 

att på bästa sätt hjälpa och stödja barnet (Wiklund 2003, ss. 148-181). 

 

Föräldrar och syskon 
 

Mims (1997, ss. 187-192) beskriver hur epilepsi inte enbart drabbar barnet som får 

diagnosen utan involverar hela familjen. Familjer till barn med aktiv epilepsi upplever 

högre nivåer av stress till skillnad från familjer utan barn med kronisk sjukdom. Även 

syskonen blir påverkade av att ha ett sjukt syskon. Syskon oroar sig för att den drabbade 

skall slå sig i samband med anfall eller till och med avlida på grund av anfallen. Vidare 

visar Mims (1997, ss. 187-192) att de oroar sig för att den drabbade skall bli retad eller 

mobbad i skolan. Det finns även ett missnöje hos syskonen och en känsla av låg 

tillfredsställelse då de ofta känner sig bortglömda och utanför.  

 

Landreth-Harris (2010, ss. 11-18) menar att det är viktigt att barnens omgivning är 

informerad för att undvika olyckor. Har barnen syskon ska även de vara informerade 

men det är viktigt att inte bara lägga fokus på de sjuka barnen. Syskon behöver också 

uppmärksamhet och få tid från föräldrarna precis som det drabbade barnen automatiskt 

får på grund av sin sjukdom.  

 

Då föräldrarna spenderar mycket tid med de sjuka barnen kan syskonen hamna i kläm 

och uppvisa varierande känslomässiga reaktioner och oacceptabelt beteende i ett försök 

att få uppmärksamhet av föräldrarna (Mims 1997, ss. 187-192; Landreth-Harris 2010, 

ss. 11-18).  
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Barns utveckling och identitet under sjukdom 
 

Marin (2005, ss. 321-326) belyser att under barn- och ungdomsåren präglas livet av 

stora förändringar, allt från att börja skolan till att bli självständig från sina föräldrar. 

Där emellan skall de försöka finna kamrater, upptäcka världen, sin sexuella läggning 

och forma sin identitet. Förutom allt detta som alla barn och ungdomar går igenom går 

ett barn med epilepsi igenom ytterligare utmaningar då de ska lära sig handskas med sin 

sjukdom och dess behandling. Epileptiska symptom kan därför bli ett hinder i sökandet 

av en identitet, då barn och ungdomar kan ha svårt eller bli begränsade att delta under 

dessa aktiviteter. Vidare menar Marin (2005, ss. 321-326) att ungdomar är i riskzonen 

för stigmatisering och depression. Epilepsi leder till otrygghet och oro och individen 

kan därför bli deprimerad och välja att isolera sig. 

 

Sjukdom förändrar synen på kroppen och på så sätt drabbar det även livsvärlden som är 

den värld vi verkar och lever i (Merleau-Ponty 1997, ss. 102-120). Vidare menar 

(Merleau-Ponty 1997, ss. 102-120) att för många leder sjukdom, till exempel epilepsi 

till en dålig självbild, många kan ha negativa föreställningar om vad det innebär att ha 

en sjukdom och detta kan vara en belastning för den drabbade. Marin (2005, ss. 321-

326) menar att dessa livsförändringar blir ännu svårare att anpassa sig till, som barn och 

ungdom, då epilepsi drabbar ett nervsystem som är under utveckling. 

 

Barn möter även problem som inlärningssvårigheter så som desorientering och andra 

kognitiva nedsättningar. Förutom detta påverkas även barnens inlärning av anfallen och 

kramperna vars konsekvenser minskar vakenhet och stör kortvarig lagring av 

information. Täta och okontrollerade anfall försämrar inlärning av ny information på 

grund av den tid individen är omedveten om miljön. Nattetid kan anfall störa 

befästningen av minne och påverka språkfunktioner. Hos barn är alla dessa kognitiva 

försämringar av stor betydelse eftersom när de inträffar, även om det är tillfälligt, kan 

påverka pedagogiska framsteg och leder till begränsade yrkesmässiga möjligheter 

senare i livet (de Boer, Mula & Sander, 2008, ss. 540-546).  

 

Landreth-Harris (2010, ss. 11-18) beskriver att barnen behöver och vill vara som andra 

barn. De spekulerar i hur andra barn kommer att bemöta dem och behandla dem. Det är 

viktigt att vuxna kring de sjuka barnen hjälper dem att prestera och hinna med 

skolarbetet. Detta för att det stärker dem och får dem att må bra över sig själva. Barn 

med epilepsi behöver också hjälp från föräldrar och andra vuxna i sin omgivning med 

att informera kamrater om sjukdomen. På detta vis minskar rädslan över epilepsi och 

dess konsekvenser hos den sociala omgivningen. Ofta är det denna rädsla hos andra 

människor som gör att barnen blir utsatta för mobbning och sårande attityder (Landreth-

Harris 2010, ss. 11-18).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Då epilepsi vanligast debuterar i barn- och ungdomsåren är det av nytta för vårdpersonal 

att identifiera upplevelserna av hur sjukdomen påverkar barnens vardag i ett tidigt skede 

då denna kunskap är begränsad. Barn och ungdomar måste många gånger anpassa sin 
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vardag efter sin sjukdom. Som sjuksköterska är det möjligt att i sin yrkesroll möta ett 

barn med epilepsi. För att kunna förhålla sig, bemöta och stödja detta barn på bästa sätt i 

vardagen behövs mer kunskap och en ökad förståelse för hur de upplever sitt dagliga liv 

med epilepsi. I dagens läge finns få studier gjorda på barnens upplevelser och fokus 

ligger på föräldrarnas känslor kring sjukdomen. Genom att skapa en bild över barnens 

egna upplevelser kan det underlätta för sjuksköterskor att vårda och möta barnen och 

ungdomarna utifrån deras livsvärld. Om inte denna kunskap utökas kan konsekvenserna 

bli en otillräcklig vårdrelation. Hur upplever barn och ungdomar att epilepsin påverkar 

deras vardag?  

 

SYFTE 

Syftet är att belysa hur barn och ungdomar med epilepsi upplever sin vardag. 

 

 

METOD 

Det tillvägagångssätt som ligger till grund för denna uppsats är en litteraturstudie 

baserad på Axelssons (2012) metod. I de artiklar som ligger till grund för detta 

examensarbete har forskarna använt sig av intervjuer för att få fram information av 

barnen och ungdomarna. Gemensamt för alla artiklar är att de är kvalitativa och 

behandlar upplevelser av att leva med epilepsi.  

 

Datainsamling 
 

 

För att finna relevanta artiklar som svarade an mot syftet har databaserna Cinahl, 

PubMed genomsökts. Detta för att det i dessa databaser finns artiklar med 

vårdvetenskaplig förankring.   

 

I Pubmed gjordes ett flertal sökningar med olika ämnesord. Den första sökningen 

innefattade orden Quality of Life, Epilepsy och Adolescent med avgränsningar såsom de 

är beskrivna nedan och gav författarna 198 träffar. Sex av dessa lästes då artikelns titel 

och abstrakt svarade an mot syftet och innehöll relevanta sökord. Den andra sökningen 

innefattade orden Epilepsy, Child och Qualitative med avgränsningar såsom de är 

beskrivna nedan samt att de skulle vara skrivna på engelska. Författarna fick 65 träffar 

varav fyra av dessa lästes då artikelns titel och abstrakt svarade an mot syftet och 

innehöll relevanta sökord. Detta resulterade i fyra artiklar då de svarade an mot syftet.  

 

Även i Cinahl gjordes flera sökningar med olika ämnesord. Den första sökningen 

innefattade orden Epilepsy, Experience och Adolescents med avgränsningarna såsom de 

är beskrivna nedan samt att informanterna skulle vara under 19 år och gav författarna 

sex träffar varav en artikel lästes utifrån intresset av titeln och artikelns abstrakt. Detta 

resulterade i en artikel då den svarade an mot syftet. Den andra sökningen innefattade 

orden Epilepsy, Childhood och Life experiences utan avgränsningar och gav författarna 

åtta träffar där en artikel lästes utifrån intresset av titeln och artikelns abstrakt. Denna 

artikel valdes då den lämpade sig för studiens syfte.  
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Ytterliggare sökningar gjordes, men då dessa inte resulterade i användbara artiklar 

redovisas inte dessa sökningar här. Se Bilaga 1 för urvalsprocessen. 

 

Avgränsningar:  

 

 2000-2013.  

 Abstract Available.  

 

Inklusionskriterier:  

 

 Barn mellan 7-19 år.  

 Artiklar skrivna på engelska och svenska.  

 

Exklusionkriterier:  

 

 Barn med andra neurologiska sjukdomar. 

 Föräldrarnas perspektiv.  

 Artiklar som berör behandlingsmetoder.  

 Kvantitativa artiklar.  

 

Dataanalys 

 
Det analytiska arbetet började med att författarna läste de sju utvalda artiklarna 

upprepade gånger för att få en uppfattning om innehållet. Därefter diskuterades 

innehållet sinsemellan för att få en bättre och gemensam överblick av artiklarnas 

resultat. Efter flera genomläsningar lyftes artiklarnas viktigaste delar ut med fokus på 

syftet och fördes över till ett stort ark. På det stora arket kunde författarna se att fyra 

stycken teman bildats vilka berörde barnens vardag. Detta gav möjligheten att få en 

överblick av resultatet och skillnader och likheter kunde noteras. Dessa teman färglades 

med gul, röd, grön samt blå. Författarna skrev sedan ut nya exemplar av artiklarna och 

läste på nytt om artiklarnas resultat för att inte gå miste om något av betydelse för syftet. 

På detta vis kunde en ny helhet skapas. Detta resulterade i fyra teman med två subteman 

vardera, förutom det sista som resulterade i tre subteman.  

 

 

RESULTAT 

Resultatet av analysen av samtliga artiklar gav fyra teman med respektive subteman. Se 

tabell 1.   

Tabell 1. Beskrivning av resultatets uppbyggnad. 

Teman Subteman 

Familjens betydelse   Stöd och trygghet 

 Att bli begränsad 

Att behöva kämpa i skolan  Koncentrations-, minnes- och 

inlärningssvårigheter 

 Relationen till läraren  
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Barnet och dess kompisar  En bästa vän 

 Att känna sig annorlunda 

Hur medicin och anfall påverkar 

vardagen  

 Att känna oro och andra negativa känslor 

 Biverkningar och symptom 

 Strategier för att handskas med livet 

 

Familjens betydelse  
 

Under detta tema beskriver informanterna hur deras föräldrar fungerar som en källa till 

både trygghet och stöd samt att de också beskriver hur de begränsas av sina föräldrar.   

 

Stöd och trygghet 
 

Samtidigt som barnen förlitar sig på föräldrarna när det kommer till medicineringen bär 

de på en oro att föräldrarna skall glömma ge dem medicinen (Moffat, Dorris, Connor, 

Espie 2009, ss. 179-189). Vidare beskriver barnen i studien gjord av Moffat et al. (2009, 

ss. 179-189) att föräldrarna är en källa till tröst efter ett anfall.  

 

Förutom att föräldrarna finns där som ett stöd och en trygghet gällande medicineringen 

beskriver barnen i studien gjord av Chen, Chen, Yang och Chi (2010, ss. 1415-1423) att 

de ber sina föräldrar om hjälp när något gått snett eller om de mår dåligt. Det är även 

gentemot sina föräldrar som barnen vågar uttrycka sina känslor som sjukdomen väcker. 

Barnen och ungdomarna i studien gjord av Elliot, Lach och Smith (2005, s. 664-678) 

berättar att irritation, frustration och ilska är känslor som uppstår och riktas mot 

familjemedlemmarna.   

 

Barnen och ungdomarna i studien gjord av Mc Ewan, Espie, Metcalfe, Brodie och 

Wilson (2004, ss. 15-31) uttrycker bekymmer kring vem som ska fungera som trygghet 

i hemmet när de flyttar ifrån sina föräldrar. De oroar sig över säkerheten och riskerna 

om de skulle få ett anfall när de är ensamma. 

 

Att bli begränsad 

 

Föräldrarna sätter även begränsningar för barnen och ungdomarna genom att inte låta 

dem delta i aktiviteter, sova över hos kompisar, vara ute sent på kvällarna eller bara få ta 

en dusch ensam vilket barnen upplever som problematiskt då de missar lek och nöjen. 

Vidare berättar barnen om en känsla av att bli mer begränsade än vad deras syskon blir. 

Barnen uttrycker missnöje över dessa begränsningar i form av ilska (Eklund & Sivberg 

2003, ss. 40-49; Moffat et al. 2009, ss. 179-189).  

 

Vissa föräldrars oro är så stark att de till och med övervakar sina barn och ungdomar 

genom monitorer. Föräldrarnas oro är något som inte går barnen och ungdomarna 

obemärkt förbi och påverkar barnen mycket (Elliot, Lach & Smith, 2005, ss. 664-678; 

Moffat et al. 2009, ss. 179-189). Ett barn väljer därför att sova hos sina föräldrar om 

nätterna (Moffat et al. 2009, ss. 184-185). Deltagarna berättar att föräldrarnas oro för 

anfallen och dess konsekvenser är en orsak till varför föräldrarna begränsar dem vilket 

skapar frustration (Elliot, Lach & Smith, 2005, ss. 664-678; McEwan et al. 2004, ss. 15-

31; Moffat et al. 2009, ss. 179-189). Samtidigt så säger barnen och ungdomarna i 
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studien gjord av McEwan et al. (2004, ss. 15-31) att de hellre blir överbeskyddade än 

inte beskyddade alls då det ger en känsla av att inte vara ensam i sin sjukdom.  

 

I en studie skriven av Hightower, Carmen och Minick (2002, s. 135) är det bara en 

informant som uppgav att hon blivit begränsad av sina föräldrar och detta efter att hon 

brutit armen vid en cykelolycka.  

 

Att behöva kämpa i skolan 
 

I detta tema beskrivs de problem informanterna av studierna kan stöta på i skolan på 

grund av deras epilepsi. Det handlar om att de upplever inlärnings- och 

koncentrationssvårigheter och deras relation till läraren och deras kunskap kring 

sjukdomen.  

 

Koncentrations-, minnes- och inlärningssvårigheter 
 

I studien av Elliot, Lach och Smith (2005, ss. 664-678) beskriver barnen och 

ungdomarna att de upplever en trötthet som gör att de somnar under skoltid och missar 

viktig undervisning. Denna trötthet gör det svårt för barnen och ungdomarna att tänka 

klart och i samband med minnessvårigheter gör det att deras akademiska prestationer 

blir lägre än andra barns. När prestationen sjunker blir informanterna oroliga över att 

inte få en god utbildning och deras självkänsla påverkas (Elliot, Lach & Smith, 2005, ss. 

664-678). 

 

Anfallen beskrivs även av barnen och ungdomarna att vara så många under en dag att de 

missar undervisning och prov, detta tycker barnen och ungdomarna gör det svårare för 

dem att lära sig saker och prestera i skolan (Moffat et al. (2009, ss. 179-189; McEwan et 

al. 2004, ss. 15-31; Eklund & Sivberg, 2003, ss. 40-49). En ungdom beskriver att hon 

under en dag fått 28 anfall vilket lett till att skolan beslutat att hon inte behövde skriva 

några examinationer (McEwan et al. 2004, s. 22). I övrigt beskriver barnen att de känner 

sig saktfärdigare än andra barn och att de inte hinner göra klart sina uppgifter i tid 

(Moffat et al. 2009, ss. 179-189; Chen et al. 2010, ss. 1415-1423).  

 

Relationen till läraren  
 

Barnen och ungdomarna har både positiva och negativa känslor för sina lärare och 

tycker att lärarnas reaktioner varierar. De söker stöd och trygghet hos lärarna för att 

handskas med sina problem, exempelvis mobbning (Elliot, Lach & Smith, 2005, ss. 

664-678; Eklund & Sivberg, 2003, ss. 40-49). Vidare menar ungdomarna i Eklund och 

Sivbergs (2003, ss. 40-49) studie att lärarna är en trygg vuxen för dem. De negativa 

känslorna som barnen och ungdomarna berättar om angående sina lärare är att de 

begränsar dem i skolaktiviteter. Exempel på aktiviteter de inte får delta i är gymnastik, 

inte sitta vart de vill i klassrummet och inte leka med sina skolkamrater (Moffat et al. 

2009, ss. 179-189; Chen et al. 2010, ss. 1415-1423, McNelis, Buelow, Myers & 

Johnson, 2007, ss. 195-202). Eklund och Sivberg (2003, ss. 40-49) påpekar att 

ungdomarna känner sig diskriminerade och orättvist behandlade i skolan då lärarnas 

kunskaper om epilepsi är bristfälliga vilket gör att de är rädda för anfallen. I studien 

gjord av McEwan et al. (2004, ss. 15-31) beskriver barnen och ungdomarna ytterligare 
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negativa känslor som uppstår inför lärare då de upplever att lärarnas reaktioner till 

sjukdomen ofta är överdriven, exempel på detta är då en ungdom hade sex lärare runt 

sig vid ett anfall. 

 

Barnet och dess kompisar 
 

Detta tema representerar hur relationerna i informanternas vardag påverkas av att 

de lever med epilepsi och deras upplevelser kring den sociala miljön.  

 

En bästa vän  
 

Barnen och ungdomarna i studierna uttrycker att de vill ha en vän, oftast en bästa vän 

som fungerar som trygghet och stöd (Eklund & Sivberg 2003, ss. 40-49; Hightower, 

Carmen & Minick 2002, ss. 131-137; McEwan et al. 2004, ss. 15-31; Moffat et al. 2009, 

ss. 179-189; Chen et al. 2010, ss. 1415-1423, McNelis et al. 2007, ss. 195-202; Elliot, 

Lach & Smith, 2005, ss. 664-678). Barnen i studien gjord av Hightower, Carmen och 

Minick (2002, ss. 131-137) menar att den bästa vännen ger dem en känsla av acceptans, 

förståelse och beskydd. Detta nås genom att vännen har kunskap om sjukdomen. I 

studierna skrivna av Hightower, Carmen och Minick (2002, s. 135); Chen et al. (2010, 

s. 1418) beskriver ett antal barn att utbildning av kamraterna har lett till att de inte 

längre tror att epilepsi är smittsamt. Eklund och Sivberg (2003, ss. 40-49) förklarar att 

ungdomarna i deras studie berättat att informationen om epilepsi kommit från antingen 

lärare, föräldrar, skolsköterskan eller att människor runt omkring beskådat ett anfall. 

Detta upplever barnen som en befrielse. Det känner lättnad över att deras omgivning fått 

information av en vuxen och på så sätt har barnen och ungdomarna sluppit berätta själva 

om sin sjukdom. Om inte informationen kommer från andra vuxna i barnens och 

ungdomarnas omgivning tar de själva tag i att undervisa sina vänner. I studien av Elliot, 

Lach och Smith (2005 s. 671) vägrar barnen att se sig själva som offer och väljer därför 

att ta tag i det själva. Ungdomarna möter dock svårigheter i och med att det inte kan 

sätta ord på sin sjukdom, de har i många fall inte tillräckligt med kunskap om epilepsi 

för detta (Eklund & Sivberg 2003, ss. 40-49). 

 

Att känna sig annorlunda 
 

Samtidigt som barnen vill ha vänner upplever de sig annorlunda och finner svårigheter i 

att berätta om sin sjukdom på grund av en rädsla av att känna sig än mer olik sin 

omgivning. Många barn håller därför epilepsin hemlig då de är rädda för att bli 

behandlade annorlunda (Chen et al. 2010, ss. 1415-1423; Moffat et al. 2009, ss. 179-

189). En annan anledning till att barnen och ungdomarna möjligtvis väljer att behålla 

sin sjukdom för sig själva är av rädsla att ett rykte ska skapas (Moffat et al. 2009, ss. 

179-189; McEwan et al. 2004, ss. 15-31; Chen et al. 2010, ss. 1415-1423). Trots att 

barnen och ungdomarna har en nära vän beskriver de i artikeln av Elliot, Lach och 

Smith (2005, ss. 664-678) att vännerna sätter en stämpel på barnet som annorlunda och 

hela 32 av 49 barn i den studien uppger att de blir mobbade, både fysiskt och psykiskt, 

av sina kompisar.  

 

Desto äldre och mognare barnen och ungdomarna blir, lär de sig att epilepsi är en del av 

deras vardag och berättar att de börjar se det som en del av deras personlighet. Detta 
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upplever barnen och ungdomarna underlättar när de jämför sig med andra barn i sin 

omgivning och ställs inför huruvida de ska hålla sin sjukdom hemlig eller inte (Eklund 

& Sivberg, 2003, ss. 40-49; McEwan et al. 2004, ss. 15-31). 

 

I studien gjord av McEwan et al. (2004, ss. 15-31) är deltagarna äldre och visar på 

samma känsla kring en bästa vän som tidigare nämnda studier. Det som skiljer sig åt 

och som är av vikt i denna studie är barnens och ungdomarnas rädsla av att skapa en 

intimare relation med det motsatta könet. I artikeln skriven av McEwan et.al (2004, ss. 

15-31) fortsätter barnen och ungdomarna med att beskriva att de är rädda för att bli 

avvisade och att en eventuell pojkvän/flickvän inte kommer kunna hantera deras 

sjukdom eller se på dem på samma vis.  

 

Hur medicin och anfall påverkar vardagen 
 

Detta tema berör informanternas syn på sin medicinering, dess biverkningar samt hur 

anfallen påverkar deras liv känslomässigt och fysiskt.  
 

Att känna oro och andra negativa känslor 
 

Barnen och ungdomarna i samtliga studier förklarar för läsaren att de genomgår ett 

känslomässigt lidande tack vare sina anfall och mediciner (Eklund & Sivberg 2003, ss. 

40-49; Hightower, Carmen & Minick 2002, ss. 131-137; McEwan et al. 2004, ss. 15-31; 

Moffat et al. 2009, ss. 179-189; Chen et al. 2010, ss. 1415-1423, McNelis et al. 2007, 

ss. 195-202; Elliot, Lach & Smith, 2005, ss. 664-678). Detta uttrycks i form av oro, 

rädsla, ilska, smärta, frustration, skam och ledsamhet samt andra känslomässiga uttryck. 

Dessa är några av de starka känslor som barnen och ungdomarna yttrar sig kring. Några 

enstaka mår så psykiskt dåligt att de haft självmordstankar på grund av sin sjukdom 

(Elliot, Lach & Smith 2005, ss. 664-678).  

 

Barnen och ungdomarna pratar om oron kopplat till anfallen och dess konsekvenser 

men beskriver även en oro om hur livet i allmänhet skall te sig. Deltagarnas känsla över 

anfallens oförutsägbarhet gör att de upplever oro för vad som skall hända när anfallet 

inträffar och ger dem en känsla av att inte ha kontroll. Denna oro handlar om vad andra 

skall tycka och ängslan för att skada sig eller i värsta fall dö (Elliot, Lach & Smith 2005, 

ss. 664-678; Eklund & Sivberg 2003, ss. 40-49; Chen et al. 2010, ss. 1415-1423; Moffat 

et al. 2009, ss. 179-189; McEwan et al. 2004, ss. 15-31). Att känna sig annorlunda och 

därför bli mobbad är även en stor orsak till oro hos barnen och ungdomarna, de 

beskriver en skam över sig själva och att de inte vill göra bort sig under ett anfall 

(Eklund & Sivberg 2003, ss. 40-49; McEwan et al. 2004, s. 21; Elliot, Lach & Smith 

2005, s. 669).  

 

Utöver detta fortsätter barnen  och ungdomarna att beröra oron i form av vad som skall 

hända utifall att de skulle få ett anfall när de bor ensamma, om de kommer kunna skaffa 

körkort, få det jobb de vill ha eller kunna resa (Moffat et al. 2009, ss. 179-189; Eklund 

& Sivberg 2003, ss. 40-49; McEwan et al. 2004, ss. 15-31). Hade barnen och 

ungdomarna själva fått välja, berättade de, hade de helst av allt velat vara ett normalt 

barn utan anfall, detta skulle få dem att må bra. Detta betyder inte att barnen inte 

accepterar sin sjukdom och lär sig att leva med den men det förändrar inte deras 

negativa känslor över anfall, medicinering och ett hopp om att få vara utan (Elliot, Lach 
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& Smith 2005, ss. 664-678; Hightower, Carmen & Minick 2002, ss. 131-137; Chen et 

al. 2010, ss. 1415-1423).    

 

Biverkningar och symptom 

 

I studierna gjorda av Moffat et al. (2009, ss. 179-189); Chen et al. (2010, ss. 1415-

1423); Hightower, Carmen och Minick (2002, ss. 131-137) intog alla barnen en eller 

flera mediciner dagligen. Nästan alla barnen upplever att de har biverkningar på grund 

av sin medicinering. De berättar om fysiska symptom såsom; huvudvärk, magont, 

trötthet, yrsel, viktuppgång, håravfall och skakningar. Ett antal barn och tonåringar 

säger att de har svårt för att svälja tabletterna, att de smakar illa och att det är för många 

tabletter (Moffat et al. 2009, ss. 179-189; Chen et al. 2010, ss. 1415-1423; Hightower, 

Carmen & Minick 2002, ss. 131-137). 

 

Före anfall talar barnen om att de kan känna av auras, en känsla av obehag i kroppen, 

skakningar och huvudvärk (Chen et al. 2010, ss. 1415-1423; Moffat et al. 2009, ss. 179-

189). Efter ett anfall får barnen allt från muskelvärk till minnesluckor. Det främsta som 

uppstår och beskrivs återkommande av många barn är trötthet som genomsyrar hela 

barnens vardag. Detta kan te sig på olika sätt såsom ihållande trötthet eller 

återkommande trötthet och vara olika länge. Barnen uttrycker ett missnöje över att 

behöva sova mer än andra barn vilket leder till att de känner sig annorlunda. Tröttheten 

leder även till att barnen och ungdomarna känner sig lata och låga på energi (Elliot, 

Lach & Smith 2005, ss. 664-678; Eklund & Sivberg 2003, ss. 40-49; Moffat et al. 2009, 

ss. 179-189). 

 

Strategier för att handskas med livet 
 

Det faller naturligt att ansvaret över medicineringen under barnaåren överfördes från 

föräldrarna till ungdomarna (Eklund & Sivberg 2003, s. 47). I artikeln skriven av 

McEwan et al. (2004, ss. 15-31) beskriver barnen hur de börjar experimentera med 

doseringen för att se vad som händer och för att förstå ansvaret i sin medicinering. 

Experimentering ger dem kontroll och lärdom. Barnen och ungdomarna försöker även 

leva som andra tonåringar med bland annat alkohol, och blir chockade när det förstår 

vilket samband medicinen har med anfallen. Barnen och ungdomarna upplever att 

medicinen begränsar deras vardagsaktiviteter särskilt gällande upptäckten av alkohol 

och fester (Eklund & Sivberg 2003, ss. 40-49; McEwan et al. 2004, ss. 15-31).  

 

Det kan också handla om ofrivillig experimentering där barnen och ungdomarna 

glömmer av sina mediciner när föräldrarna inte påminner dem. Dessa misstag får dem 

också att se samband mellan sina anfall och mediciner (Eklund & Sivberg 2003, ss. 40-

49; McEwan et al. 2004, ss. 15-31). Genom att barnen och ungdomarna gör saker som 

de vet inte är bra för dem finner de strategier för vad som fungerar för just dem och för 

att hantera sin sjukdom på bästa sätt. Det handlar om att vara medveten om sitt leverne 

vilket de påpekar att andra i deras ålder inte behöver. De upplever att de måste sova 

ordentligt, äta bra, dricka ordentligt, inte utsätta sig för fysisk aktivitet eller andra saker 

som kan påverka anfallsfrekvensen såsom tv- och dataspel (Eklund & Sivberg 2003, ss. 

40-49; Hightower, Carmon & Minick 2002, ss. 131-137; Chen et al. 2010, ss. 1415-

1423). En annan strategi barnen och ungdomarna i studierna berättar om är att de helt 
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låter bli att göra saker och ting istället för att testa sig fram. På grund av anfallen känner 

de sig otrygga och väljer då själva att begränsa sig (Elliot, Lach & Smith 2005, ss. 664-

678; Eklund & Sivberg 2003, ss. 40-49). 

 

Trots de strategier barnen och ungdomarna skapar, finns hos dem en ton av osäkerhet 

kring sin epilepsi. De flesta får ta en dag i sänder för nästa dag kanske medicinen inte är 

att lita på då de växt och den inte längre har samma effekt (McEwan et al. 2004, ss. 15-

31). 

 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

 
Resultatet av denna uppsats har påvisat att barn och ungdomar med epilepsi i samtliga 

studier känner att sjukdomen påverkar hela livet och hela personen. De är annorlunda, 

utsatta och lever i en inskränkt vardag full av svåra känslor. För att klara sina dagar 

behöver de sin familj, vänner och andra vuxna i sin omgivning. Föräldrarna stödjer och 

stöttar samtidigt som de begränsar barnen och ungdomarna i deras vardagsaktiviteter på 

grund av oro. Resultatet har visat att epilepsi är mycket mer än “bara” olika typer av 

anfall, det handlar oftast om svårigheterna till följd av dessa. Under studiens gång 

upptäcktes överraskande resultat kring barn och ungdomars känslor och tankar om sin 

familj och deras inverkan. Därför vill författarna lyfta fram temat familjens betydelse 

och dess subkategori; att bli begränsad och föra en diskussion kring detta med hjälp av 

andra studier där föräldrarnas känslor ligger i fokus. Därutöver fann författarna att barn 

vill vara mera delaktiga i sin vård och bli mer informerade angående sin sjukdom. Trots 

detta kunde inte ett tema av informationen skapas som en del av resultatet men vi anser 

att det är en sådan viktig och relevant del att lyfta då det handlar om sjuksköterskans 

roll i det hela.  

 

Att bli begränsad 
 

I resultatet kan man läsa att barnen känner sig begränsade av sina föräldrar. Barnen 

känner en stor oro inför när anfallen skall komma och vad konsekvenserna ska bli. I en 

studie gjord av McNelis et al. (2007 ss.197-200) beskrivs samma oro som barnen 

upplever fast av föräldrarna. Avspeglar sig föräldrarnas oro på barnen och präglar det 

barnens vardag och tillvaro? Det är oro och ångest över barnens psykiska och fysiska 

utveckling men främst en oro över när och var anfallen ska inträffa. Det kan tyckas att 

medicineringen borde ge viss trygghet och kontroll men tack vare att sjukdomen 

drabbar en kropp i ständig utveckling växer barnen och ungdomarna ifrån medicindosen 

och denna måste justeras av och till (McEwan et al. 2004, ss. 26-27). McNelis et al. 

(2007, ss. 197-200) beskriver att föräldrarna inte känner sig tillräckligt informerade av 

vården kring sitt barns tillstånd. Det beskrivs här att vårdpersonal varken talar till dem 

eller barnen. Detta kan vara en förklaring till att barnen blir begränsade av sina föräldrar 

då deras oro inte stillas av vården.  

 

Om samtal mellan läkare och patient samt patientens familj planeras kan icke-

motiverade begränsningar i barnets vardag förhindras. Detta kan leda till en minskning 
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av negativa reaktioner och känslor samt skapa harmoni i familjen (Galletti & Sturniolo, 

2004, ss. 422-425). 

I artikeln skriven av Eklund och Sivberg (2003, s. 45) kan författarna läsa hur en 

mamma skämdes och inte ville att andra skulle veta om dotterns sjukdom. Genom att 

läsa utifrån föräldrarnas perspektiv kunde författarna utläsa ur en studie av Baker, 

Hargis, Mo-Song Hsih, Mounfield, Arzimanoglou, Glauser, Pellok och Lund (2008, ss. 

398-401) att det kan handla om att föräldrar är måna om att deras barn inte ska komma 

att behandlas annorlunda av andra bara för att de lider av en sjukdom. Det viktiga i detta 

är att barnen då kan komma att uppleva det annorlunda och självkänslan komma att 

påverkas istället. Ytterligare något som kan tänkas påverka självsäkerheten är det 

faktum att en hög procent av föräldrar till barn med epilepsi förväntar sig att sjukdomen 

kommer att hindra dem i deras liv (Baker et al. 2008, s. 399). Hade det varit en annan 

sjukdom hade möjligheten att hålla den hemlig inte varit lika stor för att den 

förmodligen är synlig. Epilepsi är dock inte det och på så sätt lätt att hålla undan. Det är 

därför viktigt att som WHO (2012) påvisar att samhället blir mer medveten om 

sjukdomen så att de drabbade inte behöver känna sig rädda för att berätta om sitt 

tillstånd. Ofta är detta den största svårigheten med att leva med epilepsi, människors 

negativa föreställningar och attityder. Det kan i vissa fall till och med leda till att 

drabbade människor inte söker hjälp för att de inte vill bli diagnostiserade och behöva 

visa för sin omgivning att de lider av en sjukdom.  

 

Wiklund (2003, s. 58) menar att en människas uppfattning och känslor om 

stigmatisering kan bero på tidigare negativa erfarenheter eller förutseende av framtida 

erfarenheter. Vidare menar Wiklund (2003, s. 58) att människan trots allt är en levd 

kropp, där individen finns och påverkas i relation till situationer, omgivning och sociala 

sammanhang.  

 

Mer än en tredjedel av barn och ungdomar med epilepsi förväntar sig att deras epilepsi 

kommer att hindra dem i framtiden. De är särskilt oroliga över att gå miste om 

anställningsmöjligheter, resor och utbildning (Baker et al. 2008, ss. 395-401). Dessa 

negativa erfarenheter kan bero på att lagarna mot epilepsidrabbade inte upphävdes 

förrän så sent som på 70-talet (WHO 2012). En intressant aspekt är att det berör främst 

tre av de länder som utgjort denna studie. Med detta och anfallens oförutsägbarhet i 

åtanke föll plötsligt saker och ting på plats för oss. Beteendet och begränsningarna 

kändes inte lika dramatiska längre utan snarare förståeliga.    

 

Sjuksköterskans roll  
 

 

För att barn ska kunna berätta för sina vänner vad det innebär att leva med epilepsi 

måste de själva ha kunskap kring sjukdomen epilepsi. Genom att öka barnens kunskap 

kring sin sjukdom kan vården hjälpa dem till att förklara för sina kompisar vad de lider 

av (McNelis et al. 2007, ss. 195-202; Eklund & Sivberg 2003, ss. 40-49). Att öka 

barnets kunskap om epilepsi är även något Marin (2005, ss. 321-326) föreslår som en 

intervention för sjuksköterskor i arbetet med barn och epilepsi. Vidare åtgärder för 

sjuksköterskan är att ha en öppen tvåvägskommunikation med barnet, erbjuda 

stödgrupper, informera och prata med barnets föräldrar. Genom god kommunikation på 

individens nivå, där barnet får känna sig jämlik, och genom vägledning kan 

sjuksköterskan avsevärt hjälpa till att minska de negativa konsekvenserna av epilepsi 



 13 

hos barn (Marin 2005, ss. 321-326). Klang Söderkvist (2008, s. 182) menar att i ett 

vårdsammanhang är ett lärande möte ett möte som präglas av att patienten blir sedd, 

bekräftad och lyssnad på. Detta innebär alltså att det är viktigt att vi som sjuksköterskor 

lyssnar på barnet och bekräftar att vi ser barnet för att denne skall kunna ta in 

information om sin sjukdom och lära sig att handskas med den. Vidare säger Klang 

Söderkvist (2008, s. 182) att det är viktigt att involvera alla parter i undervisningen. 

Detta gäller då särskilt vid undervisningen av barn då de har en orolig mamma och 

pappa vid sin sida som är i behov av minst lika mycket undervisning som barnet. 

Undervisningen måste därför anpassas både till barnets och till föräldrarnas nivå.  

 

Vår åsikt är att relationen till de anhöriga kan vara svår att hantera då de anhöriga ofta 

har mycket frågor gällande sjukdom och behandling. Något som egentligen är läkarens 

uppgift att samtala med de anhöriga om men eftersom sjuksköterskorna finns 

tillgängliga för patienten och dess anhöriga hela tiden, varje dag, så blir det lätt att alla 

frågor riktas till sjuksköterskorna. Det kan därför vara svårt att som sjuksköterska 

informera och undervisa barn och anhöriga på rätt sätt och tillräckligt lite eller mycket. 

Ofta har vi som sjuksköterskor väldigt mycket information om barnets sjukdom och 

behandling och man måste noggrant överväga vad man säger till de anhöriga. 

 

Metoddiskussion 
 

Denna uppsats är en litteraturstudie baserad på sju kvalitativa artiklar där alla svarar an 

på hur det är att leva med epilepsi. Genom detta val kunde syftet besvaras på bästa sätt. 

Att använda litteraturstudie gav författarna möjligheten att kunna använda artiklar från 

världen över och på så vis få en bredare bild över upplevelsen av att leva med epilepsi. 

Det ger även möjlighet att se varianser mellan olika kulturer. I de studier som valdes för 

denna litteraturstudie var det länder med samma levnadsstandard, länderna var England, 

Canada, Sverige, USA och Taiwan. Detta gjorde det möjligt att anta att vardagen såg 

ungefär liknande ut hos barn och ungdomar med epilepsi vilket är en styrka för studien. 

Alla artiklar är skrivna på engelska, vilket gör att artiklar på de nordiska språken som 

kan ha haft relevant information som svarar an mot syftet missats och därmed kan 

viktiga synpunkter och upplevelser från de övriga nordiska länderna gått förlorad. 

Författarna hade även kunnat söka artiklar skrivna på spanska då en av författarna både 

talar och läser flytande spanska. Detta reflekterades tyvärr inte över vilket också är synd 

då det precis som med de nordiska språken kan ha missats viktiga synpunkter och 

upplevelser. Detta har möjligen gjort att fler artiklar som kunnat vara användbara för 

uppsatsen gått förlorade och författarna är medvetna om att sju artiklar är ett ganska tunt 

material. Fler artiklar hade därför varit att föredra för att styrka och göra uppsatsen mer 

tillförlitlig. Det fanns artiklar skrivna före år 2000 men dessa valdes alltså bort och på så 

vis fanns det väldigt få aktuella artiklar.  

 

Utöver detta gav valet av metod författarna tillfälle att titta på aktuell forskning för att 

ingen av artiklarna i resultatet är äldre än tio år. Detta var positivt då det inte gav rum 

till att betvivla om informationen i studien var aktuell eller inte eftersom att det hela 

tiden görs framsteg inom sjukvården. Då förhoppningen att det presenterade resultatet 

ska kunna användas av vårdpersonal är detta viktigt eftersom att resultatet då blir 

relevant till det sammanhang/miljö som de befinner sig i. Hade årtalet varit för långt 

tillbaka finns risken att uppsatsens resultat inte kan appliceras på hur det är för barn och 
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ungdomar att leva med epilepsi i dagens samhälle. Nackdelen med att ha använt oss 

utav en litteraturstudie är att den sammanfattar redan gjord forskning inom området. Det 

mest optimala hade därför varit att ha gjort en empirisk studie med egna intervjuer. 

Anledningen till att denna metod inte valdes var för att det ansågs för tidskrävande och 

omfattande att utföra. En empirisk studie hade gjort det lättare att få en överblick över 

barnens upplevelser medan det i denna typ av uppsats var svårt att få en överblick över 

det insamlade materialet då författarna själva inte varit delaktiga under intervjuerna. 

Detta skapade osäkerhet kring viss information från datamaterialet och ett 

ställningstagande var i många fall svårt att ta.  

 

Författarna valde att begränsa åldern på informanterna från sju till 19 år. Detta för att 

informanterna skall kunna berätta om sina upplevelser på ett adekvat sätt. Samt för att 

vid sökningar utan begränsning av ålder ledde det till att föräldrarna besvarade frågor 

kring barnens upplevelser. Anledningen till varför barnen är så pass gamla som 19 år är 

för att författarna valde att gå efter Sveriges rekommendationer, som är grundade i 

barnkonventionen, där det framgår att tonåring är mellan 13 och 19 års ålder.  

 

Att utforma sökord som matchade syftet var delvis lätt, Epilepsy och Children var givna 

då det var epilepsi och barn författarna ville belysa. Att däremot finna ett ord som 

förankrade upplevelsen av hur sjukdom påverkar vardagen var svårare. Epilepsy och 

Children har därför matchats med både Quality of Life och Life experiences. Med dessa 

sökord fick författarna fram många bra artiklar som både var kvalitativa och kvantitativa 

men då upplevelsen av hur sjukdom påverkar vardagen är svårt att mäta kvantitativt 

valdes dessa artiklar bort. Författarna genomförde strukturerade sökningar men på var 

sitt håll och dokumenterade inte tillräckligt väl vilket innebar att samma artiklar 

förekom flera gånger men med olika sökord och olika avgränsningar. För att kunna 

sammanställa sina sökningar i en mall var författarna tvungna att söka om gemensamt 

och dokumentera under sökningens gång. Detta tog väldigt mycket tid från uppsatsen 

och innebar väldigt mycket merarbete. Det upptäcktes under sökningens gång att det 

fanns mycket forskning ur föräldrarnas perspektiv. Eventuellt hade författarna kunnat 

valt att utöka syftet och därmed sökorden genom att ha med föräldrarnas upplevelse. 

Det hade gett möjligheten till att hitta skillnader och likheter mellan barnens och 

föräldrarnas upplevelser och på detta vis utöka kunskapen hos vårdpersonal och stärka 

vårdrelationen då det i kontakt med barn handlar om att vårda en hel familj.  

 

Författarna till studien stötte på problem vid utformandet av teman och subteman då 

mycket av data ur artiklarna berörde flera ämnen och kunde passa in under flera teman. 

Detta gjorde det svårt att formulera klara teman, till synes kan det därför tyckas vara 

svårt att skilja på vissa teman från varandra. Författarna upplevde det svårt att sätta sin 

egen förförståelse åt sidan och låta bli att inte tolka vilket ledde till att syftet fick 

omformuleras från att beröra upplevelsen av att leva med epilepsi till upplevelsen av hur 

epilepsi påverkar vardagen. Författarna har jobbat väldigt mycket att inte tolka texten 

som står i artiklarnas resultat men då vi är tolkande varelser som tyder allt vi läser kan 

en viss nivå av tolkning skett, om än så lite som möjligt. Hade någon annan gjort 

samma studie hade resultatet säkerligen inte sett likadant ut då det är svårt att inte tolka 

och sätta sina intressen åt sidan. Ytterligare svårigheter är att få fram samma mening på 

svenska ur det som skrivs i artiklarna då de är på engelska. Innebörden av det som 
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skrivs blir ofta inte den samma vid översättning och därmed inte lika slående som på 

engelska. Detta kan leda till att viktig information för att besvara syftet missas.  

 

SLUTSATSER 

 
Det slutgiltiga resultatet av denna studie anser vi är relevant då det ger en ökad 

förståelse för barnen och ungdomarna och den ger en större inblick i vad det faktiskt 

innebär att leva med epilepsi. Detta ger möjligheten att bemöta barnen där de befinner 

sig och vårda dem därefter på bästa sätt. Studien är även användbar inom vården genom 

att den ger inblick i hur lite kunskap det finns kring barnen och ungdomarnas upplevelse 

av att leva med epilepsi. Informerar och utbildar vi barn och ungdomar vilket är ett krav 

inom vår kompetens kan vi hjälpa de sjuka att känna sig mindre annorlunda och 

stigmatiserade. Genom detta kan vården även motivera till att prata öppet om epilepsi 

för att minska risken att barn och ungdomar skadar sig vid ett anfall. Studien 

uppmuntrar till att vilja stärka utsatta barn och ungdomars självkänsla och 

självförtroende.  

Som vi nämner ovan är det viktigt att informera och stödja barnen i deras sjukdom. Men 

vem skall göra detta? På Vårdcentraler runt om i landet finns idag specialiserade 

sjuksköterskor för astma-, diabetes- och hjärt-kärlpatienter. Sjuksköterskor som 

patienterna kan ringa till för att rådfråga och få stöttning. Detta tycker författarna vore 

en god idé även för föräldrar med ett epilepsi drabbat barn, då det, som vi beskriver i 

resultatet, finns en önskan om mer information av vårdpersonal. Så småningom kan 

denna kontakt gå över att vara mellan sjuksköterska och patienten själv.  

Det kräver mer forskning kring området då vi fann att det fanns ytterst lite och genom 

processen av arbetet fann vi även att informanterna inte alltid känner sig hörda eller att 

deras behov blir tillfredställda.  
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Bilaga 1 

 

DATABAS SÖKORD + 
BEGRÄNSNINGAR 

ANTAL 
TRÄFFAR 

VALDA 
ARTIKLAR 

URVAL EFTER 
GRANSKNINGS-
PROTOKOLL 

Pubmed Quality of Life + Epilepsy 
+ Adolescent 
Abstract available. 2000-
2013 

198 6 

 

 

1 

Pubmed Epilepsy + Child + 
Qualitative 

Abstract available. 
2000-2013, Engelska 

65 4 

 

 

4 

 

 

Pubmed Epilepsy + Adolescent + 
Quality of Life. 
2000-2013, 
Abstract available, 
Free Full Text available, 
engelska, Svenska 

52 2 

 

 

0 

Cinahl Epilepsy + Experience + 
Adolescents 

Abstract Available 

2000-2013 

<18 år 

6 1 

 

 

1 

Cinahl Childhood + Epilepsy + 
Quality of life 

2000-2013, abstract 
available 

25 1 

 

 

0 

Cinahl In adolescence + Epilepsy 
+ Quality of Life 

2000-13 

10 3 

 

 

0 

Cinahl Epilepsy + Childhood + 
Life experiences 

8 1 

 

 

1 

Cinahl Epilepsy + Adolescent 
2000-13 

Abstract Available 

49 3 

 

 

0 
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Bilaga 2 

 

Författare, 

årtal, titel, 

tidskrift och 

land  

Problem och 

syfte 
Metod Urval Resultat 

Chen et al. 

2009, "Lived 

experience of 

epilepsy from 

the perspective 

of children in 

Taiwan", 
Journal of 

clinical 

nursing. 
Taiwan.  

Problem: Att få 

studier gjorda 

på barns 

upplevelser av 

att leva med 

epilepsi. 
Syftet: Är att 

belysa 

skolbarns levda 

erfarenheter av 

att leva med 

epilepsi.   

Fenomenologisk 

ansats med semi-

strukturerade 

intervjuer samt 

fältanteckningar. 

10:5 flickor och 

pojkar mellan 7-12 år 

som blivit 

diagnostiserade med 

epilepsi, inte har 

andra neurologiska 

sjukdomar, talar 

kinesiska eller 

taiwanesiska och 

samtyckt till studien. 

Två teman; Att leva med 

epilepsi och att hantera epilepsi. 

Där vardera har två subteman 

och dessa subteman vilka vidare 

har olika många kategorier. 

Totalt 12 kategorier. 

Elliott, Lach, 

Smith, 2005, " I 

just want to be 

normal: A 

qualitative 

study exploring 

how children 

and adolescents 

view the impact 

of interactable 

epilepsy on 

their quality of 

life", Epilepsy 

and behavior. 

Canada. 

Problem: 
Att barnets röst 

inte blivit 

rapporterat 

eller hört. 
Syfte: Är att 

undersöka hur 

barn och 

ungdomar med 

epilepsi 

upplever att 

deras sjukdom 

påverkar deras 

livskvalité. 

Del av en större 

prospektiv 

longitudinell 

studie. semi-

strukturerade 

intervjuer 

användes. Med 

öppna frågor för att 

framkalla svar 

inom fem olika 

domäner som 

utgörs av HRQOL. 

Urvalet gjorde 

konsekutivt. 49 barn 

och ungdomar mellan 

7-18 år inom 

specificerat 

geografiskt område, 

pratade engelska och 

inte hade några andra 

kognitiva svårigheter. 

  

Fem teman; Fysiska barriärer, 

emotionell/beteende bekymmer, 

social isolering, 

kognitiv/akademisk påverkan 

och anfall som hinder för 

normalitet. 14 subteman totalt 

har gjorts inom dessa teman. 

Garmy Eklund 

och Sivberg, 

2003, 

"Adolescents' 

Lived 

Experience of 

Epilepsy", 

Journal of 

Neuroscience 

Nursing. 

Sverige. 

Problem: Är att 

det inte finns 

någon forskning 

på hur man ska 

hantera de 

problem som 

sjukdomen 

orsakar. 
Syfte: Att 

beskriva 

ungdomars levda 

erfarenheter av 

att ha epilepsi 

och hur de 

hanterar sin 

sjukdom.  

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor användes 

vilka spelades in och 

transkriberades. 

13 ungdomar mellan 

13-19 år som haft 

diagnosen epilepsi i 

minst ett år och var 

medicinerade för sin 

sjukdom. Ungdomar 

med en 

utvecklingsstörning 

eller cerebral pares var 

uteslutna.  

Fyra teman; Anfall, begränsningar 

av aktiviteter, biverkningar av 

medicin och känslor av att vara 

annorlunda.  

McNelis, 

Buelow, Myers, 

Johnson, 2007, 

"Concerns and 

Needs of 

Children With 

Epilepsy and 

Their Parents", 

Problem: Är att 

även fast 

kategorier av 

psykosociala 

behov är kända 

från tidigare 

studier finns 

ingen exakt 

Fokusgrupp 

intervjuer där det 

totalt var fyra 

grupper. Två med 

barn och två grupper 

med föräldrar. 

Semistrukturerade 

intervjuer användes 

11 barn mellan 7-15 år 

med epilepsi i minst ett 

och ett halvt år och 15 

föräldrar till barn med 

epilepsi. 

Två teman: Att känna sig 

annorlunda och prata på min nivå. 
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Clinical Nurse 

Specialist. USA. 
innebörd av 

dessa. 
Syfte: Att på ett 

djupare plan 

undersöka oron 

kring 

anfall/kramper 

och behovet av 

information och 

stöd bland 

ungdomar med 

epilepsi och 

deras föräldrar.  

och spelades in samt 

att fältanteckningar 

togs.  

Moffat et al. 

2009, "The 

impact of 

childhood 

epilepsy on 

quality of life: A 

qualitative 

investigation 

using focus 

group methods 

to obtain 

children's 

perspectives on 

living with 

epilepsy", 

Epilepsy and 

behavior. 

England. 

Problem: Är att 

det finns få 

studier gjorda på 

barnens 

upplevelse kring 

att leva med 

epilepsi. 
Syfte: Att 

undersöka 

påverkan på 

livskvalitet hos 

barn med 

epilepsi utifrån 

deras perspektiv.  

Fokusgrupper där 

man använt 

semistrukturerade 

intervjuer som spelas 

in på band. 

Grounded theory 

används för data 

analys. 

22 barn, mellan 7-12 

år, 11:11 som har 

epilepsi och haft det 

minst sex månader och 

inte gick i särskola. 

Inga andra 

neurologiska 

sjukdomar eller ha en 

utvecklingsstörning.  

Två teman; Saker att göra med 

epilepsi och saker att göra med 

uppväxten med totalt 9 subteman 

med olika många kategorier. 

Totalt 19 kategorier. 

Hightower, 

Carmon & 

Minick, 2002, 

"A qualitative 

descriptive study 

of the lived 

experiences of 

school-aged 

children with 

epilepsy", 

Journal of 

pediatric health 

care. USA. 

Problem: Är att 

det finns få 

studier gjorda på 

barnens 

upplevelse kring 

att leva med 

epilepsi. 
Syfte: Att få en 

ökad förståelse 

för barnens 

personliga 

upplevelser av 

att leva med 

epilepsi. 

Inspelade intervjuer 

med öppna frågor 

vilka transkriberats. 

Grounded theory 

använts. 

8 barn mellan 9-12 år 

med epilepsi. De måste 

ha haft epilepsi minst 

ett år och vara 

medicinerade.  

Fyra teman; Anfall är inte kul, 

vad mina vänner tycker, saker jag 

tycker om och strategier för att 

handskas med min epilepsi.  
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McEwan et al, 

2004, "Quality 

of life and 

psychosocial 

development in 

adolescents with 

epilepsy: a 

qualitative 

investigation 

using focus 

group methods", 

Seizure. 

England. 

Problem: Är att 

det finns få 

studier där 

barnen själva får 

svara för sina 

upplevelser. 

Syfte: Att 

beskriva hur 

barn och 

ungdomar 

upplever att leva 

med epilepsi. 

Fokusgrupper 

användes där 

individerna blev 

stratifierade efter 

ålder in i sex fokus 

grupper. Data spelas 

in på band och 

Grounded theory 

används för data 

analys (mättnad 

nåddes). 

22 ungdomar mellan 

12-18 år. 
Två teman; 

Utveckling/identitetsutveckling 

och upplevelser relaterade till 

sjukdomen. Med totalt nio 

subteman med olika många 

kategorier. Totalt 25 kategorier 

 

 

 

 

 

 

 


