
1 

EXAMENSARBETE  -  KANDIDATNIVÅ 

 

 I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD 

VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2010:30  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Barn och ungdomars upplevelser av att leva med epilepsi  
 

 

 

 

 

Anna Asplund 

Linda Persson 
 

 

 

 
 

 



2 

 

Uppsatsens titel: Barn och ungdomars upplevelser av att leva med epilepsi 

 

Författare: Anna Asplund och Linda Persson 

 

Ämne: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 

  

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

 

Kurs: SSK01b 

Handledare:  Anne-Louise Bergh 

 

Examinator:   Helen Elden 

  

 

Sammanfattning  

Epilepsi är en kronisk sjukdom och är en av de vanligaste diagnoserna inom neurologin. Att leva 

med en kronisk sjukdom kan vara påfrestande. Barn och ungdomar som lever med epilepsi kan 

uppleva en stor påfrestning då både kroppen och sinnet utvecklas som mest under ungdomsåren. En 

kronisk sjukdom kan leda till begränsningar i vardagen. Syftet med studien är att beskriva barn och 

ungdomars upplevelser av att leva med epilepsi.  Studien bygger på sex kvalitativa artiklar. Den 

kvalitativa analysen resulterade i fyra huvudteman och åtta subteman. Första temat, Att vara 

annorlunda, beskriver barn och ungdomars upplevelser av utanförskap på grund av sin epilepsi. I 

det andra temat, Sjukdomens påverkan av välbefinnandet, beskriver barnen och ungdomarna hur 

deras sjukdom påverkar det vardagliga livet genom ökad trötthet, bland annat av 

medicinbiverkningar. Välbefinnandet påverkas även av emotionell labilitet.  Att förlora kontrollen 

belyser deras rädsla för att drabbas av ett epileptiskt anfall och deras upplevelse av hur 

omgivningen reagerar när de bevittnar ett anfall. De sista temat, Hopp om livet, beskriver en tro på 

framtiden och hur dessa barn och ungdomar finner acceptans och stöd, dels i sin omgivningen, dels 

i sig själva. Resultatet visar att barn och ungdomar med epilepsi behöver stöd av sin omgivning för 

att kunna acceptera sin sjukdom och göra den till en del av sig själva. Jämnåriga kamrater och lärare 

behöver mer kunskap om epilepsi så att inte barn och ungdomar med epilepsi upplever utanförskap 

i skolmiljöer. Resultatet kan ge sjuksköterskan en djupare förståelse för hur barn och ungdomar med 

epilepsi upplever det vardagliga livet. 

 

 

 

Nyckelord:  Epilepsi, upplevelser, ungdomar, barn, utanförskap, lidande, livsvärld, vårdrelation  
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INLEDNING 

I mötet med en ung kvinna som hade drabbats av ett epileptiskt anfall under ett träningspass väcktes 

tankar och frågor hos oss kring hur hennes vardag ser ut. Skiljer den sig från andra ungdomars 

vardag? Det kan vara tillräckligt påfrestande att vara ungdom då denna period i livet brukar vara 

turbulent. Barn och ungdomar med epilepsi är ofta i kontakt med sjukvården och därför är det 

viktigt att sjuksköterskan har en förståelse för hur dessa barn och ungdomar upplever sin vardag. I 

mötet med dessa patienter kan sjuksköterskan använda denna kunskap som ett verktyg.    

 

BAKGRUND 

Att vara ung och leva med en kronisk sjukdom  

 

There is nothing normal about having epilepsy...it is like belonging to a special people (Räty, 

Larsson, Starrin & Wilde Larsson, 2009, s. 206) 

  

Hos allmänheten finns det många myter och fördomar om epilepsi.  Att leva med epilepsi kan 

innebära en stor påfrestning för de drabbade. Anfallsfrekvensen och svårighetsgraden varierar  hos 

individerna och därmed skiljer sig konsekvenserna av att vara drabbad av epilepsi (Almås, 2004).  

 

I barn och ungdomsåren kan det vara extra svårt att vara drabbad av en kronisk sjukdom. En tidigare 

studie beskriver hur ungdomar upplever livet med en kronisk sjukdom. Den visar på att livet inte 

skiljer sig nämnvärt beroende på vilket typ av kronisk sjukdom ungdomen har, vare sig de har astma, 

diabetes, epilepsi eller kronisk njursjukdom. De upplever ett utanförskap och ett behov av stöd från 

omgivningen. Ungdomsåren är en tid präglad av identitetssökande och utmaningar. Social, psykisk 

och fysisk utveckling sker och barn och ungdomar söker efter acceptans från omvärlden samtidigt 

som de strävar efter att få utvecklas som oberoende individer. Barn och ungdomar med epilepsi går 

igenom samma faser i deras utveckling som andra barn och ungdomar. De lever ändock med en 

större utmaning genom att leva med en kronisk sjukdom (Taylor Gibson & Franck, 2008).  

 

På ”Epilepsy Foundation of America”s (2001) hemsida beskriver barn och ungdomar sina 

upplevelser av att leva med epilepsi. Känslan att inte kunna vara och leva som andra är explicit. Oro 

inför framtiden, känsla av utanförskap och begränsningar i det vardagliga livet är några av de 

känslor de ger uttryck för. Wiklund (2003) menar att vara begränsad i det vardagliga livet och i sin 

identitetsutveckling på grund av en sjukdom kan upplevas som en förlust av kontroll och helhet. 

Identiteten sitter till viss del i vår kropp. Hur kroppen ser ut och hur den fungerar påverkar 

livsvärlden. När då kroppen inte fungerar som den ska, blir bilden av jaget, den egna  

kroppsuppfattningen, rubbad. Den smärta som dessa upplevelser av kroppen och självbilden åsamkar 

blir till ett lidande först då det begränsar individer att leva avskilt från omvärlden. Lidandet 

uppenbarar sig då de inte kan leva så som de önskar på grund av en sjukdom (Wiklund, 2003).  

 

Epilepsi -anfall och farmakologi 

 

Individer med epilepsi har en ökad dödlighet jämfört med de som inte är drabbade. Detta beror 

främst på risken för allvarliga olyckor vid anfall, till exempel drunkning, bilolyckor och fall. Anfall 
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kan även ge livshotande hjärtrytmrubbnigar (Grefberg & Johansson, 2007). Med hjälp av de 

behandlingsmöjligheter som finns idag kan en stor del av de som lever med epilepsi leva som de 

som inte är drabbade. Det finns speciella förhållningsregler som individer med epilepsi bör följa, till 

exempel att undvika olämpliga platser så som höga höjder eller att sköta farliga maskiner. Vissa 

saker kan provocera fram anfall, till exempel alkohol, snabba skiftningar i ljus så som från en tv, 

discoljus, glittrande vatten, olika känslostimuli, infektioner, stress och lågt blodsocker. Epilepsi är  

en av de vanligast förekommande neurologiska sjukdomarna och i Sverige tros förekomsten vara 

cirka 0.8%. Omkring hälften av de som får epilepsi får det i barn- och ungdomsåren. Totalt i hela 

världen finns över 50 miljoner människor med epilepsi (Almås, 2004). 

 

Anfall  

Ett epileptisk anfall är ett tillstånd som orsakas av abnorma urladdningar i hjärnan. Denna 

hyperaktivitet kan avläsas med hjälp av elektroencefalografi (EEG). Epileptiska anfall kan utlösas 

en enstaka gång på grund av utomstående provocerande faktorer såsom alkohol, skalltrauma eller 

CNS-infektioner. För att epilepsi ska kunna definieras som en sjukdom ska två eller flera anfall 

uppkommit oprovocerat. Till största delen (60-70%) är orsaken till epilepsi okänd, men den kan 

bero på en tumör, trauma mot skallen, blödningar eller toxisk påverkan (Almås, 2004; Simonsen, 

Aarbakke & Hasselström, 2006). 

 

Symptomen varierar beroende på var i hjärnan urladdningen sker. Epileptiska anfall klassificeras 

utifrån vilken del som är drabbad och delas då in i benämningarna generaliserade anfall och 

partiella anfall. Det finns även en typ av anfall som kallas status epilepticus. Status epilepticus 

kännetecknas av återkommande anfall utan att individen hinner hämta sig mellan anfallen. Detta är 

ett allvarligt tillstånd och kräver omedelbar sjukhusinläggning och behandling (Simonsen, 

Aarbakke & Hasselström, 2006). Generaliserade anfall uppstår samtidigt i båda hjärnhalvorna och 

det finns ett flertal olika typer av anfall. Absenser (petit mal) är en typ av anfall och karaktäriseras 

av kortvariga frånvaroattacker som varar mellan 5-10 sekunder. Absenser debuterar alltid i 

barnaåren. Tonisk-kloniska anfall (grand mal) utmärks av en plötslig medvetandeförlust som följs 

av en tonisk fas då kroppen blir stel och sammandragen. Denna fas pågår i 10-30 sekunder innan 

den övergår till den kloniska fasen som utmärks av kraftiga muskelryckningar i hela kroppen under 

30-60 sekunder. När den kloniska fasen är över blir muskulaturen helt slapp och efter ett tag återfår 

individen medvetandet, men kan då vara slö och förvirrad (Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 

2006). 

 

Farmakologi 

Läkemedelsbehandling vid epilepsi inriktas på att göra patienten symptomfri eller reducera 

anfallsstyrka och intervall. Oftast startar patienten med en låg dos av läkemedel som höjs 

successivt. Biverkningar från läkemedel påverkar det dagliga livet. De vanligaste biverkningarna är 

sömnsvårigheter, nystagmus, ataxi, konfusion, trötthet, yrsel, huvudvärk, koncentrationssvårigheter 

och dubbelseende. Läkemedlen kan ge fosterskador och den sätts ut vid önskan av graviditet. I 

enstaka fall förekommer även benmärgsdepression och levertoxicitet (Simonsen, Aarbakke & 

Hasselström, 2006). De fysiska symptom och biverkningar som sjukdomen och medicinering ger 

upphov till kan leda till både ett vårdlidande och ett sjukdomslidande. Sjukdomens konsekvenser 

medför upplevelser av att vara begränsad i sin vardag (Wiklund, 2003).  

 



6 

Essensen i vårdandet   

Att se människan   

För barn och ungdomar med epilepsi kan livsvärlden te sig olikt andras livsvärld. Livsvärlden ska 

ses som unik och Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver den som 

ett uppmärksammande av människors vardagliga liv. Livsvärldsperspektiv innebär att se, förstå 

världen så som den erfars av människor. Att ha ett vårdande livsvärldsperspektiv innebär att vara 

öppen till patienter och anhörigas levda värld. Vårdaren bör vara medveten om sin förförståelse och 

medvetet försöka se individen. Förförståelsen kan påverka vårdandet negativt och därmed hindra att 

den unika individen framträder. Wiklund (2003) menar att människan inte är någon ensam enhet 

utan måste ses i det sammanhang som hon lever i. Hon påverkar såväl påverkas av sin värld. 

 

Sjuksköterskan roll  

Den vårdande relationen mellan patient och vårdare beskrivs i Wiklund (2003) som ett ömsesidigt 

och asymmetriskt förhållande. Vårdrelationen skall bygga på ett ömsesidigt mål med omvårdnaden. 

Vårdaren skall vara tillgänglig för patienten och patienten kan bjuda in vårdaren i sin personliga 

sfär. Relationen utgår då från patienten och kan inte pådrivas på samma sätt av vårdaren. Wiklund 

(2003) belyser vikten i en vårdare som besitter lyhördhet, som kan känna av patienten så att 

integriteten värnas. Vårdaren skall vara observant så patienter inte behandlas eller ingår i en 

homogen grupp. På så sätt värnas patientens värdighet och patienten ses som en unik individ.  

 

Det asymmetriska i vårdrelationen beskrivs som den maktposition vårdaren innehar genom sitt 

yrke. Makten måste vårdaren reflektera över så att den inte används för att dominera patienten utan 

för att främja patientens hälsa och välbefinnande. Att lindra lidande, främja hälsa och välbefinnande 

är en viktig del i vårdandet. Välbefinnande är svårdefinierat då upplevelsen av välbefinnande är 

subjektiv och utgår från patientens livsvärld. Det kan innebära att en individ upplever hälsa och 

välbefinnande trots att individen lever med en sjukdom. Att uppleva välbefinnande hör samman 

med hur livsvärlden erfars (Wiklund, 2003).  

 

Hur en patient hanterar sjukdom, lidande och ohälsa beror på vilka hälsohinder och resurser 

patienten bär på. Hälsoresurser kan vara att inneha förmågan att verbalisera och sätta ord på sina 

upplevelser. Även omgivningen, att ha vänner och familj kan ses som en resurs. Sjuksköterskan har 

som uppgift att främja patientens hälsoresurser. En viktig del i vårdandet är också att inge hopp och 

försöka hjälpa patienten att upptäcka sina inre resurser för att uppleva en meningsfull tillvaro. Att 

försöka inge hopp till patienten ses som en central vårdaktivitet (Wiklund 2003).  

 

För att möjliggöra arbetet för sjuksköterskans vårdande krävs en fungerande vårdrelation. Denna 

vårdrelation kan lindra patients lidande och vårdaren bör besitta ett engagemang och ska inte 

förvänta sig att få något tillbaka från patienten. Tillgång av tid är ett viktigt element för att skapa en 

god vårdrelation. Att ge tid kan få patienten att känna sig trygg och betydelsefull (Dahlberg et al, 

2003). Tidsbrist kan leda till ett vårdlidande för patienten. Vårdlidande enligt Wiklund (2003) är det 

som patienter upplever som följd av otillräcklig vård. Upplevelsen av vårdlidande bildas då 

patienter känner sig kränkta eller när kontrollen över situationen brister. En patient kan känna sig 

kränkt när beskrivning av symptom eller smärta inte tas på allvar. En kränkt patient kan reagera 

med att skämmas och skammen i sig kan få den lidande att anklaga sig själv och se sig själv som 

ofullständig. Sjuksköterskan har möjlighet att minska vårdlidande. Det är viktigt att vårdaren 

reflekterar över sin roll och över patientens upplevelser och känslor kring lidande. För vårdaren är 

det viktigt att se till patientens värdighet för att se helheten och vårda efter det (Wiklund, 2003). 
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PROBLEMFORMULERING 

Barn och ungdomar med epilepsi lever i en vardag där de många gånger måste anpassa sitt leverne 

efter sin sjukdom. Vardagslivet kan innebära upplevelser av begränsning, känsla av skam och 

rädsla. Det är viktigt för sjuksköterskan att skapa en bild och en ökad förståelse av hur dessa 

ungdomar upplever det dagliga livet med epilepsi. Detta underlättar för att kunna vårda och planera 

omvårdnaden utifrån deras livsvärld. Om inte sjuksköterskan besitter denna kunskap kan följden bli 

en otillräcklig omvårdnad och risken för upplevelse av ett vårdlidande ökar.      

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva barn och ungdomars upplevelser av att leva med epilepsi. 

 

METOD 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ litteraturstudie där vårdvetenskapliga artiklar granskats 

systematiskt. Kvalitativ ansats valdes för att få reda på hur individer upplever ett fenomen.  

Datainsamling  

Artikelsökning har genomförts i databaserna Cinahl och Samsök via biblioteket, Högskolan i Borås. 

Begränsningsfunktionen ”abstract” användes i sökfältet. Sökorden var: epilepsy, adolescence, lived 

experience och qualitative. Genom att läsa ”abstract” i artiklarna kunde vi med hjälp av inklusions-

och exklusionskriterier finna de artiklar som motsvarade vår syfte.  

 

Inklusionskriterier för artikelval: 

 Vetenskapligt granskade s.k. peer reviewed. 

 Kvalitativ ansats.  

 Vårdvetenskapliga artiklar.   

 Bygger på barns och ungdomars upplevelser av epilepsi. 

 Barn och ungdomar skall kunna kommunicera med tal på ett adekvat sätt. 

 

Exklusionkriterier för artikelval: 

 Utgår från föräldrars upplevelser av att ha barn med epilepsi. 

 Medicinskt perspektiv. 

 Studier med kvantitativ ansats. 

 

Åldern på de intervjuade barnen och ungdomarna i studierna är mellan 6-20år. Tre studier inriktade 

sig på ungdomars upplevelser av att leva med epilepsi, två studier inriktade sig på barn och den 

sjätte studien inriktade sig på både barn och ungdomar.  Se bilaga 1 för urvalsprocessen. 

 

Dataanalys 

Samtliga artiklar är kvalitetsgranskade efter ett granskningsprotokoll för kvalitativa studier 

framställt av C. Wallengren (personlig kommunikation, 26 januari, 2010). Se bilaga 2. De artiklar 

med medel eller hög vetenskaplig kvalitet är inkluderade och de med låg vetenskaplig kvalitet har 

vi valt att inte använda. Hög vetenskaplig kvalitet innebär enligt Friberg (2006) bland annat att ha 
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en  utförlig metodbeskrivning och ett tydligt syfte i sin studie.   

 

Friberg (2006) beskriver att motivet för att analysera kvalitativ forskning är bland annat för att ge en 

ökad förståelse av ett fenomen och för att kunna sammanställa tidigare gjord forskning till ett nytt 

resultat eller en ny helhet, en så kallad metasyntes. Analysmetoden vi använt oss av i vårt arbete är 

gjord enligt Evans modell (Evans, 2003). Denna modell innehåller fyra steg vilka ska underlätta 

arbetet att sammanställa nya fenomen i den kvalitativa forskningen (Evans, 2003). Det första steget 

är att samla in material, det vill säga tidigare forskning som svarar an på vår forskningsfråga. När vi 

befann oss på det första steget diskuterade vi om det insamlade materialet skulle räcka till och om 

den svarade helt an på vår forskningsfråga. Efter noggrann granskning av materialet beslöt vi oss 

för att det svarade an på vårt syfte. Andra steget är att identifiera nyckelfynd i artiklarnas resultatdel. 

För att undvika att påverka varandra beslöt vi oss för att först arbeta enskilt när vi identifierade 

nyckelfynden. Efter det jämförde vi varandras resultat och upptäckte att vi hade identifierat 

liknande nyckelfynd som var talande och överensstämde med resultatet i de analyserade artiklarna. I 

steg tre identifieras likheter och skillnader och teman och subteman bildades. Det tredje steget 

upplevde vi som enkelt att utföra. Vi var ense om vilka teman och subteman som skulle bilda vårt 

resultat. Fjärde steget innebär att sammanställa fynden och beskriva det nya resultatet/fenomenet. 

Processen att sammanställa fynden var utmanande. Processen att finna de nya resultaten var 

tidskrävande. Det var svårt att finna de rätta begreppen trots att barn och ungdomars upplevelser av 

epilepsi var tydliga i artiklarna. Se bilaga 2 för översikt av analyserad litteratur.  

 

RESULTAT 

Efter genomgång och analys av artiklarna har fyra teman lyfts fram ur texterna. Dessa teman 

speglar barn och ungdomars upplevelser av att leva med epilepsi. De fyra teman som framkommit 

är: Att vara annorlunda, Sjukdomens påverkan av välbefinnandet, Att förlora kontrollen och Hopp 

om livet.  

 

Tabell 1. 

Tema Subtema 

Att vara annorlunda De andras syn 

En känsla av utanförskap 

Sjukdomens påverkan av välbefinnandet Trötthetens grepp 

Känslomässig berg och dalbana 

Att förlora kontrollen Rädsla för anfall  

Omgivningens reaktioner 

Hopp om livet  En tro på framtiden 

Vardagslivet -acceptans och stöd  

 

Att vara annorlunda 

Att vara annorlunda är en återkommande känsla hos barn och ungdomar med epilepsi i artiklarna. 

Några beskriver sig själva som avskilda från deras jämnåriga. De har en känsla av att inte tillhöra ett 

socialt sammanhang (Elliott, Lach & Smith, 2005).  En av ungdomarna beskriver:  

  

I have thought that… I don’t really belong… yeah like when I say I don’t belong here I feel 

like… I should have never been born… sometimes I’ve thought that I could just be invisible 

and nobody would really care… or I could not be here and nobody would notice and I just 
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felt basically like a nobody (a.a. s. 670) 

Det är inte bara av jämnåriga kamrater som barn och ungdomar med epilepsi upplever ett 

annorlunda bemötande. Lärare saknar en tillräcklig kunskap om epilepsi och föräldrar påtar sig 

en överbeskyddade roll (Elliott, Lach & Smith, 2005).   

De andras syn  

Barn och ungdomar med epilepsi  har många tankar om hur andra uppfattar dem. För många består 

vardagslivet av utstötthet, mobbing och misshandel. Beskrivande ord om barnen och ungdomarna 

innefattar att de är konstiga (weirdo), annorlunda (strange) och fula (ugliness) (Admi & Shaham, 

2007). Deras intelligens ifrågasätts av andra. En del av klasskamraterna menar att de borde gå i en 

särskola, att de är dumma, lata och konstiga.  

 

Sometimes well some, some people…just like think that I'm…kind of like...weird...cause I have 

epilepsy ( Elliott, Lach & Smith, 2005, s. 670) 

 

Även lärare behandlar barn och ungdomar med epilepsi annorlunda. Lärare beskrivs ha en okunskap 

gällande epilepsi. I en av artiklarna beskriver två ungdomar att de blivit förbjudna att befinna sig på 

skolgården under raster på grund av att de anses vara en säkerhetsrisk. Ungdomarna upplevde detta 

som de blev segregerade från sina jämnåriga ( McEwan, Espie, Metcalfe, Brodie &Wilson, 2004).  

 

Många barn och ungdomar upplever att deras föräldrar tar på sig en överbeskyddande roll. Föräldrar 

har svårt att släppa ungdomarna utom synhåll och de känner sig övervakade dag och natt. En flicka 

på sjutton år beskriver sitt privatliv som icke existerande:  

 

I am not allowed to be left alone at home by myself…I have no privacy at all… if I am 

left alone and one seizure hits… I am sick and tired of it… I want some freedom, I want 

to be able to go out with my teenager friends, I want to be able to go back to school, 

sometimes I wish I could have a shower by myself but I know it’s not safe (Elliott, Lach 

& Smith, 2005, s. 671)  

 

Föräldrarna har svårt att låta deras barn göra saker på egen hand. En tolvårig flicka upplevde att 

hennes föräldrar oroade sig mer över epilepsin än hon själv gjorde (McEwan et al, 2004).  

 

En känsla av utanförskap 

Barn och ungdomar med epilepsi upplever att även om de har nära vänner känner de sig ändå 

utanför och annorlunda. Detta kan bero på att de inte kan delta i samma aktiviteter som sina vänner. 

Till exempel är det svårt att följa med på skolresor och andra beskrivna roliga aktiviteter (Elliott, 

Lach & Smith, 2005). Även bristande självförtroende resulterar i utanförskap. 

 

I think my seizures kind of effect the confidence part because I’m not really sure if I can go 

through with things… I just don’t feel that… I’m able to do some of the things that other 

kids are able to do (a.a. s. 670) 

 

Vissa barn och ungdomar upplever sig diskriminerade i skolan. En av anledningarna till 

utanförskapet är den allmänna bristen på kunskap av epilepsi i samhället. Inte bara de epileptiska 
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anfallen bidrar till ett utanförskap utan även att behöva äta medicin leder till en upplevelse av att 

vara annorlunda (Garmy Eklund & Sivberg, 2003). Författarna beskriver också att äldre ungdomar 

med epilepsi upplever en oro för att de kanske inte ska kunna ta körkort. De känner en frustration 

över att inte kunna göra samma aktiviteter som deras jämnåriga kamrater:  

  

I think of the driving license most of all. It will take a long time before I’ll get my driving license. 

And I’m not allowed to have driving practice like everybody else (a.a. s. 45) 

 

Flera av de äldre ungdomarna berättar att de experimenterar med alkohol även om de vet att det kan 

innebära en ökad risk för anfall. Ungdomarna upplever att det förväntas av dem att de skall dricka 

alkohol och gå ut som alla andra. De får frågor om att följa med ut på nattklubb men många gånger 

avstår de på grund av epilepsin och därmed en upplevelse av utanförskap (McEwan et al, 2004).  

 

Sjukdomens påverkan av välbefinnandet 

 

I have all the medication effects… I’m miserable … I wanna claw somebody’s eyes 

out…(Elliott, Lach & Smith, 2005, s. 669) 

 

Det framkommer i artiklarna att det är svårt att leva med epilepsi. Anfallen skapar fysisk trötthet, 

utmattning och oro. Barn och ungdomar med epilepsi uttrycker en frustration över hela 

livssituationen (Elliott, Lach & Smith, 2005; McEwan et al, 2004; Garmy Eklund & Sivberg, 2003). 

Några barn och ungdomar påverkas av läkemedlens biverkningar och detta leder till ett lidande i 

vardagen. Många av ungdomarna beskriver dosinställningar av läkemedlen som besvärliga, då det 

kan ta tid att hitta rätt anpassad dos. En av ungdomarna irriterar sig över sökande efter rätt 

medicinering och berättar att vid varje ny medicinjustering upplever de en ökad trötthet (McEwan et 

al, 2004). En sjuttonårig flicka berättar om stor viktökning under tiden av dosinstallationen. Hon 

beskriver detta som en svår tid med en förändrad kroppsbild (Garmy Eklund & Sivberg, 2003)  

 

Trötthetens grepp 

Flera artiklar genomsyras av att barn och ungdomar med epilepsi ger uttryck av trötthet. Tröttheten 

håller ett grepp om dem vilket påverkar deras vardag. Studier och fritid blir lidande. De uttrycker att 

de upplever en orättvisa gentemot syskon och jämnåriga kamrater som inte kräver lika mycket 

sömn. Deras jämnåriga kamrater kan stanna ute längre om kvällarna och behöver inte sova på 

dagarna. Vissa beskriver att de har svårt att koncentrera sig i skolan och svårt att lära sig saker på 

grund av tröttheten. Behovet av sömn är ständigt närvarande (Elliott, Lach & Smith, 2005; Garmy 

Eklund & Sivberg, 2003; Hightower, Carmon & Minick, 2002; McEwan et al, 2004). En ungdom 

upplever det som att hon hade sovit sig igenom hela grundskolan. Hon vet inte om denna trötthet 

beror på epilepsin i sig eller biverkningarna. Flera beskriver också sömnstörningar, 

koncentrationssvårigheter och minnesluckor som ett stort problem (Garmy Eklund & Sivberg, 

2003). 

 

I’m constantly tired… in the morning and once I take them (seizures) during school… I just sit 

there and I want to fall asleep during every class… it just wears me down (Elliott, Lach & Smith, 

2005, s. 668) 
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Tröttheten påverkar inte bara skolarbetet utan även fritidsaktiviteter. Barn och ungdomar 

känner sig lata och oföretagsamma. Detta resulterar i att de avstår från socialt umgänge och 

spenderar tiden hemma på soffan istället. Kroppen upplevs tung och orkeslös. I skolan kan de 

inte prestera lika bra som andra jämnåriga under fysisk aktivitet, till exempel under löpning 

(Elliott, Lach & Smith, 2005).  

  

I can do a few laps but then I have to stop and just take a break… also long endurance running 

is a big one ‘cos when I was in grade 8 they made  us run around the block and they would time 

us. By the time I was around the block I just… was basically falling down (a.a. s. 668) 

 

Känslomässig berg och dalbana  

Upplevelsen av att leva med epilepsi beskriver barn och ungdomar som emotionellt påfrestande. Ett 

barn önskar sig vara död (Ronen, Rosenbaum, Law & Streiner, 1999). Till viss del upplever barn 

och ungdomar glädje i deras liv, men många uttrycker känslor som  ilska, bitterhet och någon har 

tidigare haft suicidala tankar (Elliott, Lach & Smith, 2005).   

 

I tell you in the past two years, because of my epilepsy and everything… the thoughts of suicide 

has been in my head…(a.a. s. 669) 

 

Återkommande känslor av nedstämdhet beskrivs av barnen och ungdomarna. Negativa känslor är 

kopplade till anfall och biverkningar. Detta överskuggar deras vardag. En pojke som tidigare 

upplevde välbefinnande och såg sig själv som glad och lycklig berättar att efter han drabbats av 

epilepsi känner han sig arg och går i terapi för detta. Ett barn uttrycker ilska över själva anfallen. 

Han blir så arg ibland att han slår människor i sin omgivning:  

 

I'm not meaning to hit people...I'm just mad at my seizures (Elliott, Lach & Smith, 2005, s. 669) 

 

Med tiden utvecklas en acceptans för anfall och läkemedelsbehandling. Trots att ungdomar lär sig 

att leva med sin sjukdom och upplever välbefinnande, förändras inte den negativa bilden av epilepsi 

(Hightower, Carmon & Minick, 2002).  

 

 

Att förlora kontrollen  

Barn och ungdomar med epilepsi upplever en stor rädsla för att förlora kontrollen i samband med 

epileptiska anfall. Rädslan bygger på att vara omedveten av vad som sker under anfallet och även 

konsekvenserna efteråt. Generaliserade anfall kan leda till urin och fecesavgång. Barn och 

ungdomar med epilepsi oroar sig för hur andra ska reagera på anfallen. De känner sig utelämnade,  

upplever skam och en rädsla för att göra bort sig (Admi & Shaham, 2007).  

 

Rädsla för anfall  

They (seizures) are not very fun at all. The medicine will make your stomach hurt. You 

probably will wet your pants (during a seizure). You would probably go into the street 

without your mama knowing it. It wouldn't be fun at all (Hightower, Carmon & Minick, 

2002, s. 135) 
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Denna lilla flicka upplever rädsla för att drabbas av anfall offentligt när inte hennes mamma är med 

henne. Epileptiska anfall är det centrala i barn och ungdomars berättelser. De beskriver anfallen som 

något ångestladdat. Efter ett generaliserade anfall upplevs en enorm trötthet, huvud- och 

muskelvärk. De kan ha skadat sig efter att ha ramlat och saliv kan ha runnit ur munnen. Stor 

förvirring uppstår efter ett sådant anfall då de inte vet var de befinner sig eller vad som skett. Efter 

absenser är det svårt att koncentrera sig och det beskrivs som en underlig känsla av att inte veta vad 

som hänt (Garmy Eklund & Sivberg, 2003). En ungdom beskriver upplevelsen enligt följande:   

 

They told me not to daydream. I didn't know what they had talked about, it was 

terrible...I was afraid of making a fool of myself, you know, it must look stupid. I 

almost thought it was embarrissing because I didn't remember anything of what they 

talked about (a.a. s. 43) 

 

Många uttrycker en rädsla för att skada sig allvarligt eller dö. Till exempel att drunkna under ett 

anfall. Två av ungdomarna har blivit bestulna när de var mitt i ett anfall och som mest sårbara. Ett 

anfall går inte att förutse, därför beskriver många av barn och ungdomarna en oro för när ett anfall 

skall inträffa (McEwan et al, 2004).  

 

I thought that I was gonna…I was maybe I wasn’t going to be able to breathe ‘cause I got 

tripped (with the seizure)…sometimes I worry if I go down (with a seizure)…I’m going to 

get hurt more…that I may die or something (Elliott, Lach & Smith, 2005, s. 668) 

 

Omgivningens reaktioner 

I had a seizure at the playground and they all ran away and I just sat down and I was sitting 

until school ended and I didn’t know what to do (Ronen et al, 1999 s. 556) 

 

Omgivningens reaktioner skapar en oro hos barn och ungdomar med epilepsi. De oroar sig för hur 

andra individer upplever ett epileptiskt anfall. Barn och ungdomar är rädda att andra ska tycka 

anfallen ser otäcka ut och de är oroliga för att de ska ses som dumma under absenser. Vid anfall blir 

stigmatiseringen extra synbar. Att få ett anfall till exempel i klassrummet kan vara chockerande för 

klasskamrater. Detta leder till en distansering (Admi & Shaham, 2007; Elliott, Lach & Smith, 2005; 

Hightower, Carmon & Minick, 2002; McEwan et al, 2004). En pojke berättar att han tycker illa om 

anfallen då hans vänner inte mår bra av att bevittna dem (Hightower, Carmon & Minick, 2002).  

 

Girls, like even my friends, when they see that I'm going to take one, they're like 'get away 

from me' and that makes me feel really bad because my friends are saying that. But they say it 

in a kind of kiddy on kind of ways sometimes. But other girls who are scared, really scared of 

it, they just keep staying there and screaming about it and that makes me feel bad (McEwan et 

al, 2004, s. 21) 

 

Hopp om livet 

Barn och ungdomar upplever inte alltid vardagen som tung och besvärlig. Hos många finns ett 
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accepterande av dem själva och ett stöd från omgivningen som underlättar livet. Flera av artiklarna 

beskriver även ett hopp om framtiden och där de funnit strategier för att hantera det vardagliga livet. 

Epilepsin har blivit en del av dem själva (Admi & Shaham, 2007; Elliott, Lach & Smith, 2005; 

Garmy Eklund & Sivberg, 2003; McEwan et al, 2004).   

 

En tro på framtiden 

En del barn och ungdomar med epilepsi upplever tron på framtiden som positiv. Vissa av dem 

hoppas på att epilepsin ska växa bort och andra hittar sätt att leva med den och upplever ett 

välbefinnande. De har en optimistisk framtidstro och planerar inför framtiden som vilka ungdomar 

som helst. En ungdom berättar om sitt ointresse för sin sjukdom och menar på att det är ett 

övergående tillstånd där epilepsin inte har ändrat hans självbild (Admi & Shaham, 2007).  

 

I wish to finish it quickly. I’m waiting for the moment when I’ll speak about epilepsy as 

history (a.a. s. 1181) 

 

Elliott, Lach och Smith (2005) skriver om att kampen att försöka leva som andra är inte alltid 

negativ, denna strävan leder till en känsla av hopp inför framtiden.  

 

Sooner or later if I don’t have any seizures, I’ll be able to be off the pills. And  I’ll like 

maybe have more energy and, you know, it’ll be better. Schoolwork, hoping that I’ll be 

able to do it better, like science. Um, like not needing as much help just like without any 

help at all maybe.‘Cos, I get so much help. It’ll be better. They’ll (peers) think I’m just a 

normal person (a.a. s. 673) 

 

Ett barn önskar att i framtiden bli miljonär för att hitta ett botemedel mot epilepsi (Ronen et al, 

1999). 

 

Vardagslivet -acceptans och stöd   

En trettonårig flicka berättar att hon under en lång tid blivit utfryst och mobbad. Till slut fick hon 

nog och tog saken i egna händer. Hon uttrycker det enligt följande:  

 

Finally, um, one day I said, 'I have to put a stop to it' so...I told their teacher...Their talked to 

myself and them...since then up to the last day of school they hadn't bothered me (Elliott, Lach & 

Smith 2005, s. 671) 

 

De ungdomar som lärt sig att leva med och acceptera sin sjukdom upplever sig själva som unika 

och speciella. De hittar vägar som hjälper dem att hantera vardagslivet. De äldre ungdomarna som 

levt med epilepsi under en längre tid har en kännedom som innefattar förståelsen för sambandet 

mellan anfall och deras leverne. Genom att äta sunt, sova gott, motionera och undvika riskfaktorer 

minimerar de anfallsfrekvensen. De experimenterar sig fram i avseende att hitta sin optimala 

levnadsstil (Admi & Shaham, 2007; Garmy Eklund & Sivberg, 2003; McEwan et al, 2004).  

 

The illness changed my attitude to life. I thought epilepsy was going to complicate my life 

over the years. I felt anxiety every day and I was afraid to lose control. Today my attitude is 

different. I’m another person. It happened for the best. The illness encouraged me to grow up 

and develop (Admi & Shaham, 2007, s. 1181) 
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Barn och ungdomar som lever med epilepsi hämtar kraft och stöd från deras omgivning. Föräldrar, 

vänner och lärare spelar en betydelsefull roll för hur barn och ungdomar hanterar vardagen. De som 

upplever stöd och acceptans av omgivningen vågar utmana sin sjukdom. De deltar i fler aktiviteter, 

känner större självkänsla och har en mer positiv syn på livet (Garmy Eklund & Sivberg, 2003).    

De yngre barnen upplever en tröst hos sina vänner. En flicka berättar att hennes vän tröstar henne 

genom att hålla i handen och tala om vad som skett under anfallet (Hightower, Carmon & Minick, 

2002). Barn och ungdomar berättar att deras vänner ställer upp för dem  i situationer där de blir illa 

bemötta. Under ett epileptisk anfall händer det att vänner träder in och försvarar dem (Elliott, Lach 

& Smith, 2005). 

 

I’m okay at school … like my friends know what to do if something happens and they know 

where the Ativan is if something were to happen and one of my friends has seen me have 

one before so she knows what to do… so… I’m okay there (a.a. s. 670) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Från början var vårt syfte att beskriva ungdomars upplevelser av att leva med epilepsi. I vår 

inledande litteratursökning insåg vi begränsningar med det syftet då det fanns för få artiklar inom 

området. Vi valde då att utvidga perspektivet och inkluderade barns upplevelser av att leva med 

epilepsi i syftet. Från början trodde vi att det skulle vara svårt att beskriva både ungdomars och 

barns upplevelser i samma resultat. Detta på grund av att de är i olika stadier i livet och 

ungdomsåren kan te sig annorlunda från barnaåren. I urvalsprocessen fann vi att barn och ungdomar 

uttrycker sig på olika sätt men förmedlar samma känslor och upplevelser. Därmed var det möjligt att 

inkludera barn i studien. De inkluderade artiklarna fann vi trots att vi inte använt oss av sökordet 

”children” i sökordsfältet.  

 

Vi har valt att använda oss av Evans analysmodell då denna typ av modell lämpar sig för en 

kvalitativ litteraturstudie. Enligt Friberg (2006) ger kvalitativa studier bättre förståelse för vad 

lidande innebär och här instämmer vi. Genom att utforska individers upplevelser och erfarenheter 

får sjuksköterskan kunskap och därmed ett verktyg att använda för att kunna tillmötesgå patientens 

behov. Nyckelfynden i artiklarna var till stor del samstämmiga. Resultaten i de olika artiklarna 

beskrev barn och ungdomars upplevelser av att leva med epilepsi på ett likvärdigt sätt. Därför känns 

vårt resultat trovärdigt. Det var en studie som skiljde sig något från de övriga. I denna artikel 

beskriver några ungdomar upplevelsen av att leva med epilepsi på ett mer avståndstagande sätt. 

Ungdomarna verkar ha svårt att relatera till sin sjukdom och upplever den som något övergående 

eller något som inte påverkar deras vardagliga liv. Vi funderade över om detta resultat skiljer sig på 

grund av att denna artikel bygger på intervjuer av Israeliska ungdomar och att deras samhällsnormer 

speglas i artikeln. Vissa fynd i artikeln överensstämde emellertid de övriga artiklarna. De barn och 

ungdomar som har intervjuats i de övriga artiklarna kommer från västerländska samhällen, de 

kommer från Sverige, USA, Skottland och Kanada. Vi tror att den västerländska kulturen kan 

påverka och ge en samstämmighet i resultatet.  

 

Eftersom resultaten i artiklarna liknade varandra var det inte svårt att formulera teman från våra 

nyckelfynd. Vissa av våra teman kan tyckas vara svåra att urskilja från varandra men vi anser att de 

beskriver olika delar i upplevelsen av att leva med epilepsi. Huvudtemat Att vara annorlunda 

beskriver det vardagliga livet med epilepsi och stigmatiseringen i detta. Huvudtemat Att förlora 
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kontrollen beskriver stigmatiseringen i själva anfallen och upplevelsen av anfallen.   

I resultatet har vi valt att använda många citat från Elliot, Lach och Smiths artikel (2005). Vi erfor 

att citaten från den artikeln var mest beskrivande och laddande. Vi upplevde att citaten beskrev det 

vardagliga livet med epilepsi på ett talande sätt och därför passade de bra att redovisa i resultatet.  

 

Under arbetet med vårt resultat stötte vi på svårigheter vid översättning av artiklarna från engelska 

till svenska. En del ord fick inte samma innebörd på svenska som på engelska och i viss mening 

förlorade de sina ursprungliga innebörder. Vi valde därför att i ett stycke översätta orden till svenska 

men ha de engelska orden i parentes. Därmed förlorades inte den ursprungliga innebörden i ordet.  

  

Resultatdiskussion  

Resultat visar att leva med epilepsi är mycket mer än bara själva anfallen och att leva med epilepsi 

har en inverkan på åtskilliga dimensioner i det vardagliga livet. Vårt resultat bekräftar och 

förstärker denna forskning. Att leva med epilepsi medför ett ökat livslidande och därmed ett 

påverkat välbefinnande. Vi har valt att diskutera två av de teman som framkommit ur vårt resultat, 

Att vara annorlunda och Hopp om livet. Anledningen till att vi valt att diskutera dessa teman är att 

de visar på självbildens betydelse av det vardagliga livet.  

 

Det framkommer i resultatet att barn och ungdomar med epilepsi upplever en känsla av att vara 

annorlunda. Wiklund (2003) menar att ens identitet är knuten till hur kroppen fungerar och vid 

sjukdom påverkas självbilden. Vår sociala och personliga identitet är sammanlänkad med hur 

kroppen upplevs. Upplevs inte kroppen som hel och fungerande skapar detta ett lidande och en 

känsla av förlorad kontroll uppstår. Resultatet beskriver att barn och ungdomar med epilepsi ofta 

upplever en känsla av lidande på grund av att deras sjukdom begränsar dem. De upplever 

sjuksdomslidande. Känslan kommer från att de inte kan leva som deras jämnåriga kamrater, de kan 

inte delta i samma aktiviteter och en konflikt mellan identitet och kropp skapas. Kroppen är vår länk 

till omvärlden. Så som vår kropp speglas utåt, så upplever andra oss enligt Wiklund (2003). Vi tror 

att kroppen inte alltid ger den sanna bilden av en människas identitet. För att kunna vårda så nära 

den sanna bilden som möjligt, utifrån ett livsvärldsperspektiv, krävs mer än hur vi ser på kroppen. 

Det är viktigt att försöka se bakom ytan. Som sjuksköterska är det viktigt att försöka komma närmre 

och se individen bakom kroppen och sjukdomen. Barn och ungdomar med epilepsi upplever sin 

kropp annorlunda, för många fungerar inte kroppen så som de vill. De kan inte styra över när de får 

anfall och de kan inte påverka biverkningarnas effekter. Barn och ungdomar med epilepsi upplever 

sig ofta annorlunda gentemot sin omvärld. Vi tror att liknande upplevelser kan finnas hos barn och 

ungdomar som lever med  andra kroniska sjukdomar än epilepsi. Detta påstående stärks av en 

tidigare studie som handlar om ungdomars upplevelser att att leva med en kronisk sjukdom (Taylor 

Gibson & Franck, 2008).Vi tror att om sjuksköterskan arbetar för att se individen bakom sjukdomen 

kan detta minska känslan av utanförskap eftersom individen kan känna sig mer sedd och accepterad. 

Strävan efter att se människan bakom sjukdomen bör vara kontinuerlig, men att se hela människan 

och förstå hela dess natur är inte fullt ut möjligt. En individs upplevelser är unika, men genom att 

försöka lyssna, bekräfta och förstå så långt det är möjligt kan lidandet minska (Wiklund, 2003).  

 

Wiklund (2003) beskriver att inge hopp är en betydelsefull vårdhandling. Det kan tyckas svårt att 

inge hopp till någon som lever med en kronisk sjukdom. Wiklund (2003) menar att denna 

vårdhandling är ett sätt där sjuksköterskan medvetet skapar eller bevarar hoppet hos patienten. 

Vårdhandlingar som inger hopp kan till exempel vara att lyssna på patienten, men också att hjälpa 

patienten att se möjligheter och upptäcka inre resurser och egna sätt att handskas med sin sjukdom. 

Det framkommer i vårt resultat att de barn och ungdomar som upplever att de har stöd från sin 

omgivning också upplever en större känsla av kontroll och välbefinnande i det vardagliga livet. 



16 

Barnen och ungdomarna har tagit kontroll över och förlikat sig med sin sjukdom. Detta bidrar till en 

större känsla av helhet och ett bättre självförtroende. Detta visar på hur betydelsefullt det är att barn 

och ungdomar med epilepsi ska få chansen att dels uttrycka sig och dels att få stöd i sin process att 

hitta sin identitet. Vi instämmer med Wiklund (2003) om att sjuksköterskan kan underlätta i denna 

process genom att kommunicera med och lyssna till patienten. Här ser vi vikten av att öppet 

förmedla kunskapen i skolmiljön.  

 

I vårt resultat uttryckte barn och ungdomar att det saknades kunskap och förståelse för epilepsin. 

Hos de som faktiskt tog saken i egna händer och själva berättade om sin sjukdom, upplevde ett 

större stöd och acceptans från omgivningen. Känslan av välbefinnande var mer närvarande och 

detta bör ses som en betydelsefull hälsoresurs hos dessa barn och ungdomar. Vi tror att inte alla 

besitter denna förmåga att ”stå upp för sig själva” då de under en lång period har kämpat med låg 

självkänsla och snedvriden identitetsbild. Därför är det viktigt att sjuksköterskan genom att lyssna 

och bekräfta förstärka barnen och ungdomarnas självbild. Sjuksköterskan ska hjälpa dem att hitta 

och ta tillvara på deras hälsoresurser. En central roll har skolsköterskan i detta arbete. 

Skolsköterskan finns på plats och kan informera i den miljön skolbarnen befinner sig i. I vårt 

resultat kommer det fram att barn och ungdomar som lever med epilepsi möter okunskap av både 

lärare och jämnåriga. De jämnåriga kamraterna har en bild av barn och ungdomar med epilepsi som 

konstiga och dumma. De ser inte personen bakom epilepsin. Genom att informera i skolor kan 

fördomar reduceras och en mer rättvis bild av epilepsi skapas. Detta tror vi kan stödja barn och 

ungdomar  med epilepsi i det vardagliga livet för att uppnå välbefinnande, vilket även framkom i 

reslutatet.  

 

Då det vardagliga livet med epilepsi inte syns på utsidan var vår förförståelse att det är mest under 

anfallen som epilepsin gör sig påmind. Under resultatanalysen förstod vi att livet med epilepsi är 

mycket mer än så. Barn och ungdomar som lever med epilepsi upplever ett lidande i flera 

dimensioner och behöver mycket stöd för att klara av det vardagliga livet. Hur samarbetet och 

kontakten mellan slutenvård och skolsköterska fungerar är enligt oss en intressant fråga och vi 

skulle gärna vilja se mer forskning inom området. 

  

Implikationer för sjuksköterskan  

 

 Öppen kommunikation  -att bekräfta lidande och lyssna till barn och ungdomars upplevelser 

för att minska deras upplevelser av att vara annorlunda, att inge hopp och att främja deras 

hälsoresurser. 

 

 Stöd -erbjuda grupper där barn och ungdomar med epilepsi kan få träffa likasinnade och 

dela med sig av sina erfarenheter.  

 

 Utbildning -information till skolor, både för elever och lärare till exempel genom att 

sjuksköterskan anordnar temadagar. Det är särskilt viktigt att lärare känner att de har 

tillräckligt med kunskap då de kan förebygga utanförskap i skolmiljö. 
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Bilaga 1 

Tabell 1 Urvalsprocess  

DATABAS SÖKORD ANTAL 

TRÄFFAR 

URVAL 1 

EFTER 

INKLUSIONS

KRITERIER 

URVAL 2 

EFTER 

GRANSKNINGS

PROTOKOLL 

 

Cinahl 

 

Epilepsy + 

qualitative 

17 5 0 

  

Cinahl 

  

Adolescence + 

epilepsy  

25 2 1 

  

Cinahl 

 

Lived experience + 

epilepsy 

3 1 1 

 

Cinahl 
Life experience + 

epilepsy 

24 4 1 

 

Cinahl 
Life experience + 

epilepsy + 

qualitative  

4 2 2 

Samsök Epilepsy+adolescen

ce 

1318 1 1 

Samsök Epilepsy+lived 

experience 

126 3 0 
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Bilaga 2 

 

C. Wallengren, Personlig kommunikation, 27 januari, 2010. 

Bilaga 1.       Sida I av III 

Förslag till granskningsprotokoll för kvalitativa studier (Forsberg & Wengström, 2008; Friberg, 2006; 

Nordström & Wilde, 2005; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006) 

 

Instruktion 

Varje fråga graderas med 3 poäng (ja), 2 poäng (delvis), 1 poäng (nej) eller 0 poäng (vet ej). Den erhållna poängen inom 

varje frågeområde summeras och den erhållna summan divideras med antalet besvarade delfrågor. Varje frågeområde 

kan på så sätt få mellan 1 och 3 poäng. Erhålles. t.ex. 2.5 poäng, höjs denna siffra till 3. För varje ska du ringa in det 

alternativ (Ja, Delvis, Nej, Vet ej) som överensstämmer med dina poäng.  

     

Ja Delvis Nej          Vet ej 

Frågeområde A. Syfte 

1. Är syftet med studien tydligt beskrivet? 3 2 1 0 

 

Kommentar:___________________________________________________________________  

   

Ja Delvis Nej          Vet ej 

Frågeområde B. Metod 

2. Redogörs för vilken kvalitativ metod som har  

använts?    3 2 1 0 

3. Är designen av studien relevant för att besvara   

frågeställningen?   3 2 1 0 

 

Kommentar:___________________________________________________________________ 

 

Ja Delvis Nej          Vet ej 

Frågeområde C. Urval     

4. Är urvalskriteriet för undersökningsgruppen  

tydligt beskrivna?   3 2 1 0 

5. Beskrivs var undersökningen genomfördes? 3 2 1 0 

6. Beskrivs var undersökningsgruppen kontaktades? 3 2 1 0 

7. Beskrivs när undersökningsgruppen kontaktades? 3 2 1 0 

8. Beskrivs hur undersökningsgruppen kontaktades? 3 2 1 0 

9. Beskrivs vilken urvalsmetod som användes  

(ex. strategiskt urval, snöbollsurval, teoretiskt urval)? 3 2 1 0 

10. Beskrivs den inkluderade undersökningsgruppen 

på ett tydligt sätt (ex. ålder, kön, utbildning)? 3 2 1 0 

11. Är undersökningsgruppen lämplig?  3 2 1 0 

 

Kommentar:___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

Ja Delvis Nej          Vet ej 

Frågeområde D. Datainsamling  

12. Beskrivs vem som utförde datainsamlingen  

(fältarbetet)?    3 2 1 0 

13. Beskrivs vilka datainsamlingsmetoder som  

använts på ett tydligt sätt (vilken typ av frågor  

som användes)?   3 2 1 0 

14. Är data systematiskt samlade  

(finns formulerade frågeområden, intervjuguide)? 3 2 1 0 

 

Kommentar:___________________________________________________________________ 
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Ja Delvis Nej          Vet ej 

Frågeområde E. Dataanalys 

15. Beskrivs hur begrepp, teman och kategorier är  

utvecklade och tolkade på ett tydligt sätt (ex. finns  

beskrivning/tabell över hur kondensering och  

abstraktion skett, citat som stärker)?  3 2 1 0 

16. Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 3 2 1 0 

17. Är resultaten trovärdiga?  3 2 1 0 

18. Är resultaten pålitliga?   3 2 1 0 

19. Finns stabilitet och överensstämmelse? 3 2 1 0 

 

Kommentar:___________________________________________________________________ 

 

Ja Delvis Nej          Vet ej 

Frågeområde F. Etiska frågor 

20. Finns det tillräckligt beskrivet hur deltagarna  

informerats? (muntligt, skriftlig, frivillighet,  

konfidentialitet)   3 2 1 0 

21. Finns det beskrivet om forskarna har inhämtat  

informerat samtycke?   3 2 1 0 

22. Har etisk kommitté godkänt studien  

(eller diskuteras detta)?   3 2 1 0 

 

Kommentar:__________________________________________________________________ 

 

       

Ja Delvis Nej          Vet ej 

Frågeområde G. Diskussion 

23. Är de tolkningar som presenteras baserat  

på insamlad data?   3 2 1 0 

24. Går det att återkoppla resultaten till  

den ursprungliga forskningsfrågan?  3 2 1 0 

25. Har resultaten klinisk relevans?  3 2 1 0 

27. Diskuteras metodologiska brister och risk för  

bias?    3 2 1 0 

 

Kommentar:___________________________________________________________________ 

 

 

Sammanvägd poängbedömning 

 

Den erhållna poängen (3, 2 eller 1) för varje frågeområde ovan summeras och divideras med 7 (totalt antal 

frågeområden). Hösta poäng är 21 och lästa poäng är 7. Den sammanvägda bedömningen, Hög, medelhög eller låg 

ringas in. 

 

Hög vetenskaplig kvalitet (19-21p)  

Medelhög vetenskaplig kvalitet (12-18p)  

Låg vetenskaplig kvalitet (7-11p)  
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Bilaga 3 

Tabell 2 Översikt av analyserad litteratur  

 

Artikel  Perspektiv Syfte Metod Resultat Vetenskaplig 

standard 

Titel: Living with 

Epilepsy: Ordinary 

people coping with 

extraordinary 

situations 

Författare: Admi, 

Shaham 

Tidskrift: 

Qualitative Health 

research 

Årtal: 2007 

Patient Beskriva hur 

ungdomar  

med epilepsi 

klarar av 

deras vardag 

14 ungdomar från en  

neurologisk avdelning 

i Israel. Metoden var 

öppna, ickedirekta 

djupintervjuer 

Epilepsi spelade inte en 

central i ungdomars 

vardagsliv. De ser sig 

själva som normala som 

handskas med 

hälsoproblem 

Medel  

Titel: I just want to 

be normal: A 

qualitative study 

exploring how 

children and 

adolescents view 

the impact of 

intractable epilepsy 

on their quality of 

life 

Författare: Elliott, 

Lach, Smith 

Tidskrift: Epilepsy 

& Behavior 

Årtal: 2005 

Patient Undersöka 

hur epilepsi 

påverkar 

barns och 

ungdomars 

livskvalitet 

49 barn och 

ungdomar från ett 

barn sjukhus i 

Canada. Metoden var 

semistrukturerad, 

öppna intervjuer.    

Resultatet visade att 

epilepsi hade en negativ 

inverkan på barns och 

ungdomars livskvalitet. 

Trötthet, känsla av 

utanförskap och att  

tappa kontrollen är en 

del av vardagen 

Medel 

Titel: Adolescents' 

lived experience of 

Epilepsy 

Författare: Garmy 

Eklund,  Sivberg 

Tidskrift: Journal 

of Neuroscience 

Nursing 

Årtal: 2003 

Patient Beskriva 

ungdomars 

levda 

erfarenheter 

av epilepsi 

och hur de 

hanterar  den 

13 ungdomar med 

epilepsi 

djupintervjuades i 

öppna intevjuer. 

Ungdomar upplevde att 

epilepsi begränsade 

deras vardag men att de 

utvecklat olika strategier 

att hanteras med den 

Hög 
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Artikel  Perspektiv Syfte Metod Resultat Vetenskaplig 

standard 

Titel: Quality of 

life and 

psychosocial 

development in 

adolescents with 

epilepsy: a 

qualitative 

investigation using 

focus groups 

Författare: 

McEwan,  Espie,  

Metcalfe, Brodie, 

Wilson   

Tidskrift: Seizure 

Årtal: 2004 

Patient Belysa 

behovet av  

att utforska 

livskvalitete

n hos  

ungdomar 

med epilepsi 

och för att 

beskriva hur 

ungdomar 

erfar det att 

leva med 

epilepsi  

22 ungdomar från ett 

sjukhus i Skottland 

delades upp i sex 

fokusgrupper där de 

diskuterade olika 

frågor kring epilepsi 

Epilepsi har en inverkan 

på ungdomars 

livskvalitet och påverkar 

hur ungdomars identitet 

utvecklas 

Hög  

Titel: Health-

related quality of 

life in childhood 

epilepsy: The 

results of children's 

participation in 

identifying the 

components 

Författare: Ronen, 

Rosenbaum,  Law, 

Streiner  

Tidskrift: 

Developmental 

Medicine & Child 

Neurology 

Årtal: 1999 

Patient 

(artikeln 

innhöll även 

föräldrapersp

ektiv med 

den delen är 

exkluderad) 

Identifiera 

hälso-

relaterade 

livskvalitet 

komponenter 

hos barn 

med epilepsi  

29 barn och deras 

föräldrar delades in i 

grupper där de  

beskrev deras 

upplevelser av leva 

med epilepsi  

Epilepsi påverkar barns 

livskvalitet. Barn 

upplevde rädsla för 

anfall vilket påverkade 

deras agerande 

Medel 

 

 

 

 

 


