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Sammanfattning 
Bakgrund: Att leva med epilepsi har en fysisk och psykisk påverkan på livet. Huvudfokus 

har länge legat på att behandla själva anfallen men hur livet och livskvaliteten påverkas i ett 

heltäckande perspektiv är lika viktigt. Det finns ett kunskapsglapp om epilepsi som leder till 

osäkerhet kring diagnosen och bidrar till att fördomar, diskriminering och stigmatisering lever 

kvar. Vi vill undersöka hur personer med epilepsi upplever att leva med diagnosen, för att 

bidra till ett bättre bemötande och en ökad livskvalitet. Syfte: Studiens syfte är att undersöka 

hur människors livskvalitet påverkas av att leva med epilepsi. Metod: Litteraturöversikt med 

kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med WHO:s 

definition av livskvalitet med dess sex olika domäner som utgångspunkt. Resultat: 

Livskvaliteten påverkades negativt för personer med epilepsi inom samtliga domäner. Positiva 

aspekter återfanns under flera domäner men inte i samma omfattning som de negativa. Det 

psykiska välbefinnandet var den viktigaste komponenten för livskvalitet. De övriga 

domänerna hade en viktig roll i hur utfallet för det psykiska välbefinnandet blev. Slutsats: 

Livskvalitet för personer med epilepsi är beroende av det psykiska välbefinnandet, positiva 

och negativa aspekter påverkar det psykiskt välbefinnande och därmed livskvaliteten. 

Förändring av epilepsisjukvården med ett större fokus på det psykiska välbefinnandet skulle 

öka livskvaliteten för många personer med epilepsidiagnos. 

 

Nyckelord: Epilepsi, livskvalitet, psykiskt välbefinnande, WHOQOL 
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Abstract 
Background: Living with epilepsy have a physical and psycohological impact on life. For a 

long time main focus has been on treating the seizures, but how life and the quality of life is 

effected for people with epilepsy in a broad perspective is equally important. There is a 

knowledge-gap about epilepsy that leads to uncertainty around the diagnosis and contributes 

to the prejudices, discrimination and stigmatization that surrond epilepsy lives on. We want to 

examine how peolpe with epilepsy experience living with epilepsy, to contribute to better 

treatment and a increased quality of life. Aim: The aim of this study is to examine how 

peoples quality of life is affected by living with epilepsy. Method: A literature review based 

on qualitative and quantitative studies. The collected data is analyzed using WHOs’ definition 

of quality of life with its six domains as a foundation.  Results: The quality of life was 

negatively affected for peolpe with epilepsy in all of the domains. Positive aspects was found 

in several domains, but not in the same extent as the negatives were. The psychological well-

being was the most important component for quality of life and the other domains had a 

significant roll regarding the outcome of the psychological well-being. Conclusion: The 

quality of life for people with epilepsy is dependent on the psychological well-being, with 

positive and negative aspects affecting the psychological well-being and thereby the quality of 

life. A change of the care for people with epilepsy with more focus on the mental health 

would increase the quality of life for many persons with a epilepsy diagnosis. 
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1 INTRODUKTION 
Minst 60 000 personer lever med epilepsi i Sverige idag (Svenska Epilepsiförbundet, u.å.). 

Även om flertalet lever förhållandevis opåverkade av diagnosen så finns det ett stort antal 

personer, nationellt och internationellt vars liv begränsas i olika grad av epilepsidiagnosen 

(World Health Organization [WHO], 2015). Författarna till föreliggande studie upplever att 

det finns ett kunskapsglapp och en osäkerhet kring epilepsi. Förhoppningen med denna studie 

är att öka förståelsen för hur det är att leva med en epilepsidiagnos. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Epilepsi 
Epilepsi är ett samlingsnamn för upprepade, plötsliga anfall orsakade av störningar i hjärnans 

nervceller (Socialstyrelsen, 2007; Svenska Epilepsiförbundet, u.å.). Stora epileptiska anfall 

kallas generaliserade toniska-kloniska anfall och kännetecknas av att personen blir 

medvetslös, faller omkull och blir stel för att sedan få kramper och muskelryckningar. 

Epilepsianfall kan även yttra sig på andra sätt som till exempel i form av frånvaroattacker, 

plötslig oförmåga att stå då personen faller handlöst till marken eller i form av 

medvetandepåverkan ofta i kombination av psykiska upplevelser (syn-, hörsel-, eller 

smakupplevelser) eller motoriska uttryck (rörelser, tuggning, smackning) (Svenska 

Epilepsiförbundet, u.å.). Epilepsianfall kan uppstå som en följd av olika skador på hjärnan 

eller vara orsakad av medfödda faktorer. Anfallen är därmed symtom till den bakomliggande 

orsaken (Socialstyrelsen, 2007).  Epilepsi kan läka ut av sig självt eller vara kronisk och 

variera i svårhetsgrad (Socialstyrelsen, 2007). En klassificering av epileptiska anfall görs 

genom att först benämna orsaken för anfallet: genetisk, strukturell eller okänd orsak. Sedan 

sorteras det under en av följande tre huvudgrupper: I. Generaliserade anfall, II. Fokala anfall 

och III. Okänd anfallstyp. Under dessa huvudgrupper finns sedan en rad olika undergrupper 

av anfallstyper som skiljer sig beroende på hur anfallen manifesterar sig, det vill säga 

uttrycker sig var anfallen startar och hur de utvecklar sig (Svenska Epilepsiförbundet, 2007; 

International League Against Epilepsy [ILAE], u.å.).  

2.2 Läkemedelsbehandling 
Vanligaste behandlingsformen av epilepsi är anfallsförebyggande läkemedelsbehandling med 

så kallad antiepileptika. Antiepileptika ger i många fall anfallsfrihet, men mer svårbehandlad 

epilepsi kan behöva kompletteras med kirurgi (Socialstyrelsen, 2007). Målet med 

behandlingen är att få så bra skydd mot anfallen som möjligt utan biverkningar. Full 

anfallsfrihet uppnås i 60-70 % av fallen (Svenska Epilepsiförbundet, u.å.). Upp till 90 % 

upplever däremot någon form av biverkning från läkemedelsbehandling och biverkningarna 

kan många gånger vara mer handikappande än själva anfallen (Perucca, Gilliam & Schmitz, 

2009; Karceski, 2007). Exempel på vanliga biverkningar av antiepileptiska läkemedel är 

trötthet, koncentrationssvårigheter och minnessvårigheter (Karceski, 2007; Baker, Jacoby, 

Buck, Stalgis & Monnet, 1997). 
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 2.3 Omvårdnad vid epilepsi 
Begreppet omvårdnad är omfattande och utgår ifrån en humanistisk grundsyn som fokuserar 

på att omvårdnad bör ske utifrån personnivå (Svensk Sjuksköterskeförening, 2004). En central 

roll för sjuksköterskor inom omvårdnad är att främja hälsa, förebygga ohälsa och förebygga 

sjukdom (Ternestedt & Norberg, 2014). Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska ska sjuksköterskan tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov 

såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga (Socialstyrelsen, 2005). Även om 

anfallsfrihet är det främsta målet för både vårdpersonal och patient, så innefattar framgångsrik 

behandling någonting mycket mer för många personer med epilepsi. Faktorer som minskad 

bieffekt av läkemedel, leva utan rädsla och ångest samt ökad självständighet uppfattas som 

lika viktigt som anfallsfrihet (Sander, 2005; Lu & Elliot, 2012). Varje människa är unik och 

bör bemötas individuellt efter sina unika förutsättningar (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2004). Kerr (2012) menar att effektiv vård av patienter med epilepsi kräver en bedömning av 

behovet hos varje enskild person för att kunna säkerställa att rätt behandling, information och 

stöd ges. Att utgå från behoven hos varje enskild person är grundläggande inom 

personcentrerad vård, där personen ses i sitt totala sammanhang och inte bara utifrån sitt 

sjukdomstillstånd. Omvårdnaden i den personcentrerade vården har en nära relation till 

patientens delaktighet och autonomi (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010; Enskär & 

Golsäter, 2014). Genom stödjande samtal kan sjuksköterskan hjälpa patienten att öka dennes 

förståelse för sjukdomen och exempelvis identifiera specifika anfallsutlösande faktorer. Att 

förstå sin sjukdom hjälper patienten att acceptera och forma sitt liv tillsammans med den samt 

hitta verktyg för att öka sin trygghet och minska på de stora begränsningar som sjukdomen 

kan medföra (Ericson & Ericson, 2012; Kılınç & Campbell, 2009).  

 2.4 Fördomar, attityder och stigma kring epilepsi 
Epilepsi är en av världens äldsta omtalade sjukdomstillstånd och de drabbade har i 

århundraden varit utsatta för diskriminering och stigmatisering (WHO, 2015). Begreppet 

stigmatisering förklarades av Goffman (1963, refererad i Jacoby, Gorry, Gamble & Baker, 

2004) som en social grupp med olika attribut vilka anses vanliga och normala samt en andra 

grupp som djupt missgynnade. De med de förstnämnda attributen anses därmed normala och 

de med de sistnämnda blir de stigmatiserade (ibid.). Även om attityder kring epilepsi idag 

skiljer sig mellan länder så lever diskriminering och stigmatisering i olika grad kvar (WHO, 

2015). Enligt McCagh, Fisk och Baker (2009) har stigmatisering hos personer med epilepsi en 
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negativ inverkan på sociala interaktioner, förmågan att bygga relationer och på 

arbetsmöjligheter. Samhällets fördomar och attityder bidrar till den psykiska börda som 

personer med epilepsi i olika grad upplever. Studier visar att fördomar, missförstånd och 

stigmatisering kring epilepsi många gånger uppstår och lever kvar på grund av bristande 

kunskap och information i samhället och på arbetsplatser (Kılınç & Campbell, 2009; 

Suurmeijer, Reuvekamp & Aldenkamp, 2001; McCagh et al., 2009). 

 2.5 Fysisk påverkan och psykosociala aspekter 
Hos personer med epilepsi är det vanligt med fysiska skador relaterade till de epileptiska 

anfallen. En studie av Asadi-Pooya, Nikseresht, Yaghoubi och Nei (2011) visar att 47 % av 

deltagarna haft minst en fysisk skada de senaste 12 månaderna. Enligt Tomson, Beghi, 

Sundqvist och Johannessens (2004) studie är de vanligaste skadorna hos personer med 

epilepsi kross-skador, sår, benbrott, skrubbsår och hjärnskakning. Studien visar även att 

dödligheten hos personer med epilepsi är två till tre gånger högre jämfört med den generella 

populationen (ibid.). 
 

Personer med epilepsi upplever inte bara en fysisk påverkan, det finns även psykosociala 

aspekter och svårigheter. Exempelvis är risken för att drabbas av psykiska sjukdomar som 

ångest och depression samt att begå självmord högre för personer med epilepsi än i övriga 

befolkningen (McCagh et al., 2009; Tellez-Zenteno, Patten, Jetté, Williams & Wiebe, 2007). 

Trots den ökade risken för psykiska sjukdomar är dessa sjukdomar hos personer med epilepsi 

ofta underdiagnostiserade och dåligt behandlade (McCagh et al., 2009). För personer med 

epilepsi är oftast självkänsla, den egna förmågan och känslan av kontroll negativt påverkad, 

vilket bidrar till de psykosociala svårigheter som många upplever (Kılınç & Campbell, 2009; 

Baker, 2002; Amir, Roziner, Knoll & Neufeld, 1999). Det finns en rädsla för att få ett 

epilepsianfall offentligt vilket ofta leder till social isolering. Även stigmatisering kring 

epilepsi minskar möjligheterna till social interaktion. Stigmatisering och social isolering är 

bidragande orsaker till att personer med epilepsi i högre grad har svårigheter att få och behålla 

ett jobb jämfört med övriga populationen (Baker, 2002; Lu & Elliot, 2012; Fisher et al., 

2000). Det är inte bara inom arbetslivet som personer med epilepsi upplever svårigheter utan 

även i privata situationer. Många har svårt att skapa vänskaps- och kärleksrelationer, vilket 

kan vara den bakomliggande orsaken till att de i högre grad är ogifta jämfört med övriga 

populationen (McCagh et al., 2009; Fisher et al., 2000).  
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Flertalet studier menar att forskningsfokus länge legat på det medicinska planet, det vill säga 

läkemedelsbehandling och dess effekter på de epileptiska anfallen. Det uttrycks en önskan om 

en mer holistiskt fokuserad forskning där både patientens fysiska och psykiska upplevelser tas 

i beaktning (Kerr, 2012; Sander, 2005; Kılınç & Campbell, 2009; Lu & Elliot, 2012; Fisher et 

al., 2000). 

 2.6 Livskvalitet 
Hälsa och livskvalitet är begrepp som går in i varandra och som består av många olika 

dimensioner (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). WHO (u.å.) definierar hälsa som ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av 

sjukdom eller handikapp. Begreppet livskvalitet är ett abstrakt begrepp som är personligt och 

unikt för varje enskild människa (Haas, 1999). En definition av livskvalitet som WHO (1997) 

tagit fram visar ett heltäckande sätt att se på innebörden av livskvalitet:  
 

WHO defines Quality of Life as individual´s perception of their position in life in the context 
of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, 
standards and concerns. It is a broad ranging concept affected in a complex way by the 
person's physical health, psychological state, level of independence, social relationships, 
personal beliefs and their relationship to salient features of their environment. (WHO, 1997, s. 
1)  

 

Sammanfattningsvis definierar WHO (1997) begreppet livskvalitet som individens upplevelse 

av sin position i livet i samband med de värderingar och kulturella system som individen lever 

i samt i relation till personens egna mål, förväntningar, värderingar, bekymmer och 

angelägenheter. WHO (1997) menar att livskvalitet är ett brett begrepp som påverkas på ett 

komplext sätt av individens fysiska hälsa, psykiska tillstånd, grad av oberoende, sociala 

relationer, personliga värderingar och av relationen till framträdande förutsättningar i dennes 

miljö. Enligt Suurmeijer et al. (2001) är denna definition en utförlig beskrivning av 

livskvalitet där innehållet beskriver livskvalitet på individnivå. WHO:s definition är därför en 

viktig resurs i studier som berör ämnet (ibid.).  

2.7 Teoretisk referensram 
Att använda sig av en teoretisk referensram kan tydliggöra och förklara ett fenomen när ett 

teoretiskt problem ska studeras (Henricsson, 2012). För att få en övergripande och omfattande 

bild av vad upplevelse av livskvalitet innebär kommer studien att använda WHO:s definition 
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av begreppet livskvalitet som teoretisk referensram. Utifrån WHO:s definition av livskvalitet 

skapades World Health Organization Quality of Life instruments (WHOQOL). Instrumentet 

framtogs med syfte att mäta livskvalitet, även över kulturella gränser och grundar sig i sex 

olika huvuddomäner: fysiskt välbefinnande, psykiskt välbefinnande, grad av oberoende, 

sociala relationer, omgivning och miljö samt andlig, religiös och personlig tro (WHO, 1998). 

Det har utvecklats flera olika versioner av instrumentet, den version som kommer att 

användas i det här arbetet fokuserar på mental hälsa, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Domäner och domäninnehåll från WHOQOL-instrumentet. 

	  
Domän	  

	  
Fysiskt	  

välbefinnande	  

	  

	  
Psykiskt	  

välbefinnande	  

	  

	  
Grad	  av	  

oberoende	  

	  

	  
Sociala	  

relationer	  

	  

	  
Omgivning	  och	  miljö	  

	  

Andlig,	  
religiös	  och	  
personlig	  

tro	  

D
om

än
in
ne
hå
ll	  

• Smärta	  &	  
obehag/lidande	  

• Energi	  &	  
trötthet/	  
utmattning	  

• Sexuell	  aktivitet	  
• Sömn	  &	  vila	  
• Sinnes	  
funktioner	  	  

 

• Positiva	  
känslor	  

• Tänkande,	  
inlärning,	  
minne	  &	  
koncentration	  

• Självkänsla	  
• Kroppsupp-‐
fattning	  &	  
utseende	  

• Negativa	  
känslor	  

 

• Rörlighet	  
• Dagliga	  
aktiviteter	  	  

• Beroende	  av	  
läkemedel	  eller	  
andra	  
behandlingar	  

• Beroende	  av	  
alkohol,	  tobak,	  
droger	  

• Kommunikations	  
förmåga	  

• Arbetsförmåga	  

 

• Personliga	  
relationer	  

• Socialt	  stöd	  
• Social	  
integration	  

 

• Frihet,	  fysisk	  säkerhet	  
&	  trygghet	  

• Hemmiljö/fysisk	  miljö	  
• Arbetstillfreds-‐
ställelse	  

• Finansiella	  tillgångar	  
• Tillgänglighet	  &	  
kvalitet	  på	  vård	  

• Möjlighet	  att	  erhålla	  
ny	  information/	  

	  	  	  kunskap	  
• Möjlighet	  att	  delta	  i	  
fritidsnöjen	  

• Andlighet	  
• Religion	  
• Personlig	  
tro	  

(WHO, 1998, s. 8). Författarnas översättning. 

 

3 PROBLEMFORMULERING 
Att leva med epilepsi har både en fysisk och en psykisk påverkan på livet. Forskning visar att 

huvudfokus länge legat på att behandla själva anfallen. Det är en viktig del för att förbättra 

hälsan hos personer med epilepsi, men hur livet och livskvaliteten påverkas för dessa personer 

i ett heltäckande perspektiv, både fysiskt och psykiskt, bör ses som lika viktigt. Forskning 

visar även att det finns ett kunskapsglapp om epilepsi och epileptiska anfall som leder till 

osäkerhet kring de fysiska aspekterna av epilepsi. Kunskapsglappet bidrar även till att 

fördomar, diskriminering och stigmatisering kring epilepsi lever kvar. Individens upplevelse 
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av hur epilepsidiagnosen påverkar dennes liv är viktig information för att sjukvården ska 

kunna ge en så heltäckande och personcentrerad vård som möjligt. 

 

4 SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hur människors livskvalitet påverkas av att leva med 

epilepsi. 
 

5 METOD 

5.1 Design 
Syftet i denna studie besvaras genom en litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar. Vi har 

valt att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att skapa en översiktlig bild av 

kunskapsläget inom området epilepsi och livskvalitet (Friberg, 2006). Att använda sig av både 

kvantitativ (numerisk data) och kvalitativ (textdata) forskning vid litteraturstudie är 

fördelaktigt då dessa kan komplettera varandra och på så vis öka studieresultatets trovärdighet 

(Borglin, 2012).  

5.2 Urval 
För att göra ett urval som besvarade syftet inkluderades endast artiklar som var peer reviewed, 

det vill säga kvalitetsgranskade, skrivna på engelska, etiskt granskade samt publicerade 

mellan åren 2005-2015. Att välja studier som publicerats inom en viss tidsram, i det här fallet 

en tio-års period, underlättade urvalet eftersom antalet träffar begränsades i sökningen (Polit 

& Beck, 2014). För att få en så övergripande bild av kunskapsläget som möjligt var urvalet 

oberoende kön, etnisk och socioekonomisk bakgrund samt geografiskt läge. Vid 

säkerställandet av studiernas kvalitet och vetenskaplighet användes Fribergs (2006) checklista 

för granskning av kvalitativa respektive kvantitativa studier. Totalt valdes tio vetenskapliga 

artiklar till analysen (se bilaga 1). 

5.3 Datainsamlingsmetod 
Sökningen till studien gjordes av kvalitativa samt kvantitativa vetenskapliga studier med hjälp 

av en avancerad sökning i sökmotorerna EBSCO Discovery Service och PubMed. De sökord 

som användes relaterades till studiens syfte living with epilepsy och kombinerades med AND 
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och sökorden patients perception, patients experience, patients perspective, quality of life, 

nursing och coping. Framgångsrika sökord och antal träffar presenteras i sökordmatrisen 

nedan (tabell 2). Att kombinera sökord med AND kallas för boolesk sökteknik och används 

för att förklara de olika sambanden som önskas mellan sökorden (Östlund, 2006). Under 

sökningen valdes de rubriker ut som innehöll ord vilka ansågs kunna vara relevanta för vår 

studie, exempelvis quality of life, experiences, psychological outcomes, impact of epilepsy, 

living with epielpsy. När vi upplevde att sökningen inte gav fler relevanta rubriker, vanligast 

efter 40-60 artiklar avbröts sökningen för att påbörja en ny. Genom att läsa 

sammanfattningarna av de relevanta titlarna valdes artiklar ut som svarade till studiens syfte. 

 
Tabell 2. Sökordsmatris, endast sökningar som gav studier till analysen är redovisade. 

Sökord Antal träffar Lästa 
abstrakt 

Kvalitetsgranskade 
artiklar 

Valda 
artiklar 

Living with epilepsy 
AND patients 
perception 

251    (EBSCO)  
 

17 3 2 

Leva med epilepsi 1        (EBSCO) 1 1 1 

Epilepsy AND quality 
of life 

1695  (EBSCO) 11 9 5 

Epilepsy AND nursing 543   (PubMed) 3 2 1 

Epilepsy AND coping 735   (PubMed) 1 1 1 

 

5.4 Dataanalys 
För att analysera data användes en deduktiv innehållsanalys. Enligt Danielson (2012) utgår 

analyser i en deduktiv innehållsanalys utifrån bestämda teorier eller modeller. I den här 

studien utförs analysen med inspiration av Friberg (2006) och efter de sex domänerna ur 

WHOQOL-instrumentet (tabell 1). De valda artiklarna lästes igenom ett flertal gånger 

individuellt för att förstå artiklarnas helhet och få en känsla för vad de handlade om. Sedan 

delades artiklarna upp mellan författarna och artiklarnas resultat färgkodades i enlighet med 

WHOQOL-instrumentets sex olika domäner där varje domän tillskrevs en färg (tabell 1). I de 

kvalitativa studiernas resultat färgkodades texten när någon av deltagarna på något sätt 

berättade eller förklarade hur de upplevde att epilepsidiagnosen påverkade deras liv. I de 

kvantitativa studierna färgkodades statistiska resultat som kunde kopplas till de olika 
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domänerna i WHOQOL-instrumentet (tabell 1). Författarna gick sedan igenom de färgkodade 

artiklarna tillsammans för att upptäcka eventuella tolkningsskillnader och sammanställde 

sedan de färgkodade artiklarna i en kodningsmall. Vi valde att använda oss av en 

kodningsmall där innehållet från artiklarna som berör samma sak sorteras under specifika 

områden eller teman. Detta ska enligt Friberg (2006) underlätta vid jämförelse av kvalitativa 

och kvantitativa artiklar. Vid studier där både kvalitativa och kvantitativa resultat analyseras, 

ska hänsyn tas till att dessa resultat presenteras på olika sätt, ord respektive siffror. Det går 

därför inte att göra en direkt jämförelse av artiklarna, utan de jämförs istället utifrån valda 

aspekter (Friberg, 2006), i det här fallet WHOQOL-instrumentets sex domäner (se tabell 1).  

5.5 Etiska aspekter 
Författarna har varit noggranna vid översättning från engelska till svenska för att minska 

risken för en felaktig tolkning av forskningsdata. Forsberg och Wengström (2013) menar att 

etiska överväganden bör göras beträffande urval och presentation av resultatet och betonar 

vikten av att välja studier som godkänts av etisk kommitté eller där etiska överväganden 

gjorts. Samtliga artiklar som valdes till analys i vår studie är därför godkända av en etisk 

kommitté. 
 

6 RESULTAT 
En översikt av resultatet från analysen av de tio utvalda vetenskapliga artiklarna presenteras i 

tabellform där studierna numrerats från 1-10 (tabell 3). Utförlig information om varje studie 

finns i bilaga I. Resultatet från analysen presenteras även i löpande text med underrubriker 

som visar vilken domän de tillhör i WHOQOL-instrumentet (tabell 1). 
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Tabell 3. Översiktlig redovisning av resultatet där positiva resultat markerats med en glad 

smiley respektive negativa resultat med en ledsen smiley. Ett streck markerar att det inte fanns 

någonting i studien relaterat till den domänen. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Domän	  
	  
Studie	  

Fysiskt	  
välbefinnande	  

Psykiskt	  
välbefinnande	  

Grad	  av	  
oberoende	  

Sociala	  
relationer	  

Omgivning	  
och	  miljö	  

Andlig,	  religiös	  
och	  personlig	  
tro	  

Baker, Jacoby, Gorry, Doughty 
& Ellina. 
Quality of Life of People with 
Epilepsy in Iran, the Gulf, and 
Near East. USA, 2005 

 
L 

 
J L 

 
L 

 
J L 

 
L 

 
- 

Gauffin, Flensner & Landtblom. 
Livning with epilepsy accompanied 
by cognitive difficulties: Young 
adults´ experiences. Sverige, 2011 

 
 

L 

 
 

J L 

 
 

L 

 
 

J L 

 
 

L 

 
 

- 
Gauffin, Flensner & Lantdblom. 
Being parents with epielpsy: 
thoughts on its consequences and 
difficulties affecting their children. 
Sverige, 2015 

 
 

L 
 
 

L 
 
 

L 
 
 

L 
 
 

- 
 
 

- 
Gülpek, Bolat, Mete, Arici & 
Celebisoy. 
Psychiatric comorbidity, quality of 
life and social support in epileptic 
patients. Turkiet, 2011 

 
J L 

 
J L 

 
L 

 
J L 

 
J L 

 

- 

Jacoby, Ring, Whitehead, 
Marson & Baker. 
Exploring loss and replacement of 
loss for understandning the 
impacts of epilepsy onset: A 
qualitative investigation.  
USA, 2014 

 
 

L 

 
 

J L 

 
 

J L 

 
 

J L 

 
 

J L 

 
 

- 

Kwan, Yu, Leung, Leon & 
Mychaskiw. 
Association of subjective anxiety, 
depression, and sleep disturbance 
with quality-of-life ratings in adults 
with epilepsy. Kina, 2008 

 
 

L 

 
 

L 

 
 

L 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

McLaughlin, Pachana & 
Mcfarland. 
Stigma, seizure frequency and 
quality of life: The impact of 
epilepsy in late adulthood. 
Australien, 2007 

 
 

L 
 
 

J L 
 
 

L 
 
 

L 
 
 

L 
 
 

- 

Micallef, Spooner, Simon 
Harvey, Wrennall & Wilson. 
Psychological outcome profiles in 
childhoos-onset temporal lobe 
epilepsy. Australien, 2010 

 
J L 

 
J L 

 
J L 

 
- 

 
- 

 
- 

Räty & Wilde-Larsson. 
Patients´perceptions of living with 
epilepsy: a phenomenographic 
study. Sverige, 2010 

 
 

L 
 
 

J L 
 
 

L 
 
 

J L 
 
 

L 
 
 

J L 
Whatley, Dilorio & Yeager. 
Examining the relationships of 
depressive symptoms, stigma, 
social support and regimen-
specific support on quality of life in 
adult patients with epilepsy.  
USA, 2010 

 

 
L 

 

 
J L 

 

 
L 

 

 
J 

 

 
L 

 

 
- 
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6.1 Fysiskt välbefinnande 
Samtliga studier i analysen (tabell 3) visade att epilepsi påverkar det fysiska välbefinnandet. I 

de kvantitativa studierna fanns ett samband mellan fysiskt välbefinnande och livskvalitet, där 

en högre frekvens av anfall ökade den negativa påverkan på livskvaliteten (Kwan, Yu, Leung, 

Leon & Mychaskiw, 2008; Whatley, Dilorio & Yeager, 2010; Gülpek, Bolat, Mete, Arici & 

Celebisoy, 2011; Baker, Jacoby, Gorry, Doughty & Ellina, 2005; McLaughlin, Pachana & 

Mcfarland, 2007). 
 

Smärta, obehag och lidande 

Smärta och obehag relaterat till epilepsianfall är en bidragande faktor till lägre livskvalitet och 

en hindrande faktor för att delta i olika aktiviteter och fritidsnöjen (Kwan et al., 2008; 

Whatley et al., 2010; Gauffin, Flensner & Landtblom, 2011; Gülpek et al., 2011; McLaughlin 

et al., 2007). Smärta och lidande orsakas även av skador som uppstår under anfallen som till 

exempel stukningar, benbrott, tandskador, skallskador, bränn- och skållskador (Jacoby, Ring, 

Whitehead, Marson & Baker, 2014; Baker et al., 2005). En studie visade att stigande 

anfallsfrekvens och förekomst av flera olika anfallstyper hade samband med lägre generell 

hälsa (Baker et al., 2005). Men det är inte bara de epileptiska anfallen som orsakar lidande 

utan även biverkningar från de antiepileptiska läkemedlen. Den fysiska påverkan av 

läkemedelsbiverkningar som var återkommande i studierna bestod av nervositet, huvudvärk, 

trötthet, humörsvängningar, dåsighet och minnessvårigheter (Baker et al., 2005; Gauffin et al., 

2011; Jacoby et al., 2014).  
 

Energi och trötthet, sömn och vila 

Trötthet beskrivs som en återkommande biverkning av de antiepileptiska läkemedlen och av 

själva anfallen (Gauffin, Flensner & Lantdblom, 2015; Jacoby et al., 2014; Gauffin et al., 

2011; Baker et al., 2005; McLaughlin et al., 2007). Tröttheten leder till minskad energi och 

ork att delta i aktiviteter, skola och sociala sammanhang samt bidrar till en försämrad 

arbetsförmåga och en känsla av att vara begränsad då många tvingades avstå från aktiviteter 

för att vila (Gauffin et al., 2015; Jacoby et al., 2014; Gauffin et al., 2011; Räty & Wilde-

Larsson, 2010). Dessa aspekter bidrar i sin tur till känslor av depression och ångest (Gauffin 

et al., 2015; Jacoby et al., 2014; Gauffin et al., 2011; Räty & Wilde-Larsson; Baker et al., 

2005). Kwan et al. (2009) visade i sin studie att sömnproblem var en av de viktigaste 
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orsakerna till sämre livskvalitet för personer med epilepsi och även en bidragande orsak till 

ångest. 
 

6.2 Psykiskt välbefinnande 
Samtliga studier i analysen (tabell 3) visade att epilepsi påverkar det psykiska välbefinnandet. 

Tre av de kvantitativa studierna visade att psykisk sjukdom ofta förekommer i samband med 

epilepsi (Kwan, et al., 2008; Whatley et al., 2010; Gülpek et al., 2011). Kwan et al. (2009) 

visade i sin studie att runt 38 % av deltagarna led av depression och 30 % av ångest och 

Whatley et al. (2010) studie visade att depression och upplevd stigma hade starka samband 

med sämre livskvalitet för personer med epilepsi. 
 

Positiva känslor 

Positiva känslor associeras med att få tillbaka självförtroendet och ett liv som liknade det 

innan epilepsidiagnosen, till exempel genom att komma över rädslor relaterade till de 

epileptiska anfallen eller att kunna köra bil igen (Jacoby et al., 2014; Gauffin et al., 2011; 

Räty & Wilde-Larsson, 2010). I Gauffin et al. (2011) studie beskrev en deltagare det som att 

inte låta epilepsin ta överhanden utan att försöka leva ett normalt liv trots diagnosen: “I have 

tried to live a normal life, there shouldn’t be any obstacles because I have epilepsy. I have 

always thought that I shall live life, there’s no problem. [M1]” (Gauffin et al., 2011, s. 753).  
 

Tänkande, inlärning, minne och koncentration  

Koncentrations- och minnessvårigheter, oftast beroende på biverkningar från antiepileptiska 

läkemedel och epileptiska anfall, påverkar många olika aspekter i livet. Skolgång och arbete 

påverkas negativt av koncentrations- och minnessvårigheterna och i en studie fördes 

reflektioner kring hur framtid och arbetsmöjligheter hade sett ut utan diagnosen (Gauffin et 

al., 2011). Minnessvårigheter påverkade även socialt umgänge och sociala relationer då löften 

lätt glömdes bort (ibid.). Deltagarna i Gauffin et al. (2011) studie uttryckte oro över vad 

minnessvårigheterna kunde orsaka och hade låg självtillit till om de tagit sina läkemedel eller 

inte. Baker et al. (2005) studie visade att 10 % av deltagarna missat att ta sina läkemedel fler 

än en gång per månad. Det framkom olika strategier för att hantera minnessvårigheterna 

däribland att skapa strukturer och rutiner i vardagen som att föra anteckningar till hjälp för att 

komma ihåg (Gauffin et al., 2011).  
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Självkänsla och kroppsuppfattning 

Studien av Baker et al. (2005) visade att mer än en tredjedel av deltagarna upplevde att 

epilepsi diagnosen hade en negativ påverkan på självkänslan. Hur de epileptiska anfallen 

manifesterade sig och ovissheten om när ett anfall skulle ske bidrog till ett sämre 

självförtroende och en sämre självbild (Jacoby et al., 2014; Räty & Wilde-Larsson, 2010). För 

personer som hade barn bidrog epilepsin till att de inte kunde ta samma ansvar som andra 

föräldrar vilket resulterade i en känsla av att vara omyndigförklarad och en dålig förälder 

(Gauffin et al., 2015). Micallef, Spooner, Simon Harvey, Wrennall & Wilsons (2010) studie 

visade att de personer som genomgått kirurgisk behandling, där operationen inte lyckats 

minska anfallsfrekvensen hade lägre självförtroende jämfört med de andra grupperna i 

studien. 
 

Negativa känslor 

Negativa känslor i form av ångest och depression är vanligt förekommande hos personer med 

epilepsi. Dessa känslor är en av de faktorer som har starkast negativ påverkan på 

livskvaliteten (Kwan, et al., 2008; Whatley et al., 2010; Jacoby et al., 2014; Gülpek et al., 

2011; Micallef et al., 2010; McLaughlin et al., 2007). Rädsla och oro relaterat till de 

epileptiska anfallen är återkommande och epilepsidiagnosen ansågs ha en begränsande och 

isolerande inverkan på livet med en känsla av att inte kunna leva som alla andra (Gauffin et 

al., 2015; Jacoby et al., 2014; Gauffin et al., 2011; Räty & Wilde-Larsson, 2010; Micallef et 

al., 2010). Genomgående uttrycks smärtsamma och negativa känslor i form av dåligt samvete, 

ilska och nedstämdhet. Dessa känslor grundar sig i att inte ha samma förutsättningar i livet 

som många andra, till exempel genom att inte kunna ta samma ansvar eller att få samma 

möjlighet till utveckling och kunskap (Gauffin et al., 2015; Jacoby et al., 2014; Gauffin et al., 

2011; Räty & Wilde-Larsson, 2010; Micallef et al., 2010). Rädsla och dåligt samvete var 

kopplat till dem som var föräldrar, där känslor av otillräcklighet, att lägga för mycket ansvar 

på sina barn och rädsla att skada barnet under ett anfall var återkommande (Gauffin et al., 

2015). Studien av Baker et al. (2005) visade att mer än en tredjedel av deltagarna kände sig 

stigmatiserade av sin epilepsidiagnos och McLaughlin et al. (2007) studie visade ett samband 

mellan anfallsfrekvens, stigmatisering och lägre livskvalitet. Fyra av de kvantitativa studierna 

visade även ett samband mellan epilepsidiagnos, psykiska diagnoser och sämre mental hälsa 

(Whatley et al., 2010; Gülpek et al., 2011; Micallef et al., 2010; Baker et al., 2005). 
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6.3 Grad av oberoende 
Samtliga studier i analysen (tabell 3) visade att epilepsi påverkar personers grad av 

oberoende. Återkommande i flera studier uttrycks en känsla av att vara begränsad och 

isolerad. Detta relateras till olika faktorer, till exempel samhällets attityder gentemot 

epileptiska anfall, den egna rädslan över att få anfall i det offentliga, biverkningar av 

antiepileptiska läkemedel samt restriktioner vid aktivitet, relaterat till risken för att få ett 

anfall (Jacoby et al., 2014; Gauffin et al., 2011; Räty & Wilde-Larsson, 2010; Gauffin et al., 

2015).  
 

Rörlighet och dagliga aktiviteter 

För föräldrar med epilepsi begränsades vardagen och deras självständighet genom att de inte 

vågade bära eller sköta sina barn stående, gå promenader eller vara ensam med barnet 

(Gauffin et al., 2015). För personer som har återkommande och okontrollerade epilepsianfall 

begränsas rörligheten av att inte kunna köra bil, inte kunna cykla eller utföra aktiviteter och 

intressen som de ägnat sig åt innan epilepsidiagnosen, vilket har en negativ påverkan på 

känslan av självständighet (Jacoby et al., 2014; Gauffin et al., 2011; Whatley et al., 2010; 

Gauffin et al., 2015). Flexibilitet och rörlighet begränsas av att hela tiden behöva tänka steget 

före och av att det mesta i livet kräver noga planering för att minska risken för olyckor eller 

negativa situationer. Detta leder till känslor av ilska över att inte kunna vara spontan och 

obegränsad (Gauffin et al., 2011; Räty & Wilde-Larsson, 2010). Det fanns även en rädsla för 

att få epileptiska anfall i det offentliga (Jacoby et al., 2014). Vissa behövde därför stöd och 

hjälp med dagliga aktiviteter, som till exempel att handla, för att sedan successivt klara av mer 

på egen hand. Men för andra påverkade inte epilepsidiagnosen de dagliga aktiviteterna alls 

(ibid.). Whatley et al. (2010) visade med deras studie att restriktioner vid aktivitet har en 

negativ inverkan på livskvalitet och Micallef et al. (2010) studie visade att lyckad kirurgisk 

behandling, det vill säga då anfallen minskar eller försvinner helt leder till ökad aktivitet.  
 

Beroende av läkemedel och andra behandlingar 

Bland personer med epilepsi behöver majoriteten kontinuerlig behandling för att kontrollera 

de epileptiska anfallen. Den vanligaste behandlingen är anfallsförebyggande 

läkemedelsbehandling (Kwan, et al., 2008; Gülpek et al., 2011; Baker et al., 2005; Micallef et 

al., 2010). I Baker et al. (2005) studie var det endast 2 % av deltagarna som inte behandlades 

med antiepileptiskt läkemedel.  De kvantitativa studierna visade att vanligast förekommande 
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(mellan 52-66 %) var monoterapi, det vill säga att endast använda ett sorts antiepileptiskt 

läkemedel näst följt av två olika sorters läkemedel (Kwan, et al., 2008; Gülpek et al., 2011; 

Baker et al., 2005; McLaughlin et al., 2007; Micallef et al., 2010). Kwan et al. (2009) visar i 

sin studie att antalet antiepileptiska läkemedel har ett samband med livskvalitet, där ett 

ökande antal läkemedelstyper innebär sjunkande nivå av livskvalitet. Studien av Baker et al. 

(2005) visade i sin tur att 93 % ansåg att medicineringen fungerade bra men att en stor andel, 

31 % förändrat eller bytt läkemedel minst en gång de senaste 12 månaderna relaterat till 

läkemedelsbiverkningar. Biverkningar som minnessvårigheter och trötthet har en negativ 

påverkan på livskvalitet (Jacoby et al., 2014; Gauffin et al., 2011). En deltagare i Gauffin et 

al. (2011) studie kunde tänka sig att hellre leva med de epileptiska anfallen för att få slippa 

bieffekterna från de antiepileptiska läkemedlen. 
 

Arbets- och kommunikationsförmåga 

Fyra av de kvantitativa artiklarna visade att arbetslösheten är hög bland personer med 

epilepsidiagnos (Whatley et al., 2010; Gülpek et al., 2011; Baker et al., 2005; McLaughlin et 

al., 2007). För personer med epilepsi begränsas val av yrke och arbetsförmåga av de 

epileptiska anfallen och av trötthet relaterat till anfall och läkemedelsbehandling (Jacoby et 

al., 2014; Gauffin et al., 2011). Försämrad arbetsförmåga påverkar även skolgång och studier 

som i sin tur påverkar yrke och arbetseffektivitet då mycket energi går åt till olika strategier 

för att minnas och orka med dagen (Jacoby et al., 2014; Gauffin et al., 2011). Lägre 

utbildningsnivå och arbetslöshet visades i Gülpek et al. (2011) studie vara vanligare hos 

personer med epilepsi än i den generella befolkningen. Kommunikationssvårigheter visades i 

Gauffin et al. (2011) studie där deltagare beskrev hur ord försvann, ord som de alltid vetat.  
 

6.4 Sociala relationer 
Sociala relationer påverkas negativt av att ha en epilepsidiagnos. Studien av Baker et al. 

(2005) visade att 43 % av deltagarna upplevde att epilepsidiagnosen påverkade deras relation 

med familjemedlemmar. Resultatanalysen visade olika resultat gällande civilstånd där två 

studier visade att en relativt hög andel var ensamstående, mellan 39 - 40 %, medan den tredje 

studien inte visade någon skillnad mellan epilepsigruppen och kontrollgruppen (Gülpek et al., 

2011; Baker et al., 2005; McLaughlin et al., 2007). 
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Personliga relationer, social integration och socialt stöd 

Personliga relationer och social integration påverkas i olika grad för personer med epilepsi. 

Svårigheter med personliga relationer och med att vara i sociala sammanhang relaterat till 

minskat förtroende, skuld och skamkänslor var återkommande upplevelser i flera studier 

(Gauffin et al., 2015; Jacoby et al., 2014; Gauffin et al., 2011; Baker et al., 2005). 

Skamkänslor i samband med anfall i sociala sammanhang bidrar till att personer med 

epilepsidiagnos isolerar sig istället för att komma ut och umgås med vänner. Denna isolering 

bidrar i sin tur till minskad social integration (Jacoby et al., 2014; Gauffin et al., 2011; Räty & 

Wilde-Larsson, 2010). Bra socialt stöd från partner, arbetsgivare och omgivning visar på en 

ökad förståelse för personen med epilepsi och har en positiv inverkan på livskvaliteten 

(Whatley et al., 2010; Jacoby et al., 2014; Räty & Wilde-Larsson, 2010). 
 

6.5 Omgivning och miljö 
Sju av artiklarna i analysen visar att epilepsi har en påverkan på personens omgivning och 

miljö (tabell 3). Två av studierna visade att ett socialt stöd och förståelse från arbetsgivaren 

hade en bidragande positiv effekt till att möjliggöra delaktighet i arbetslivet (Jacoby et al., 

2014; Gauffin et al., 2011). Detta kan ses som en viktig del i livet för personer med epilepsi 

eftersom studier visar att högre arbetslöshet påverkar livskvaliteten på ett negativt sätt 

(Whatley et al., 2010; Gülpek et al., 2011; Baker et al., 2005; McLaughlin et al., 2007). 
 

Frihet, fysisk säkerhet och trygghet 

Studier visar att fysisk säkerhet och trygghet är viktiga faktorer för personer med epilepsi 

(Jacoby et al., 2014; Gauffin et al., 2011; Räty & Wilde-Larsson, 2010). Erfarenheter av att i 

olika sociala sammanhang bemötas av misstolkningar i samband med ett anfall ger en 

inskränkt frihetskänsla för individen (Jacoby et al., 2014; Gauffin et al., 2011; Räty & Wilde-

Larsson, 2010). I två av studierna blev det tydligt att upplevelsen av en känsla att vara 

överbevakad av sin familj påverkade känslan av frihet (Gauffin et al., 2011; Räty & Wilde-

Larsson, 2010). 
 

Hemmiljö och fysisk miljö 

Studien av Gülpek et al. (2011) visar att det finns negativa samband mellan depression, 

ångest, fysisk- och psykosocial miljö i mätningar av livskvalitet. En återkommande 

upplevelse var att det finns en okunskap i samhället om epilepsi och att människor hellre tar 
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ett steg tillbaka än att agera vid epileptiska anfall (Jacoby et al., 2014; Gauffin et al., 2011). 

En person i Räty och Wilde-Larssons (2011) studie upplevde att en ökad öppenhet om sin 

epilepsidiagnos skapade mer respekt och förståelse. 
 

Arbetstillfredsställelse och finansiella tillgångar 

Arbetslöshet är generellt sett vanligt hos personer med epilepsidiagnos, och bidrar till en lägre 

livskvalitet (Baker et al., 2005; McLaughlin et al., 2007; Whatley et al., 2010; Gülpek et al., 

2011). En av de kvantitativa studierna visade att mindre än hälften av deltagarna i 

epilepsigruppen hade en hel- eller deltidsanställning med en lägre årsinkomst i jämförelse 

med studiens kontrollgrupp (Whatley et al., 2010). För en del innebar epilepsidiagnosen 

svårigheter i att behålla eller att få en ny anställning.  Andra upplevde stöd och förståelse från 

arbetsgivaren vilket resulterade i att arbetet anpassades och de kunde behålla sin anställning 

(Jacoby et al., 2014; Gauffin et al., 2011).  
 

Tillgänglighet och kvalitet på vård  

Den kvantitativa studien av Whatley et al. (2010) visade att depressiva symtom, stigma och 

socialt stöd hade en negativ inverkan på livskvalitet. Insatser från hälso- och sjukvården med 

syfte att främja självständighet och minska känslor av oro och ångest upplevdes positivt från 

deltagare i Jacoby et al. (2014) studie.   
 

Förmåga att erhålla ny information/kunskap och möjlighet att delta i fritidsnöjen 

I Gülpek et al. (2011) studie visade det sig att utbildningsnivån generellt sett var lägre i 

epilepsigruppen jämfört med kontrollgruppen, medan McLaughlin et al. (2007) studie visar på 

det motsatta, det vill säga att utbildningsnivån var högre i epilepsigruppen. Däremot var 

arbetslösheten högre för epilepsigrupperna i båda studierna (McLaughlin et al., 2007; Gülpek 

et al., 2011). Det fanns svårigheter i att delta i olika fritidsnöjen vilket väsentligt försämrade 

synen på livskvalitet och bidrog till en känsla av att vara begränsad (Jacoby et al., 2014; 

Gauffin et al., 2011). 
 

6.6 Andlig, religiös och personlig tro 
Ingen av studierna i analysen berörde ämnet andlighet eller religion. I en studie framkom 

förhoppningar om att få leva ett liv fritt från anfall och en önskan att det senaste anfallet ska 

bli det sista någonsin. Att ständigt förlora tron och hoppet om anfallsfrihet bidrog till 
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depressiva känslor vilket påverkade självförtroendet och lusten att leva (Räty et al., 2011). En 

deltagare i studien beskrev känslan av att förlora sin tro och sin livslust, men beskrev även hur 

ett bra stöd, i det här fallet från deltagarens läkare, kan vara till hjälp för att få tillbaka 

livsgnistan:  
 
... then I must say that I gave up… and what is the point of living and so on you 
know… then I somehow lost faith… and the hope to have a life you know… but then I 
met the doctor that I still have today and after a while I got some spark of live back 
somehow... (Räty et al., 2011, s. 1998).  

 

6.7 Resultatsammanfattning 
I de granskade artiklarna var det psykiska välbefinnandet den domän som visade sig ha den 

starkaste påverkan på livskvaliteten. Innehållet i domänen psykiskt välbefinnande bestod 

bland annat av positiva och negativa känslor. Även om det fanns positiva känslor i flera av 

studierna så var de negativa känslorna klart dominerande. I resultatet framgår det även hur de 

olika domänerna har ett samband och påverkar varandra (se figur 1). De övriga domänerna 

(sociala relationer, omgivning och miljö, personlig tro, fysiskt välbefinnande, grad av 

oberoende) hade en viktig roll i hur det psykiska välbefinnandet påverkades. Upplevelser 

inom exempelvis sociala relationer, deltagarnas omgivning och miljö, grad av oberoende och 

fysiskt välbefinnande påverkade det psykiska välbefinnandet positivt eller negativ och i olika 

grad. Det som är tydligt från resultatet är att relativt små upplevelser och känslor i de övriga 

domänerna tillsammans influerar och påverkar utfallet av det psykiska välbefinnandet hos 

individen och därmed även individens känsla av livskvalitet.  
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Figur 1. Figuren visar en bild av resultatet och hur domänerna förhåller sig till varandra. Det 

psykiska välbefinnandet är i mitten med de övriga domänerna som influenser i hur utfallet av 

det psykiska välbefinnandet blir. 

 

7 DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 
Författarna valde litteraturöversikt som design till studien där en kombination av kvantitativ- 

och kvalitativ data gav en omfattande generell överblick av studiedeltagarnas upplevelse av 

hur epilepsi påverkade deras livskvalitet. Detta eftersom de kvantitativa studierna visade en 

mer objektiv och övergripande bild av området, medan de kvalitativa studierna bidrog med en 

mer subjektiv och ingående bild av hur livskvaliteten påverkades av att leva med epilepsi. De 

svårigheter vi fann från de kvantitativa artiklarna var att resultatdelen ibland var svårtolkad då 

den presenterades i tabellform med många olika variabler. Det löste vi genom att noga 

diskutera betydelsen av varje tabell. Det var även till vår hjälp att tabellerna var presenterade i 

textform. 
 

Att endast inkludera peer reviewed artiklar valdes för att öka trovärdigheten i vår studie och 

artiklar skrivna på engelska ökade våra möjligheter att hitta mer material. I nio av de tio 

artiklarna som analyserades var samtliga deltagare över 18 år, detta är etiskt fördelaktigt då 

barn räknas som en grupp med ökad sårbarhet där hänsyn till olika aspekter måste tas, 

Psykiskt	  
välbe3innande	  

Fysiskt	  
välbe-innande	  

Grad	  av	  
oberoende	  

Sociala	  
relationer	  

Omgivning	  
och	  miljö	  

Personlig	  tro	  
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exempelvis den kognitiva förmågan. Om given information inte anpassas efter barnets 

kunskapsnivå kan frivilligheten att delta och de frågor som används i studien misstolkas, 

vilket i sin tur kan påverka resultatet (Kjellström, 2012). Den resterande artikeln, som var en 

kvantitativ studie, hade en åldersgräns på 16 år och uppåt. Trots detta beslutade vi att 

inkludera studien i vår analys då data baserats på en enkätstudie samt att medelåldern av 

deltagarna i studien var 30 år. Kjellström (2012) menar även att barn i åldern 15-18 år anses 

vara fullt kapabla att avgöra om de vill medverka vid en studie eller ej. Författarna beslutade 

att inte göra ett specifikt urval av kön, socioekonomisk, etnisk eller geografisk bakgrund 

eftersom epilepsi är en diagnos som kan drabba alla människor oavsett bakgrund och ett 

uteslutande av en specifik grupp kan ge en felaktig bild av resultatet. Risken med att begränsa 

sig till en specifik grupp är att resultaten därmed endast är överförbara på den specifika 

gruppen. Genom att vi inte begränsat oss till specifikt kön, socioekonomisk, etnisk eller 

geografisk bakgrund ökar möjligheten till studiens globala överförbarhet och giltighet. 
 

För att effektivisera sökningen av artiklar till arbetet valde författarna att använda sökord i 

sökmotorerna EBSCO samt PubMed då dessa är breda databaser som bland annat täcker 

området medicin och omvårdnad. Vi använde först sökordet living with epilepsi och fick över 

2000 träffar. Därför beslutade vi att minska vår sökning genom att lägga till AND patients 

perception, vilket minskade antalet träffar avsevärt. På samma sätt kombinerades ordet 

epilepsy med quality of life, nursing och coping med flera, för att begränsa antalet träffar och 

lättare få fram artiklar som svarade till studiens syfte. Sökordet coping valdes eftersom 

författarna ansåg att studier om hur personer hanterar sin epilepsidiagnos kunde bidra till en 

ökad förståelse för hur det är att leva med epilepsi. I sökprocessen valdes artiklar med 

medicinsk vinkel bort, eftersom vi valt att fokusera på upplevelser av livskvalitet. Men under 

arbetes gång har vi fått en djupare kunskap och insikt i att läkemedelsbehandling har en stor 

påverkan på livskvaliteten hos personer med epilepsi. Därmed kan viktig data om upplevd 

livskvalitet ha sållats bort under sökprocessen. 
 

Författarna läste noggrant igenom samtliga artiklar som valts till analysen. Artiklarna delades 

upp mellan författarna för analys och jämförelse av resultat, detta gjordes för att spara tid. Vi 

upplevde att den gemensamma genomgången av analysen var tidskrävande men ansåg att det 

var ett nödvändigt moment för att eliminera risken för feltolkningar. Genom detta 

tillvägagångsätt samt att vi i det här arbetet har varit två författare som kontinuerligt granskat 
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resultatet ansåg författarna att resultatets trovärdighet säkerställdes (Wallengren & 

Henricsson, 2012). För att undvika att personliga värderingar och förförståelse skulle påverka 

utförandet samt resultatet av undersökningen har författarna lagt stor vikt vid ett så neutralt 

förhållningssätt som möjligt under analysen av studierna. Egna värderingar har 

uppmärksammats och tagits i beaktande genom kontinuerlig granskning av arbetet. De artiklar 

som användes i analysen var skrivna på engelska. Då författarnas modersmål är svenska valde 

vi att använda ett lexikon som hjälp för att minimera risken för missförstånd och 

feltolkningar. Ett problem som vi stötte på var att meningsbärande data i 

resultatsammanställningen ibland hade flera olika budskap som kunde stämma in på flera 

olika domäner. Genom diskussion och analys av meningsbärande data kom författarna fram 

till en gemensam subjektiv bedömning om under vilken domän den meningsbärande datan 

tillhörde. I och med att den gemensamma subjektiva bedömningen är gjord av oss är vi 

medvetna om att den skulle kunna se annorlunda ut om den gjordes av någon annan. Ett 

instrument som är speciellt framtaget för att mäta livskvalitet hos vuxna personer med epilepsi 

är Quality Of Life In Epilepsy-31 (QOLIE-31) (Vickrey et al., 1993). Efter noggrann 

efterforskning fann vi att QOLIE-31 inte var lika detaljerat som WHOQOL vilket är 

anledningen till att WHOQOL:s mätinstrument valdes som grund till den teoretiska 

referensramen. Vi anser att WHOQOL är mer utförlig i beskrivningen av domänerna samt 

mer anpassad till begreppet livskvalitet. Författarna misstänker att två av artiklarna, Gauffin et 

al. (2015) och Gauffin et al. (2011), i analysen kommer från samma observationstillfälle, dock 

med olika vinklingar. Den ena artikeln fokuserar på hur det är att vara förälder med 

epilepsidiagnos och den andra artikeln fokuserar på hur det är att leva med minnessvårigheter 

relaterat till epilepsidiagnosen. Vi har därför varit noga med att särskilja dessa för att inte 

påvisa ett felaktigt resultat. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
Livskvaliteten påverkas av att ha en epilepsidiagnos, vilket tydliggörs genom upplevelser av 

begränsning, stigmatisering och negativa känslor. Detta kunde te sig i form av försämrad 

självkänsla, depression och ångest men även genom fysiska besvär som trötthet och 

minnessvårigheter. Vid analys av studierna framkommer det psykiska välbefinnandet som den 

viktigaste komponenten för livskvalitet. De resterande domänerna uppfattades av författarna 
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som viktiga komponenter i hur utfallet blev och påverkade det psykiska välbefinnandet i olika 

grad och riktningar (figur 1).  
 

Resultatet visar att epilepsi har en negativ påverkan på flera aspekter av det psykiska 

välbefinnandet, däribland en ökad risk för depression och ångest. Detta kan förklaras som en 

effekt av aktivitetsbegränsningar, lågt socialt- och emotionellt stöd samt omgivningens 

fördomar och okunskaper kring epilepsi.  Dessa bidrar i sin tur till försämrad psykisk hälsa, 

livskvalitet och brist på socialt umgänge (Lu & Elliot, 2012; Baker, Brooks, Buck & Jacoby, 

2000; Dilorio et al., 2003). Flera av studierna i analysen visade att trötthet och utmattning var 

vanligt hos personer med epilepsi vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till ett 

försämrat psykiskt välbefinnande. Detta överensstämmer med Hamelin, Kahane och Vercueils 

(2010) studie som visar att trötthet och utmattning har ett samband med depression och en 

sämre livskvalitet.  
 

Resultatet visade även aspekter som hade en positiv inverkan på det psykiska välbefinnandet, 

där till exempel ett bra socialt stöd inom familjen såväl som från arbetsgivare och sjukvård 

hade betydelse. Socialt stöd fungerar som en skyddsfaktor för självkänslan hos personer med 

epilepsi (Siqueira, Guerreiro & de Souza, 2011). En studie av Amir et al. (1999) visar att 

socialt stöd har ett samband med livskvalitet, där lågt socialt stöd är kopplat till att 

epilepsidiagnosen upplevs svårare, medan ett ökat socialt stöd bidrar till ökad livskvalitet. 

Sambandet mellan socialt stöd och livskvalitet bekräftas även i andra studier (Lu & Elliot, 

2012; Wang et al., 2015; Suurmeijer et al., 2001).  
 

Koncentrations- och minnessvårigheter visade sig vanligt förekommande, vilket hade en 

negativ påverkan på det psykiska välbefinnandet och ett samband med försämrad 

arbetsförmåga, utbildningssvårigheter och svårighet att få arbete. Att försämrad arbetsförmåga 

och svårigheter i att få anställning påverkar det psykiska välbefinnandet bekräftas i 

Boardman, Grove, Perkins och Shepherds (2003) studie. De visar att ett arbete är en viktig 

bestämningsfaktor för både fysiskt och psykiskt välmående och en viktig komponent i social 

integration (ibid.). I Giovagnoli och Avanzinis (2000) studie framkom ett nära samband 

mellan minnessvårigheter och lägre livskvalitet. Flertalet studier identifierar kognitions- och 

minnessvårigheter som en viktig faktor för personer med epilepsi, där svårigheter leder till 
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negativ påverkan på livskvaliteten (Fisher et al., 2000; Hall, Isaac & Harris, 2009; Hendriks, 

Aldenkamp, van der Vlugt, Alpherts & Vermeulen, 2002). 
 

Resultatet av analysen visade på en upplevd negativ självkänsla hos personer med epilepsi. 

Detta kan ha ett samband med känslor av begränsning och bristande kontroll över sin 

situation, till exempel genom att inte kunna köra bil eller utöva aktiviteter (Bishop & Allen, 

2003; Lu & Elliot, 2012; Amir et al., 1999). En studie av Sullivan och Buckley (2013) visade 

att begränsningen, att inte kunna köra bil på grund av epilepsidiagnos resulterade i känslor av 

att inte kunna delta i samhället, att behöva ge upp aktiviteter samt en lägre livskvalitet och 

självkänsla. Lägre självkänsla kan även ha ett samband med oron över att få epileptiska anfall 

i offentliga miljöer, vilket Kılınç och Campbell (2009) visar i sin studie, bidrar till känslor av 

skam. Berkovski (2014) menar att känslor av skam har störst negativ påverkan på 

självförtroendet. Försämrad självkänsla kan även ses som en effekt av koncentrations-, 

minnes- och kommunikationssvårigheter orsakade av epilepsianfall och biverkningar från 

antiepileptiska läkemedel (Fisher et al., 2000).  
 

En av artiklarna i analysen beskriver känslor av att förlora tron och hoppet på anfallsfrihet. 

Att förlora hoppet upplevs för de flesta människor som mycket negativ. Detta bekräftas även 

av Willman (2009) som menar att förlust av tro och hopp har en negativ påverkan på det 

psykiska välbefinnandet och livskvaliteten. Författarna i föreliggande studie är medvetna om 

bristfälligt resultat under domänen som behandlar andlig, religiös och personlig tro, vilket 

skulle kunna bero på vår okunskap i området. För att närmare undersöka detta har vi läst in 

oss på WHOQOL-instrumentets definition om domänen och sedan granskat studierna med 

denna i åtanke, detta resulterade dock inte i fler kopplingar till området (WHO, 1998). 
 

Negativa känslor framkom i samtliga studier och kunde uppfattas på många olika områden i 

domäninnehållen. Detta kan bero på att det är ett begrepp som innefattar många aspekter, men 

kan även visa på att epilepsi har en negativ effekt på många delar av livet och att dessa 

tillsammans bidrar till en lägre livskvalitet (Poochikian-Sarkissian, Wennberg, Sidani & 

Devins, 2007; Bishop & Allen, 2003). Stigmatisering och diskriminering bidrar till ökade 

svårigheter, sämre psykiskt välbefinnande och en lägre livskvalitet för personer med epilepsi. 

Detta grundar sig i och lever kvar genom att det många gånger finns ett kunskapsglapp i 

samhället och eller på arbetsplatsen om epilepsi (McCagh et al., 2009; Kılınç & Campbell, 
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2009; Hawley, Roessler & McMahon, 2012). Forskning har visat att ökad information och 

kunskap om epilepsi förändrar sättet att se på epileptiska anfall och på behandlingen av 

personer med epilepsi (Mirnics, Czikora, Zavecz & Halasz, 2001). Dessa fynd stödjer tidigare 

studiers uppfattning om att forskning inom epilepsi bör ha en mer holistisk syn där fokus 

läggs på anfallsfrihet men även på den psykiska hälsan hos personen med epilepsi (Kerr, 

2012; Sander, 2005; Kılınç & Campbell, 2009; Lu & Elliot, 2012; Fisher et al., 2000). 

 

7.3 Slutsats 
Trots att det finns positiva aspekter och förhållningssätt som bidrar till ett ökat psykiskt 

välbefinnande så visar resultatet i föreliggande studie att den upplevda livskvaliteten är låg för 

många personer med epilepsidiagnos. Våra fynd visar att det fysiska välbefinnandet har en 

mindre påverkan på livskvalitet jämfört med det psykiska välbefinnandet. Synen på 

livskvalitet för personer med epilepsi är beroende av det psykiska välbefinnandet, där ett lägre 

psykiskt välbefinnande ger en lägre livskvalitet. Att förändra epilepsivården och lägga lika 

mycket fokus på det psykiska välbefinnandet som det fysiska skulle därmed förbättra 

livskvaliteten för många personer med epilepsi. 

 

7.4 Betydelse 
För att kunna bidra till en ökad livskvalitet hos personer med epilepsi är insikt i hur diagnosen 

påverkar dennes liv av stor betydelse. Denna studie är därför viktig då den ger en ökad 

kunskap och förståelse för hur livet kan påverkas av att leva med en epilepsidiagnos. Detta är 

betydelsefullt för personer med epilepsi, för samhälle och för sjukvårdspersonal då det kan 

minska de fördomar och den stigmatisering kring epilepsi som leder till psykisk ohälsa och 

lägre livskvalitet. Resultat och slutsats i denna studie visar tydligt att vården bör lägga mer 

fokus på de psykiska aspekterna vid behandling av epilepsi. Detta kan även vara en 

fingervisning om att vården i stort bör lägga ett större fokus på den psykiska hälsan.  

 

7.5 Förslag på vidare forskning 
I föreliggande studie har författarna, likväl som de studier som analyserats, haft ett holistiskt 

perspektiv med fokus på hela människan. Mycket forskning om behandlingsmetoder 

fokuserar endast på läkemedel och dess inverkan på de epileptiska anfallen, men det saknas 
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forskning som även ser till personens hela livsvärld. Vi anser att vidare forskning bör 

genomföras utifrån ett mer holistiskt perspektiv där människors påverkan av 

epilepsidiagnosen studeras i helhet och inte bara fokuserar på läkemedelseffekter på 

epileptiska anfall. Detta för att fånga upp den psykiska ohälsan och hitta verktyg att förebygga 

den. 

 

7.6 Författarnas insatser 
Arbetet med litteraturstudien har genom hela processen skett gemensamt. Läsning av artiklar, 

analys samt kvalitetsgranskning har skett av författarna var för sig för att sedan diskuteras 

sinsemellan tills konsensus uppnåtts. Examensarbetet har skett i nära samarbete, men 

respektive författare har tilldelats huvudansvar för olika delar så som inledning, bakgrund, 

metod, metoddiskussion, betydelse och förslag på vidare forskning. För att säkerställa 

studiens kvalitet har vi i de fallen då delar av arbetet skrivits separat läst, bearbetat och 

sammanställt texten tillsammans. Via en internetbaserad databas (Google Drive) har samma 

dokument delats vilket möjliggjorde simultant skrivande genom hela examensarbetet.  
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Doughty, J., & 
Ellina, V.  

Quality of Life of People with Epilepsy in Iran, 
the Gulf, and Near East. 

Epilepsia 2005 

Perspektiv  Livskvalitet (Quality Of Life)  

Problem och syfte Problem: Tidigare studier visar att människor med epilepsi i större 
utsträckning lider av depression, ångest, låg självkänsla mm, men att få studier 
gjorts i mellanöstern, trots att en nygjord studie i Jordanien visar på högre 
siffror relaterat till ångest och depression.  
Syfte: Att studera vilken påverkan epilepsi och dess behandlingar har på 
människors liv, som bor i Iran, gulf-länderna och i nära östern. 

Metod  Kvantitativ ansats där klinisk, demografisk och psykosocial data samlades in 
genom självskattningsenkäter som delades ut till 3847 epilepsipatienter i 
öppenvården. 

Resultat Resultatet visas under 6 rubriker/teman. 1. “Demographic and clinical 
characteristics of respondents” visar studiedeltagarnas medelålder, 
könsfördelning, hur många som var singlar, gifta/sambos, skilda eller 
änklingar. Det visar hur många procent som hade arbete (36 %). De visar 
medelåldern för debut av epilepsin (18 år) och medeltiden för hur länge den 
pågått (10 år). Hur många som varit anfalls-fria det senaste året (42 %), 
senaste månaden (33 %) och hur många som får en eller fler anfall varje 
månad (25 %). Det framkom också i procent vilka fysiska och psykiska skador 
deltagarna fått rel. till anfallen. Stora skillnader fanns mellan länderna. 2. 
“Antiepileptic drug therapy”, visar att 98 % tog antiepileptisk läkemedel. 
Antalet olika sorter som togs samt vilka läkemedels preparat som användes 
varierade med olika procent samt presenterade hur deltagarna upplevde att 
anfallen kontrollerades och vilka bieffekter som var vanligast. 3. “Perceived 
impact of epilepsy”, visade att mer än en tredjedel upplevde att diagnosen hade 
en negativ inverkan på deras övergripande hälsa, framtida planer och 
ambitioner, och deras känslor om dem själva. 4. “Perceived stigma of epilepsy”, 
visar att mer än en tredjedel av deltagarna upplevde stigmatisering pga av 
deras epilepsi. 5. “Perceived health status”, visar deltagarnas självskattade 
hälsostatus, där domänerna om psykisk hälsa och energi var de som visade 
lägst poäng. 6. “Perceptions of overall quality of life”, visar att 40 % beskrev sig 
själva som extremt eller väldigt glada, 27 % var ganska glada, 17 % valde 
ansiktet med neutralt uttryck, och resterande 7 % ansåg sig extremt eller 
väldigt olyckliga. 

Författare Titel Tidskrift Årtal 

Gauffin, H., 
Flensner, G., & 
Lantdblom, A-M. 

Livning with epilepsy accompanied by 
cognitive difficulties: Young adults´ 
experiences. 

Epilepsy & Behavior 2011 

Perspektiv  Nej.  
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Bilaga I:2. Matris över artiklarna 

Problem och syfte Problem: Epilepsi kan ibland följas av minnessvårigheter. Det kan vara 
orsakat av den underliggande orsaken till epilepsin, från återkommande anfall, 
som bieffekt av medicinering eller som ett symptom av en annan sjukdom som 
t.ex. depression. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av att leva med 
epilepsi och subjektiv kognitiv försämring (subjective cognitive decline). 

Metod  Kvalitativ ansats, semi-strukturerade intervjuer med 14 deltagare i 
fokusgrupper. Deltagarna hade en epilepsidiagnos med subjektiv 
minnesförsämring och var i åldern 18-35 år. 

Resultat Fyra teman analyserades fram ur intervjuerna: 1. Affecting the whole person. 2. 
Influencing daily life. 3. Affecting relationships. 4. Meeting ignorance in 
society. 

Författare Titel Tidskrift Årtal 

Gauffin, H., 
Flensner, G., & 
Lantdblom, A-M. 

Being parents with epielpsy: thoughts on its 
consequences and difficulties affecting their 
children. 

Neuropsychiatric 
Disease and Treatment 

2015 

Perspektiv  Nej.  

Problem och syfte Problem: Att föräldrar med epilepsi kan vara oroliga för hur epilepsin 
påverkar deras barn.  
Syfte: Att beskriva aspekter av vad det innebär att vara förälder med epilepsi, 
med fokus på föräldrarnas perspektiv och deras tankar angående att ha barn. 

Metod  Kvalitativ ansats, semi-strukturerade intervjuer med 14 deltagare i 
fokusgrupper. Deltagarna hade epilepsi med subjektiv minnesförsämring och 
var i åldern 18-35 år.  

Resultat Fyra teman togs fram från intervjuerna: 1. En ihållande känsla av osäkerhet, 
eftersom ett anfall kan komma när som helst och barnet kan skadas. 2. En 
känsla av otillräcklighet, genom att inte kunna ta fullt ansvar för sitt barn. 3. 
Insikten av att ens barn måste ta mer ansvar än vad andra barn behöver göra. 
4. En känsla av skyldighet, för att inte kunna uppfylla de egna förväntningarna 
av hur en förälder bör vara.  

Författare Titel Tidskrift Årtal 

Gülpek, D., 
Bolat, E., 
Mete, L., 
Arici, S., & 
Celebisoy, M. 

Psychiatric comorbidity, quality of life and 
social support in epileptic patients. 

Nordic Journal of 
Psychiatry 

2011 

Perspektiv  Livskvalitet (Quality of Life) 

Problem och syfte Problem: Med epilepsi följer många psykiska sjukdomar och fortsätter vara 
en diagnos som stör patienters livsfunktion och livskvalitet.  
Syfte: Att undersöka antalet psykiska besvär som finns hos epilepsi patienter, 
fastställa depressions- och ångestnivåer och jämföra resultaten med friska 
personer. Epilepsins effekt på livskvalité och effekten av socialt stöd vid 
epilepsi kommer också att undersökas. 
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Bilaga I:3. Matris över artiklarna 

Metod  Kvantitativ ansats, där 50 epilepsipatienter jämfördes med en kontrollgrupp 
på 50 personer genom att använda: Structured Clinical Interview for DSM-IV, 
Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Scale, Multi-dimensional Scale of 
Perceived Social Support och World Health Organization Quality of Life 
Assessement-Brief. 

Resultat Resultaten visar att utbildningsnivån i kontrollgruppen var signifikant högre, 
arbetslösheten låg på 22 % i epilepsigruppen och var på 0 % i kontrollgruppen. 
44 % av patienterna i epilepsigruppen hade en psykisk diagnos. De psykiska 
och fysiska nivåerna på WHOQOL-Brief var signifikant lägre i epilepsigruppen. 
Depression och ångest var vanligare hos kvinnor jämfört med män. Hos de 
som var arbetslösa var livskvalitet i miljö-domänen lägre än hos de som hade 
ett arbete. Patienters livskvalitet i den fysiska-domänen försämrades av längre 
varaktighet av epielpsi diagnos. Högre nivåer av depression och ångest visade 
sig hos patienter som haft ett eller flera anfall inom de senaste två månaderna. 
Signifikanta negativa samband fanns mellan depressionsnivåer och de fysiska, 
psykiska, sociala och mijömässiga domänerna för livskvalitet hos 
epilepsipatienter. I samma grupp fanns andra signinfikanta negativa samband 
mellan ångestnivåer och fysisk, psykisk, sociala och miljö-domäner av 
livskvalitet. Positiva samband fanns mellan “en speciell person” och miljö-
domänen av livskvalitet. Den största effekten av socialt stöd var signifikant för 
både de sociala och miljö-domänerna av livskvalitet. 

Författare Titel Tidskrift Årtal 

Jacoby, A., 
Ring, A., 
Whitehead, M., 
Marson, A., & 
Baker, G. A. 

Exploring loss and replacement of loss for 
understandning the impacts of epilepsy onset: 
A qualitative investigation. 

Epilepsy & Behavior 2014 

Perspektiv  SPF-teorin (Social Production Function). 

Problem och syfte Problem: Tidigare studier identifierar förlust som ett nyckelkoncept för att 
förstå inverkan/påverkan av kronisk sjukdom. Studierna visar även att det 
finns ett behov av att bättre förstå relationen mellan olika psykosociala 
strategier, de processer där dessa förluster sker och strategier och 
mekanismerna bakom hur dessa förluster kan ersättas eller återskapas för att 
maximera livskvaliteten.  
Syfte: Att få en fördjupad förståelse för personer med en epilepsi diagnos 
levda erfarenheter av förlust och att undersöka relationen mellan olika 
influenser identifierade av personer med epilepsi som medlar förlust och 
därmed påverkar deras generella livskvalitet. 

Metod  Kvalitativ ansats där 67 personer med nydebuterad epilepsi deltog genom 
intervjuer. Deltagarna fick även poängsätta deras nuvarande livskvalitet 
genom att använda “Trial QOL follow-up”. 

Resultat Resultatet visar hur deltagarna tolkade konceptet livskvalitet. Det förklarar 
livskvalitetens påverkan, med en länk mellan psykosocial- och social förlust. 
Resultatet visar deltagarnas tankar angående återbyggnad av normalitet och 
att återfå bra livskvalitet. Resultatet visar även medlande faktorer i förlust, 
faktorer som förvärrar förlust och faktorer som minskar förlust. 
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Författare Titel Tidskrift Årtal 

Kwan, P., 
Howan Leung, E. Y., 
Leon, T., & 
Mychaskiw, M. A. 

Association of subjective anxiety, 
depression, and sleep disturbance with 
quality-of-life ratings in adults with epilepsy. 

Epilepsia 2008 

Perspektiv  Livskvalitet (Quality Of Life) 

Problem och syfte Problem: Tidigare forskning visar att ångest, depression och sömnproblem 
existerar hos patienter med epilepsi och att detta påverkar deras livskvalitet. 
Men det komplexa sambandet mellan dessa faktorer har aldrig studerats. 
Syfte: Att bedöma hur ångest, depression, sömnstörningar och anfalls 
relaterade variabler påverkar livskvalitets nivåer hos vuxna med epilepsi och 
sambanden mellan dessa faktorer. 

Metod  Kvanitativ ansats, där 247 öppenvårdspatienter diagnostiserade med epilepsi 
deltog genom att svara på intervjufrågor. Intervjufrågorna innefattade olika 
skalor: Hospital Anxiety and Depression Scale, Hamilton Anxiety Rating Scale, 
Medical Outcomes Study Sleep scale, Epworth Sleepiness Scale, och Quality of 
Life in Epilepsy Inventory-31 (QOLIE-31). 

Resultat Resultatet visade att eventuell depression, ångest och sömnsvårighet, antalet 
antiepileptiska läkemedel som användes samt att vara anfallsfri de senaste fyra 
veckorna, hade ett tydligt samband med QOLIE-31´s övergripande poängnivå. 
Komplexa samband presenterades mellan dessa faktorer. 

Författare Titel Tidskrift Årtal 

McLaughlin, D. P., 
Pachana, N. A., & 
Mcfarland, K. 

Stigma, seizure frequency and quality of life: 
The impact of epilepsy in late adulthood. 

European Journal of 
Epilepsy 

2007 

Perspektiv  Hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL) 

Problem och syfte Problem: Få studier har gjorts som undersöker epilepsins påverkan på 
livskvalité hos äldre människor. Att det kan finnas skillnader i vad som 
påverkar livskvalité hos yngre och hos äldre, då äldre kan ha åldersrelaterade 
fysiska begränsningar och multipla sjukligheter. 
Syfte: Att undersöka hälsorelaterad livskvalité och psykosocial funktion hos 
64 äldre vuxna med epilepsi jämfört med en kontrollgrupp i samma ålder. De 
vill även undersöka vilken påverkan upplevd stigma och anfalls frekvens har på 
hälsorelaterad livskvalité och psykosocialt välmående. 

Metod  Kvantitativ ansats, där 64 personer över 60 år med epilepsi intervjuades 
utifrån flera olika mätinstrument, valda utefter att besvara studiens syfte 
(WPSI, QOLIE, Stigma scale och Seizure frequency). 

Resultat Det var inte någon skillnad mellan grupperna relaterat till ålder eller 
utbildning. Det fanns stora skillnader relaterat till civil status och anställning. 
De flesta i epilepsigruppen stod på medicinering. Resultatet visar att det fanns 
skillnader mellan känslomässig anpassning, yrkesanpassning, ekonomisk 
status, psykosocial funktion, generell livskvalité, känslomässigt välmående, 
energi/utmattning, kognitiv funktion och social funktion. 
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Bilaga I:5. Matris över artiklarna 

Författare Titel Tidskrift Årtal 

Micallef, S., 
Spooner, C. G., 
Simon Harvey, A., 
Wrennall, J. A., & 
Wilson, S. J. 

Psychological outcome profiles in childhoos-
onset temporal lobe epilepsy. 

Epilepsia 2010 

Perspektiv  Nej.   

Problem och syfte Problem: Barn med kronisk epilepsi kan ha en dålig psykologisk prognos 
med ökad risk för beteendemässiga, akademiska, sociala, psykiska och 
familjerelaterade problem.  
Syfte: Syftet var att undersöka vilken effekt barndomsdebuterande 
temporallobs epilepsi har på långsiktig psykologisk funktion och att identifiera 
olika utfallsgrupper relaterade till epilepsisjukdomens naturliga gång och dess 
behandlingar. 

Metod  Både kvantitativ och kvalitativ ansats där 53 vuxna personer med 
barndomsdebuterande temporallobs epilepsi deltog i semi-strukturerade 
psykosociala intervjuer och genomförde självskattningsenkäter som syftade till 
att mäta livskvalitet, depression, självkänsla och ångest. 

Resultat Fyra patientgrupper identifierades: 1. Minskningsgrupp (anfallen har 
minskat), 2. Anfallsfri kirurgi-grupp, 3. Ej anfallsfri kirurgi-grupp och 4. 
Kronisk epilepsi-grupp. Resultatet visar gruppernas psykologiska utfall. 

Författare Titel Tidskrift Årtal 

Räty, L. KA. &  
Wilde-Larsson, B. M. 

Patients´perceptions of living with epilepsy: 
a phenomenographic study. 

Journal of Clinical 
Nursing 

2010 

Perspektiv  Nej. 

Problem och syfte Problem: Personer som lever med epilepsi har fler psykosociala problem 
jämfört med den allmänna befolkningen, och stigmatisering upplevs ofta. Få 
studier har sett till patienternas livssituation som helhet, och det finns inga 
studier om hur patienterna uppfattar att leva med epilepsi.  
Syfte: Att beskriva hur patienter med epilepsi upplever att det är att leva med 
epilepsi. 

Metod  Intervjustudie med kvalitativ ansats där 19 öppenvårdspatienter var 
ändamålsenligt valda och intervjuade. 

Resultat Visar att leva med epilepsi uppfattas på två olika sätt beroende på personens 
känslor gentemot tillståndet. En positiv känsla innebar "att leva med epilepsi 
innebär att leva ett normalt liv- erhålla och bibehålla kontroll". En negativ 
känsla innebar "att leva med epilepsi är att leva med fokus på tillståndet- 
konflikt och undvikande eller att ge upp mot sitt öde”. 
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Bilaga I:6. Matris över artiklarna 

Författare Titel Tidskrift Årtal 

Whatley, A. D., 
Dilorio, C. K., & 
Yeager, K. 

Examining the relationships of depressive 
symptoms, stigma, social support and 
regimen-specific support on quality of life in 
adult patients with epilepsy. 

Health Education 
Research 

2010 

Perspektiv  WHO´s definition av livskvalitet (Quality of Life) 

Problem och syfte Problem: Tidigare studier visar att det finns tydliga samband mellan 
epilepsianfall och livskvalitet. Men forskning har inte visat vilka faktorer som 
påverkar livskvaliteten. På grund av forskningsbristen avseende psykosociala 
faktorer och livskvalitet valde författarna till denna studie att undersöka detta. 
Syfte: Att undersöka den individuella relationen mellan depressiva symtom, 
stigma, socialt stöd och “regimen-specific” stöd och livskvalitet. 

Metod  Deskriptiv studie med kvantitativ ansats, där 147 deltagare diagnostiserade 
med epilepsi från projektet “EASE” deltagog i tre intervjuer med tidsspann 
emellan intervjuerna. 

Resultat Depressiva symtom, upplevd stigmatisering och “regimen-specific support” 
hade signifikant negativt samband med livskvalitet. Omvänt visade sig socialt 
stöd ha signifikant positivt samband med livskvalitet. I intervju 3 fanns 
liknande statiska samband mellan depressiva symtom, stigma och socialt stöd. 
Däremot visade sig “regimen-specific support” endast ha ett svag negativt 
samband med livskvalitet och var inte statistiskt signifikant. Att inte vara 
anställd, ha haft anfall det senaste året, större aktivitetsrestriktioner och högre 
nivåer av depressiva symtom och stigma var signifikant förutsägbart med lägre 
livskvalitet.   

 

 


