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SAMMANFATTNING 

 

 

Bakgrund 

Epilepsi kan drabba vem som helst och kan uppstå när som helst under livet. Prevalensen för 

epilepsi är 0,6 procent vilket medför att detta är en utav de vanligaste neurologiska 

sjukdomarna. I Sverige finns de minst 60 000 personer som lever med diagnosen epilepsi och 

risken för att drabbas är som störst under det första levnadsåret och även efter 60-års ålder.  

Diagnosen epilepsi innebär att det finns en tendens att få upprepande och återkommande 

anfall. Epilepsi kan vara ärftligt men vanligare orsaker är tumörer, trauma, missbildningar och 

förgiftningar. För att upptäcka epilepsi görs en rad olika undersökningar. Att leva med 

epilepsi kan ge negativa konsekvenser för den drabbade.  

 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva livskvaliteten hos personer som lever med diagnosen 

epilepsi. 

 

Metod 
En litteraturstudie har använts och femton vetenskapliga artiklar har inkluderats. Databaserna 

PubMed och Cinahl har använts. Inkluderingskriterierna för studien var att artiklarna inte 

skulle vara äldre än 10 år samt att de skall vara på svenska eller engelska. Artiklarna har 

granskats kritiskt av båda författarna vid flera tillfällen för att uppnå ett trovärdigt resultat.  

 

Resultat 

Personer som har diagnosen epilepsi skattade sin livskvalitet lägre än andra som inte har 

diagnosen. De äldre personerna med epilepsi skattade en sämre livskvalitet än yngre. Många 

drabbade upplevde begräsningar i det dagliga livet, rädsla att gå ut ensam, behålla ett jobb 

samt rädslan av att skada andra. Den ständiga oron för att få ett anfall påverkar livskvaliteten 

negativt. När man lever med diagnosen epilepsi ökar risken att drabbas av depression och 

ångest vilket i sin tur kan leda till försämrad livskvalitet samt begränsningar i det dagliga 

livet. I resultatet framkom även att tillgång till socialt stöd påverkar livskvaliteten positivt. 

Detta i form av familjestöd, socialt stöd av professioner och fritidsaktiviteter. 

 

Slutsats 

Studien visade att personer med diagnosen epilepsi upplever en försämrad livskvalitet. Oro 

för anfall, samt de begränsningar som samhället ger kan vara bidragande liksom den ökade 

risken för en försämrad psykisk ohälsa som personer med epilepsi upplever. Tillgången till 

socialtstöd har visat sig öka livskvaliteten hos denna patientgrupp. 

 

Nyckelord: Epilepsi, livskvalitet och att leva med epilepsi. 
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BAKGRUND 

 

Inledning 

 

Epilepsi kan uppkomma när som helst i livet och kan drabba vem som helst. I Sverige finns 

det minst 60 000 personer som har diagnosen epilepsi (Svenska epilepsiförbundet, u.å). 10 

000 är barn och ungdomar under 16 år. Prevalensen för epilepsi är ca 0.6 procent och detta 

medför att epilepsi är en utav de vanligaste neurologiska sjukdomarna. Att få diagnosen 

epilepsi är högst under det första levnadsåret därefter minskar risken fram till 60års ålder, 

sedan stiger risken avsevärt. Det är vanligare att män får diagnosen Epilepsi än kvinnor 

(Fagius & Nyholm, 2012). 

 

 

Hjärnans funktion 

 

Hjärnan är kroppens viktigaste organ. Det är den övergripande delen av nervsystemet som har 

till funktion att ta emot, utvärdera och integrera information från våra sinnesorgan. Hjärnan 

påverkar våra rörelser samt autonoma, endokrina funktioner och lagrar minne 

(Nationalencyklopedin, 2013).  

 

Människans hjärna delas in i olika lober; frontalloben (pannloben), parietalloben (hjässloben), 

temporalloben (tinningloben) samt occipitalloben (nackloben) dessa har olika funktioner. 

Beroende på vart i hjärnan ett epileptiskt anfall startar blir symtomen olika och det påverkar 

hur individens anfall utvecklas.  

 

Occipitallobens huvudsakliga uppgift är att ta emot information från synsinnet (Nyman & 

Bartfai, 2000). Om ett anfall startar i occipitalloben utspelar det sig som synsensationer, ofta i 

form av ljusblixtar eller andra retnings fenomen (Svensson & Cegrell mfl., 1998).  I 

Temporalloben bearbetas all information vi tar emot från våra sinnesorgan innan de når 

medvetandet, den lagrar även sensorisk information i långtidsminnet. Här uppfattas anfallen 

som djeá-vu, det vill säga att personen upplever att de varit med om situationen tidigare 

(Svensson & Cegrell mfl., 1998). Parietalloben tar emot information från hudsinnet, muskler, 

leder och inre organ (Nyman & Bartfai, 2000). Inträffar ett anfall här uppstår ryckningar i 

handen, som sedan sprider sig vidare till hela armen och benen. Detta övergår sedan ofta i ett 

sekundärt generaliserat krampanfall (Svensson & Cegrell mfl., 1998).  Frontalloben har en 

specifik betydelse för talet, sker en skada här får personen nedsatt talförmåga. Frontalloben 

har även betydelse för vår personlighet (Nyman & Barfai, 2000). Uppstår ett anfall i 

frontalloben utspelar sig anfallet som underliga rörelser som exempelvis pendlande rörelser 

med benen eller att personen plötsligt ändrar sinnesstämning. Denna anfallsform följs ofta av 

ett generellt krampanfall (Svensson & Cegrell mfl., 1998).  

 

 

Epilepsi  

 

Epilepsi är ett samlingsnamn för flera typer av anfall med olika orsaker. Diagnosen ställs vid 

upprepade epileptiska anfall som inte framkallats av någon tillfällig yttre påverkan, exempel 

huvudskada (Fagius & Nyholm, 2012). Att ha diagnosen epilepsi innebär att det finns en 

tendens till att få återkommande oprovocerad ökad elektricitet i hjärnvävnaden som utlöser 

anfall (Ericson & Ericson, 2012). Ett epileptiskt anfall är ett onormalt retningstillstånd i 

hjärnvävnaden som utlöses av en plötslig okontrollerad elektrisk urladdning i hjärnans 
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nervceller. I normala fall är det balans mellan de stimulerande och hämmande 

transmittorsubstanserna, men ibland kan nervcellerna bli överretbara och hämningen bryts 

och kraftig elektrisk aktivitet utlöses, det vill säga ett epileptiskt anfall uppstår (Ericson & 

Ericson, 2012).  

 

 

Epileptiska anfall 

 

I hjärnan finns nervceller som alltid sänder ut elektrisk aktivitet. Aktiviteten är som lägst när 

vi sover och som högst när vi är fullt vakna. Hjärnan består dessutom av nervceller som 

hjälper till att antingen öka eller dämpa den elektriska aktiviteten, detta sker för att hjärnan 

ska fungera optimalt. Under ett anfall pågår en okontrollerad elektrisk aktivitet (Svensson & 

Cegrell m.fl., 1998). 

 

Den elektriska urladdningen som uppstår i hjärnan vid ett epileptiskt anfall kan utlösas på två 

olika sätt. Dessa två sätt delas in i två typer huvudtyper, primärt generaliserade anfall och 

fokala anfall. De skiljer sig beroende på hur de startar. Ett primärt generaliserat anfall innebär 

att en urladdning sker i hela, eller i stora delar av hjärnan, det vill säga i båda hemisfärerna. 

Fokala anfall däremot innebär att endast en del, att ett begränsat område blir urladdat (Fagius 

& Nyholm, 2012). 

 

Fokala anfall 

Även kallade partiella anfall. Anfallet startar alltid i ett lokalt område i hjärnan. Beroende på 

var anfallet startar i hjärnan ger anfallen varierande symtom. Det finns två slags fokala anfall, 

enkla anfall och komplexa anfall (Svensson & Cegrell m.fl., 1998). 

 

Stundtals kan ett fokalt anfall övergå till ett generaliserande anfall, tonisk-kloniskt, det vill 

säga att individen förlorar medvetandet. Den epileptiska aktiviteten sprids över hela hjärnans 

yta istället för endast en lokal del. Detta kallar man för sekundärt generaliserande anfall på 

grund av att anfallet har inletts av ett fokalt anfall (Fagius & Nyholm, 2012). 

 

Vid enkla anfall är medvetandet opåverkat. Under anfallet är personen vaken och fungerar 

normalt. Det kan förekomma att man har nedsatta funktioner i temporalloben som ger upphov 

till lukt- och smakstörningar samt en djeá-vu upplevelse efter anfallet. Att plötsligt uppleva en 

obehaglig lukt eller smak är typiska exempel på ett enkelt anfall (Svensson & Cegrell m.fl, 

1998). Förändrade sinnesintryck kan ge upphov till att personer och föremål kan förefalla 

konstiga, den drabbade kan se personer eller se saker som inte finns och höra overkliga ljud 

(Fagius & Nyholm, 2012). 

 

Vid komplexa anfall är medvetandet påverkat, personen uppträder förvirrat eller frånvarande 

(Svensson & Cegrell m.fl., 1998). Personen ser ut att vara i trans och det kan förekomma 

okontrollerade rörelser. Att personen är tom i blicken, tuggar, drar i kläder, reser sig upp och 

går omkring är inte ovanligt. Den drabbade ser och verkar hela tiden förvirrad. Ibland kan den 

drabbade lyssna på direktiv utan att vara medveten om vad som sker i sin omgivning. Anfallet 

pågår i regel endast några minuter, det kan dröja upp till en halvtimme innan medvetandet har 

återvänt. Efteråt finns en minneslucka av anfallet eller delar av anfallet. Både enkla och 

komplexa anfall kan övergå till ett generaliserat anfall (Fagius & Nyholm, 2012). 
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Primärt generaliserade anfall 

Vid denna typ av anfall påverkas alltid medvetandet och hela hjärnan är involverad från 

anfallets start (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Ett toniskt-kloniskt anfall (grand-mal) medför att den drabbade förlorar medvetandet 

omedelbart och faller handlöst. Anfallet medföljs av en tonisk kramp, en stelhet i kroppens 

muskulatur som pågår i ett tiotal sekunder. Halsmuskulaturen drar ihop sig och orsakar ett 

skrik då luften pressas ut genom stämbanden. Det efterföljs av en klonisk kramp, snabba 

muskelryckningar i kroppen. När kramperna har avtagit slappnar muskulaturen av. Urinblåsan 

och sfinktern blir relaxerade och förekomsten av ofrivillig urin och avföringsavgång kan ske. 

Den drabbade återkommer till medvetandet gradvis under ett tiotal minuter, personen känner 

ofta en viss trötthet och vill gärna sova efter anfallet (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Absenser (petit mal) är ett epileptiskt anfall som endast ger en kortvarig förlust av 

medvetandet. Den drabbade avbryter plötsligt sin pågående aktivitet exempelvis slutar att äta 

och ter sig frånvarande. Denna typ av anfall inträffar plötsligt och pågår endast under några 

sekunder. Anfallet kan uppträda fler gånger under ett dygn och förekommer främst hos 

ungdomar och barn (Ericson & Ericson, 2012). 

 

 

Orsaker till epilepsi 

 

Epilepsi orsakas av en permanent eller tillfällig skada i hjärnan, skadans omfattning kan 

variera från person till person och det varierar huruvida skadan ger upphov till andra symtom 

än epileptiska anfall (Svenska epilepsiförbundet, u.å). 

 

Vid epilepsi uppstår oftast enstaka anfall oprovocerat. Hos vuxna personer hittar man i 60 

procent av fallen en sannolik orsak till varför anfallen uppstår. Skador eller sjukdomar som 

drabbar hjärnbarken kan leda till epilepsi (Fagius & Nyholm, 2012). Orsaker till epilepsi kan 

vara tumörer, trauma, missbildningar, förgiftning och så vidare. (Svenska Epilepsiförbundet, 

u.å). Risken att drabbas av epilepsi ökar vid äldre ålder då detta är en av de vanligaste 

neurologiska sjukdomarna. Cerebrovaskulära sjukdomar är en bidragande orsak till att 

epilepsi ökar hos de äldre (Nakken, Saetre, Markhus & Lossius, 2013; Paradowski & 

Zagrajek, 2005). 

 

Att drabbas av epilepsi och patientens svar på behandlingen kan bero på ärftliga faktorer 

(McGovern, et al., 2013) dock är det en mycket liten del av alla epilepsiformer som har ett 

känt genetiskt underlag och kunskapen om ärftlighet av epilepsi är fortfarande begränsad 

(Fagius & Nyholm, 2012).  

 

 

Diagnostik  

 

För att fastställa diagnosen epilepsi görs en noggrann undersökning av patientens 

sjukdomshistoria, anamnes. Radiologiska undersökningar som datortomografi (DT) eller 

magnetkamera (MRT) görs för att utesluta en intrakraniell blödning, infarkt eller tumör som 

kan ha orsakat anfallet. En neurologisk status görs i form av elektroencefalografi (EEG) och 

laboratorieundersökningar (Svenska Epilepsiförbundet, u.å).  
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EEG (elektroencefalografi) är en undersökning som görs för att studera förändringar i 

hjärnans elektricitet. Detta för att fastställa diagnosen epilepsi och klassificera vilken typ av 

epileptisk sjukdomsbild patienten har (Herigstad, Stefansdottir & Aurlien, 2013).  

 

 

Behandling 

 

Vid behandling av epilepsi används förebyggande långtidsbehandling. Syftet med 

behandlingen är att patienten ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Behandlingen 

innefattar både farmakologisk och kirurgisk behandling. Målet är att patienten skall bli fri från 

anfall eller reducera anfallens styrka utan att några besvärande biverkningar uppstår (Fagius 

& Nyholm, 2012). 

 

Farmakologisk behandling 

Det är viktigt att läkemedelsbehandlingen för epileptiker sköts noggrant. Både 

behandlingsavbrott och oregelbundet intag av läkemedlet kan framkalla anfall och sätta 

patienten i ett sämre tillstånd än om behandlingen inte hade inletts. De flesta epileptiska anfall 

går över av sig själv och upphör inom några minuter. Om ett grand mal, toniskt kloniskt anfall 

pågår i mer än fem minuter skall akut farmakologisk behandling starta, det vill säga 

muskelavslappnande och lugnande läkemedel, exempel bensodiazepiner (Fagius & Nyholm, 

2012). 

 

Kirurgisk behandling 

Epilepsikirurgi kan vara en resultatrik behandling hos patienter med svårbehandlad epilepsi. 

Dock är det väldigt få operationer som utförs eftersom den drabbade bör uppfylla särskilda 

kriterier. Den kirurgi som utförs är främst temporallobresektion (Fagius & Nyholm, 2012).  

Den kirurgiska behandlingen utförs så att den del i temporalloben där anfallet startar 

avlägsnas (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Vagusstimulering kan bli aktuell när behandling av läkemedel inte längre har tillräcklig effekt 

och kirurgisk behandling inte är lämplig (Svensson & Cegrell m.fl., 1998).  

Vänster vagusnerv stimuleras på halsen av en inopererad pacemaker vilket verkar som en 

behandling av epileptiska anfall (Fagius & Nyholm, 2012; Laine Green & Weaver, 2013). 

Detta är en metod med säkerställd effekt och de personer med en vagusstimulator kan själva 

slå på den vid förkänningar och på detta sätt förhindra uppkomsten av ett anfall (Svensson & 

Cegrell m.fl., 1998). 

 

 

Konsekvenser av epilepsi 

 

Att få diagnosen epilepsi kan ge allvarliga negativa konsekvenser hos den drabbade (Fisher & 

Leppik, 2008). Ett epileptiskt anfall pågår endast i några minuter, vetskapen att det kan 

inträffa när som helst skapar en ständig osäkerhet. Rädslan att drabbas av ett anfall kan leda 

till isolering och utanförskap. Att ha diagnosen epilepsi medför även begränsningar i 

samhället. Processen av att ta körkort och även yrkesvalet blir begränsat, det kan vara en fara 

för dig själv och din omgivning om du drabbas av ett epileptiskt anfall. Vanligt 

förekommande vid epileptiskt anfall är tand- och ansiktsskador samt en högre mortalitet. Ett 

långvarigt toniskt-kloniskt anfall medför även hjärnskador. I en sådan situation med en ökad 
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mortalitet behövs en akut medicinsk åtgärd (Fagius & Nyholm, 2012; Shorvon, 2012). 

Upprepade fokala anfall som har en påverkan på medvetandet (komplexa anfall) kan medföra 

minnessvårigheter (Fagius & Nyholm 2012). En konsekvens av diagnosen kan även vara 

ångest och depression som är vanligt vid epilepsi (Hellman–Regen et al., 2013; Mbewe, Uys 

& Birbeck, 2013). 

 

 

Livskvalitet 

 

Hälsorelaterad livskvalitet är ett mått på hur en person upplever och värderar sitt 

hälsotillstånd. Att öka den hälsorelaterade livskvaliteten ingår ofta i målet för behandling och 

åtgärder (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Livskvalitet har blivit ett allt viktigare mål när det gäller behandling av sjukdom eller 

tillstånd. Resultatet speglar den allmänna känslan av personens välbefinnande. 

Hälsorelaterade frågor är en av de många faktorer som påverkar en persons upplevelse av 

livskvalitet. Det är personens egen synvinkel som avspeglas (Murphy, Ridner, Wells & 

Dietrich, 2007). 

 

Livskvalitet kan delas upp i fyra områden: Ett funktionsområde, ett psykologiskt/andligt 

område, ett socioekonomiskt område samt ett familjeområde. De hälso- fysiska 

funktionsområdet innefattar aktivitetsnivå, fysiska symtom, sexualitet och förmåga att ta hand 

om andra. Vid det psykologiska och andliga området markeras tillfredställelse med livet, 

känslor, stress, självbild, värderingar samt andligt förhållningssätt. När man talar om det 

socioekonomiska området räknar man in arbete, utbildning, ekonomi, vänskap och socialt liv. 

På familjeområdet betonas förhållandena mellan make/maka och barn samt även hur familjen 

mår. Alla definitioner visar på att livskvalitet förfaller hur den enskilde individen upplever sitt 

liv (Reitan & Schölberg, 2003). 

 

Det är svårt att göra en avgränsning på de viktigaste faktorerna som är kopplade till 

livskvalitet när de finns tusentals potentiella faktorer i livet (Ventegodt & Merrick, 2003). 

 

 

Problemformulering 

 

Av litteraturen framkommer det att livskvalitet hos personer med epilepsi skiljer sig från 

personer som inte har en medicinsk diagnos (Hellman–Regen et al., 2013; Mbewe, Uys & 

Birbeck, 2013). Livskvalitet är individuellt och uppfattas olika från person till person. Det är 

inte ovanligt att bli missförstådd när det finns bristande kunskap. Genom en bättre förståelse 

och ökad kunskap om epilepsi är det lättare att bemöta personer med diagnosen epilepsi med 

ett professionellt förhållningssätt. Det ger vårdpersonal en inblick i hur det är att leva med 

diagnosen epilepsi och möjlighet till en mer evidens baserad vård. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva livskvalitén hos personer som lever med diagnosen epilepsi. 
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METOD 

 

Val av metod 

Den metod som har valts är Litteraturstudie. Litteraturstudiens syfte är att sammanställa och 

beskriva kunskapsläget inom ett visst område. Det innebär att man metodiskt söker, granskar 

och sammanställer litteratur av ett valt problemområde (Forsberg & Wengström, 2013). En 

litteraturstudie ska genomföras noggrant och trovärdigt och hålla samma kvalitet som 

primärkällan (Olsson & Sörensen, 2011). Denna metod valdes på grund av att det fanns 

tillräckligt mycket forskning för att besvara syftet. 

 

 

Urvalskriterier 

 

Inkluderingskriterierna för de valda artiklarna var att de skulle vara publicerade inom de 

senaste 10 åren, detta för att författarna ville ha den mest uppdaterade och relevanta 

informationen. Artiklarna som inkluderades i studien skulle vara på svenska eller engelska då 

två språk som båda författarna behärskar. Artiklarna skulle inkludera både män och kvinnor i 

alla åldrar då författarna ville ha en bild om hur livskvaliteten ter sig hos alla personer med 

diagnosen epilepsi. Review artiklar exkluderades. 

 

 

Databassökning 

 

De databaser som användes är PubMed och Cumulative Index oh Nursing and Allied Health 

(Cinahl). Pubmed är en bred databas som inkluderar omvårdnad, medicin samt odontologi. 

Denna databas omfattar huvudsakligen tidskriftsartiklar. Cinahl täcker arbetsterapi, 

omvårdnad och sjukgymnastik och är en databas specialiserad på omvårdnadsforskning 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

 

För att hitta relevanta artiklar har författarna i största del använt sig av MeSH-termer (Medical 

Subjects Headings). Detta för att få korrekta och godkända sökord till den fortsatta sökningen 

i PubMed och Cinahl. Nyckelorden i sökningen var: Quality of life, Epilepsy samt Living 

with Epilepsy.  

 

Sökningens första urval baserades på artiklarnas titel, väckte artikelns titel författarnas 

intresse granskades abstraktet. Båda författarna har vid olika tillfällen läst de abstrakt de 

ansåg svara på studiens syfte, utefter att abstrakten svarat på studiens syfte lästes artiklarna i 

sin helhet. Både artiklar och abstrakt har vid flera olika tillfällen läst av författarna på grund 

av att författarna ville att källor till studien skulle granskas kritiskt vid flera tillfällen, detta för 

att kunna inkluderas och ge ett trovärdigt resultat.  

 

Manuella sökningar har utförts, detta för att utvidga sökningen och få fler relevanta artiklar 

som besvarar studiens syfte. Dessa hittades i artiklars referenslistor som inkluderades i 

studien. Två artiklar via manuell sökning har inkluderats i studien, och är markerade med 

stjärna (*) i matrisen. 
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Datum 

Databas 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

2013-04-25 

Cinahl 

Living with 

epilepsy 

 23 10 3 1 

2013-09-02 

PubMed 

Quality of 

life (MeSH) 

AND 

epilepsy 

(MeSH) 

Linked full 

text, free full 

text, abstract 

available 

292 50 15 2 

2013-09-04 Quality of 

life (MeSH) 

AND 

Epilepsy 

(MeSH) 

Free full text 

available, 10 

years. 

Exkluderade 

review. 

258 6 3 2 

2013-09-04 

PubMed 

Social 

support 

(MeSH) 

AND 

Epilepsy 

(MeSH) 

10 years  650 5 1 0 

2013-09-05 

Cinahl 

Epilepsy 

(MeSH) 

AND Health 

(MeSH) 

Full text, 

abstract 

available. 

16 5 2 0 

2013-09-05 

PubMed 

Epilepsy 

(MeSH) 

AND Life 

Quality 

Linked full 

text, free full 

text, and 

abstract 

available. 

294 30 9 1 

2013-09-13 

PubMed 

Epilepsy 

(MeSH) 

AND 

Quality of 

life (MeSH) 

Free full text, 

10 years. 

258 17 7 6 

2013-09-18 

PubMed 

Epilepsy 

(MeSH) 

AND health 

quality life 

Free full text, 

10 years. 

124 6 2 1 

 

 

Databearbetning  

 

När databassökningen genomförts och relevanta artiklar granskats och sammanställts har de 

klassificeras med hjälp av ett bedömningsprotokoll av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) 

samt William, Stoltz och Bahtsevani (2006). Detta har utförts noggrant av författarna då 

Forsberg & Wengström (2013) anser att genomgång av litteraturen ses som en betydande och 
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kritisk del av forskningsstudien. Författarna har läst och granskat artiklarna var för sig och 

inkluderat de artiklar som svarade på syftet.  

 

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Författarna har skrivit studien med egna ord, utan att förvränga ursprunglig text. Detta för att 

författarna vill ge en opartisk bild och inte plagiera. Samtliga källor redovisas av tabellen i 

metoden samt referenslistan. Detta för att läsaren skall kunna göra samma sökning och erhålla 

samma resultat. Detta forskningsetiska övervägande har gjorts i enlighet med (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet har av författarna valts att presenteras under följande rubriker: Livskvalitet efter 

behandling, Livskvalitet och ålder, Psykologiska faktorer som påverkar livskvaliteten och 

Övriga faktorer som upplevs påverka livskvaliteten.  

 

 

Livskvalitet efter behandling 

 

Efter Vagus operation 

Flera studier visar det att livskvaliteten hos personer med diagnosen epilepsi, vilka genomgått 

en Vagus operation fått en ökad samt mer positiv livskvalitet efter ingreppet (Cersósimo et al. 

2011; Sjolie Thygesen & Sabers, 2013; Choi-Kwon et al. 2008; Mikati et al., 2009).  

 

I studien Choi-Kwon et al., (2008) framkommer att personer med diagnosen epilepsi som 

genomgått vagus operation inte upplever att dagliga aktiviteterna lika begränsade. Flera 

artiklar visar på ett ökat självförtroende, att de sociala interaktionerna har förbättrats, de 

upplever mer ork samt energi i vardagen, de upplever sig ha lättare att hantera situationer och 

även att de har fått en ökad emotionell stabilitet i livet (Cersósimo et al. 2011; Sjolie 

Thygesen & Sabers, 2013; Choi-Kwon et al. 2008; Mikati et al., 2009). 

 

Cersósimo et al. (2011) fann i sin studie att rädslan för anfall minskade efter operation och 

även att alla patienter som genomgått Vagus operation svarat positivt på behandlingen. 

 

Läkemedelsbehandling 

McEwan, Espie, Metcalfe, Brodie och Wilson (2004) har i sin studie fått kunskap om de 

faktorer som påverkar livskvaliteten negativt relaterat till läkemedel hos personer som lever 

med diagnosen epilepsi är svårigheten med compliance, det vill säga svårigheten av 

följsamheten att inta läkemedlet. De upplever även att en faktor som påverkar dem är den 

ständiga kontrollen av att de tagit sina läkemedel och detta av personer i sin omgivning 

 

I studien av McEwan et al. (2004) noterades att en minoritet upplevde att det var ett problem 

med de ständiga ändringarna i läkemedelsordinationen och de biverkningar som läkemedlen 

gav. Även att läkemedlen var en ständig påminnelse om diagnosen, de fick dem att känna sig 

annorlunda. Några i studien nämnde att de upplevde att de fick restriktioner på grund av 

läkemedlen, detta vid aktiviteter samt vid alkoholintag.  
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Shetty, Naik, Saroja och Punith (2011) fann att patienter som intar läkemedel och har 

monoterapi det vill säga äter endast ett läkemedel hade en bättre livskvalitet än de personer 

som har ett intag på två eller fler läkemedel. 

 

 

Livskvalitet och ålder 

 

Shetty et al. (2011)., Shakir och Al-Asadi (2012) konstaterar att äldre personer med diagnosen 

epilepsi har en lägre livskvalitet än de yngre personerna. I studien som Shetty et al. (2011) 

tagit fram beskriver de att den yngre ålderskategorin i deras studie upplever att den kroppsliga 

smärtan, oroligheten för anfall och de sociala samspelen var högre än hos de äldre. De yngre 

personerna med diagnosen epilepsi visade även bättre minne och språkkunskaper som i sin tur 

gav en bättre upplevelse av livskvalitet. Shakir och Al-Asadi (2012) påvisar även att ålder är 

en faktor som påverkar livskvaliteten på ett negativt sätt. 

 

 

Psykologiska faktorer som påverkar livskvaliteten 

 

Ångest och depression är två av de starkaste faktorerna att påverka livskvaliteten negativt hos 

personer med diagnosen epilepsi (Huang, Che, Liu, Jiang & Mao, 2011; Nickel et al., 2012;  

Whatley, DiIorio & Yeager, 2010).  

 

Nickel et al. (2012) fann att depressionssymtom leder till begränsningar i det dagliga livet 

vilket i sin tur leder till en minskad livskvalitet. Studien påvisar även att socialt stöd är en 

viktig del i vardagen hos dem som lever med diagnosen, utan socialt stöd finns en ökad risk 

för en minskad livskvalitet och även en försämring av personens depression. Whatley et al. 

(2010) beskriver att depressiva symtom har en stor påverkan på livskvalitet. Även denna 

studie påvisar att depressionssymtom leder till en minskad livskvalitet.  

 

 

Övriga faktorer som upplevs påverka livskvaliteten  

 

Samhällets attityder och begränsningar påverkar livskvaliteten hos personer med diagnosen 

epilepsi negativt. Personerna upplever att rättigheterna i samhället inte är desamma som hos 

personer utan diagnosen. En upplevelse av stigma är genomgående i samtliga studier. De 

upplever att de är ifrågasatta och missbedömda då samhället ställer krav och begränsar 

personerna till att ha en normal arbetssituation samt en normal process till att ta körkort, även 

en del försäkringar skiljer sig för de som lever med epilepsi. Personer med epilepsi upplever 

en stor rädsla över att kunna behålla ett jobb. De upplever en känsla av att de är annorlunda 

vilket leder till en ökad risk för isolering och utanförskap i samhället (Räty och Wilde-

Larsson, 2011., Nickel et al. 2012., McEwan et al. 2004., Bishop & Allen, 2003., Shetty et al. 

2011). 

 

Nickel et al. (2012) fann i sin studie att personer med epilepsi upplever en begränsad tillvaro. 

De är rädda att skada sig själv eller andra människor i sin omgivning om ett anfall uppstår. 

Därför upplever de att gå ut ensam, kunna gå i skolan, resa ensam och att köra bil är en 

bidragande faktorer till rädslan. Aggarwal, Datta & Thakur (2011) fann även att de sociala 

interaktionerna med andra personer påverkade livskvaliteten 
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Westerhuis, Zijlmans, Fischer, Van Andel & Leijten (2011) påvisar även i sin studie att 

personer med diagnosen epilepsi upplever fysiska begränsningar som påverkar de att uppnå 

mål i livet. De upplever även generellt att hälsan är försämrad. 

 

Bishop & Allen (2003) och Whatley et al. (2010) fann i sina studier faktorer som ökar 

livskvaliteten hos dessa personer. Dessa faktorer var i första hand socialt stöd, i form av 

familjestöd, socialt stöd från professioner, fritidsaktiviteter och en god psykisk hälsa.  

 

Anfall – en påverkan på livskvaliteten  

Att anfall är en faktor som påverkar livskvaliteten negativt är något som har framkommit 

tydligt i flera studier. Studierna visar att rädslan att få ett anfall påverkar livskvaliteten 

negativt (Nickel et al., 2012; Räty och Wilde-Larsson., 2011; Haung et al., 2011; Norsa Adah, 

Zainab, Knight., 2013; Bishop & Allen, 2003).  

 

I studierna av Shakir och Al-Asadi (2012) samt Norsa Adah et al. (2013) visar resultaten att 

livskvaliteten är sämre hos de personer som nyligen haft ett anfall än hos dem som varit 

anfallsfria ett tag. Shakir och Al-Asadi (2012) fann att de personer som har upprepade anfall 

och anfall som varar länge har en sämre livskvalitet.  

 

McEwan et al. (2004) fann i sin studie att några av de personer som deltog i studien uppgav 

att de hade en oro och rädsla för att bada och cykla, detta på grund av att de var rädda för att 

ett anfall skulle uppstå och till följd av att de skulle skada eller göra sig illa på grund av 

anfallet. Anfallen gav dem även en oro för att vara ensamma och att gå ut ensamma. 

 

Nedanför har ett diagram skapats av författarna till föreliggande arbete. I diagrammet har 

författarna sammanställt de faktorer som påverkar livskvaliteten negativt hos personer med 

diagnosen epilepsi. Sammanställningen är gjord från 11 stycken artiklar, Shakir & Alsadi 

(2012)., Whatley, Dilorio & Yeager (2010)., Norsa’ Adah, Zinab & Knight (2013)., Räty & 

Wilde-Larsson (2011)., Nickel et.al (2012)., McEwan, Espie, Metcalfe, Brodie & Wilson 

(2004)., Shetty, Naik, Saroja & Punith (2011)., Huang, Che, Liu, Jiang & Mao (2011)., Sjolie, 

Thygesen & Sabers (2013)., Aggarwal, Datta & Thakur (2011)., Westerhuis, Zijlmans, Fisher, 

van Andel & Leijten (2011)., samt Bishop & Allen (2003). Tabellen visar hur många artiklar 

som tagit upp samma negativa faktorer kopplade till livskvaliteten. Detta diagram tydliggör 

vilka faktorer som framkommit i resultatet och som är återkommande att påverka 

livskvaliteten negativt.  
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Klinisk relevans/betydelse 

 

Okunskapen om livskvaliteten hos personer som lever med epilepsi, är av vikt att få svar på 

för människor i allmänhet och för vårdpersonal i synnerhet. Då författarna själva anser att det 

finns en bristande kunskap om hur diagnosen epilepsi drabbar individen inom vården. Hur 

personerna med diagnosen epilepsi upplever sin livskvalitet och hur de själva ser på 

sjukdomen är av stor vikt att få svar på för att öka kunskapen och möjligheten att ge en 

personcentrerad vård till drabbade. 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Personer som lever med epilepsi uttrycker en negativ livskvalitet och begränsningar i det 

dagliga livet. Vidare uttrycker de även att oron för att drabbas av ett anfall är en stor 

påfrestning på livskvaliteten.  

 

Resultatet visade att personer som lever med diagnosen epilepsi har en försämrad livskvalitet 

jämfört med kontrollgrupperna som inte lever med diagnosen (Shakir & Al-Asadi, 2012).  

 

Livskvalitet 

Enligt socialstyrelsen (2012) är livskvalitet ett mått på hur en person själv upplever och 

värderar sitt hälsotillstånd. De är många faktorer som kan ge påverkan hos en persons 

livskvalitet och alla definitioner förfaller på hur den enskilde individen upplever sitt liv 

(Reitan & Schölberg, 2003).  

 

Positiv påverkan på livskvalitet har upplevts av personer som genomgått Vagus operation. 

Operationen har medfört att personerna upplever ett ökat självförtroende, de sociala 

interaktionerna har förbättras, de upplever sig själva även ha lättare att hantera situationer 

samt att de känner en bättre emotionell stabilitet i livet (Cersósimo et al., 2011; Sjolie 

Thygesen & Sabers, 2013; Choi-Kwon et al., 2008; Mikati et al., 2009). En positiv påverkan 

efter operation var att rädslan för anfall minskade och att alla patienter svarade positivt på 

behandlingen (Cersósimo et al., 2012).  Läkemedelsbehandling visade däremot svårigheter att 

följa ordination samt att de var en ständig påminnelse om diagnosen, vilket fick de att känna 

sig annorlunda. De upplevde även en känsla av restriktion då läkemedlen påverkade 

aktiviteter och alkoholintag (McEwan et al., 2004). De framkommer att operation har en 

positivare inverkan på livskvaliteten än läkemedelsbehandling då denna upplevs som en 

ständig belastning. Författarna till föreliggande arbete tycker att det är underligt att inte fler 

operationer genomförs då det tydligt syns i artiklarnas resultat att operation leder till ökad 

livskvalitet. Fagius och Nyholm (2012) beskriver att väldigt få operationer utförs, de förklarar 

även att syftet med behandling innebär att epileptiska patienter skall kunna leva ett så normalt 

liv som möjligt. Författarna till föreliggande arbete anser att resultatet som framkommit i 

denna studie, att läkemedelsbehandling ger olika påfrestningar för individens livskvalitet, 

borde vara en bidragande faktor till att allt fler operationer utförs. 

 

Ålder är en faktor som påverkar livskvaliteten. Risken för att drabbas av epilepsi är som störst 

vid det första levnadsåret samt efter 60 års ålder (Fagius & Nyholm, 2012). Shetty et al. 

(2011) samt Shakir och Al-Asadi (2012) visar att livskvaliteten är lägre hos äldre personer än 

hos yngre. De yngre personerna förklarar dock att de upplever oroligheten för anfall och att de 
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sociala interaktionerna är en större påfrestning i livet än hos de äldre. Att livskvaliteten 

minskades med åldern förvånade författarna till föreliggande arbete då för författarna trodde 

på ett motsatt resultat. Författarna hade teorier om att yngre skulle ha en sämre livskvalitet än 

de äldre då författarna förmodade att det skulle vara svårare som ung att acceptera diagnosen 

och att det skulle ha en större inverkan på det dagliga livet.  

 

De psykologiska aspekterna som påverkar livskvaliteten negativt hos personer med diagnosen 

epilepsi är depression och ångest (Huang et al., 2011; Nickel et al., 2012; Whatley et al., 

2010). Nickel et al. (2012) fann att depressionssymtom innebär begränsningar i det dagliga 

livet. I studien visar det att socialt stöd kan leda till en ökad livskvalitet och leda till en 

förbättring av personens depression. Författarna till föreliggande arbete anser att socialt stöd 

är något som borde uppmärksammas mer och tillämpas. Detta för att öka livskvaliteten och 

minska depressioner som är ett stort problem inom denna patientgrupp. 

 

Nästan alla personer som lever med diagnosen epilepsi anser att samhället är en stor 

bidragande faktor till hur deras livskvalitet upplevs. Detta på grund av stigma och samhällets 

restriktioner. Upplevelsen hos denna patientgrupp är att de är missbedömda och att de 

upplever svårigheter med arbete, så som rädslan för att kunna behålla ett jobb (Räty och 

Wilde-Larsson, 2010., Nickel et al. 2012., McEwan et al. 2004., Bishop & Allen, 2003., 

Shetty et al. 2011). Rädslan att själv bli skadad eller skada andra under ett anfall ger en 

begränsad tillvaro hos denna patientgrupp. Bidragande faktorer till rädslan visar sig i att de 

inte vågar gå ut ensam, resa själva samt köra bil (Nickel et.al., 2012). Bishop och Allen 

(2003) samt Whatley et.al. (2010) påvisar att socialt stöd i form av familjestöd, socialt stöd 

från professioner och fritidsaktiviteter ger en ökad livskvalitet. Författarna till föreliggande 

arbete anser att de restriktioner som samhället har för denna patientgrupp är rimliga, då 

restriktionerna ligger till grund för att ingen skall komma till skada. Alla restriktioner är i 

positiv mening men författarna till föreliggande arbete förstår att de kan upplevas som en 

förolämpning på grund av att de ger en känsla av utanförskap. Återigen uppkommer socialt 

stöd som en bidragande faktor till en förbättrad livskvalitet. Författarna ser i studiens resultat 

att social stöttning i olika former har en positiv inverkan på patienters livskvalitet. Det hade 

varit intressant fortsätta vidare forskning till hur mycket detta tillämpas i vården. Då socialt 

stöd verkar vara en bidragande faktor till ökad livskvalitet inom denna patientgrupp.  

 

Rädslan av att få ett anfall har en stor negativ påverkan på livskvaliteten, detta framkommer 

tydligt i resultatet (Nickel et al., 2012; Räty och Wilde-Larsson., 2010; Haung et al., 2011; 

Norsa Adah, Zainab, Knight., 2013; Bishop & Allen, 2003). Det visade även att nyligen 

uppstådda anfall eller upprepande anfall som varar länge ger en sämre livskvalitet än de som 

varit anfallsfria ett tag (Shakir & Al-Asadi, 2012; Norsa Adah et al., 2013). Denna rädsla 

speglar sig i att patientgruppen med epilepsi upplever en rädsla för att bland annat cykla och 

bada då detta kan ge upphov till skada om anfall uppstår (McEwan et al., 2004). Fagius och 

Nyholm (2012) beskriver att mortaliteten och risken för ansiktsskador är större inom denna 

patientgrupp, detta gör att författarna till föreliggande arbete ser anknytningen för rädslan att 

drabbas för ett anfall. 

 

 

Metoddiskussion  

 

Författarna till föreliggande arbete valde att beskriva livskvaliteten hos personer som lever 

med diagnosen epilepsi. Detta hade varit passande för en intervjustudie men författarna valde 
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dock att göra en litteraturstudie. Detta för att få en globalbild av hur livskvaliteten ser ut hos 

ett stort antal personer med diagnosen epilepsi och inte endast hos ett fåtal personer.  

 

Litteraturstudie valdes som metod på grund av att författarna ansåg att det fanns tillräckligt 

med tidigare forskning för att besvara på studiens syfte. En sammanställning av den funna 

forskningen har gjorts av författarna där informationen har granskats kritiskt, detta har gjorts i 

enlighet med Forsberg och Wengström (2013). 

 

Författarna har haft syftet till grund för sökningarna i de olika databaserna. Vid de första 

sökningarna användes ett fåtal begränsningar vilket gjorde att författarna fick många träffar, 

var efter att sökningarna pågick inkluderades fler begränsningar. Författarna använde ordet 

AND för att kombinera sökorden och för att inrikta sökvägen till syftet, detta gjorde att 

sökningarna gav fler relevanta artiklar att kunna inkludera i studien. De inkluderingskriterier 

som har används till föreliggande arbete har varit att artiklarna inte skall vara äldre än 10 år, 

detta för att författarna ville ha så uppdaterad och relevant forskning som möjligt. Detta anser 

författarna har gett pålitliga sökträffar och tillslut ett tillförlitligt resultat. Ett annat 

inkluderingskriterium var att artiklarna skulle vara på svenska eller engelska, detta för att 

författarna anser att de behärskar dessa två språk. Dock tycker författarna att svårigheterna 

med de engelska artiklarna har varit att tolka artiklarna på ett korrekt sätt och därmed inte 

förvränga samt tolka resultatet fel. De artiklar som inkluderats i denna litteraturstudies resultat 

är övervägande kvalitativa studier.  

 

Författarna är medvetna om att exkluderingskriterierna kunde ha utökats till mer än endast 

review-artiklar, dock ansåg inte författarna att fler exkluderingskriterier behövde tillämpas då 

detta gav goda sökresultat samt att författarna ville använda sig utav en så bred och global 

bild av livskvaliteten hos personer som lever med diagnosen epilepsi som möjligt. MeSH-

termer har i största del används i sökningarna, dock inte vid varje söktillfälle detta på grund 

av att valda sökord inte fanns med som MeSH-term.  

 

Manuell sökning har används vid sökningar av artiklar, för att författarna ville ha en utvidgad 

sökning och artiklar som besvarade på studiens syfte. Två artiklar återfanns genom manuell 

sökning som författarna ansåg beröra studiens ämne. Dessa två artiklar hittades genom 

referenslistor hos artiklar som redan valts att inkluderas i arbetet. Forsberg och Wengström 

(2013) beskriver att en manuell sökning kan ske genom att studera referenslistan, detta 

tillvägagångssätt har författarna tillämpat vid de två sökningarna.  

 

Vid sökningarna har författarna fått relativt många träffar. Författarna har valt att titta på 

artiklar vars titel tilltalade syftet. Livskvalitet och epilepsi är en genomgående term i de flesta 

artiklars titel som inkluderats i arbetet. Författarna har under många olika sökningar fått upp 

samma artiklar, detta anser författarna styrker att deras avgränsning av sökväg varit god samt 

att det varit en bra koppling mellan sökorden. 

 

Ursprungligen var författarnas syfte att beskriva hur det är att leva med diagnosen epilepsi. 

Då detta problemområde var alldeles för omfattande och i samråd med handledare och 

examinator valde författarna att begränsa syftet. Författarna till föreliggande arbete valde 

därför att beskriva livskvaliteten hos personer som lever med diagnosen epilepsi.  

 

Författarna anser att studien har en hög reliabilitet då de artiklar som är inkluderade i studien 

besvarar studiens syfte.   
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Slutsats 

 

Resultatet visar att personer som lever med diagnosen epilepsi har en sämre livskvalitet än 

personer som lever utan diagnosen. De upplever utanförskap och att de blir missförstådda i 

samhället. Oron och rädslan för att drabbas av anfall samt depression och ångest är 

bidragande psykologiska faktorer till en minskad livskvalitet. De framkom att vid hög ålder 

upplever man en sämre livskvalitet och att socialt stöd i olika former har en positiv effekt på 

livskvaliteten hos personer som lever med diagnosen epilepsi. En annan bidragande faktor till 

en ökad livskvalitet är vagus operation som har visat ha en positiv inverkan på livskvaliteten.  
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                  BILAGA 1 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv 

och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagare och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till 

något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven 

urvalsprocess; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 
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perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

Referenser 

Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar 

(Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, SFF. 

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  

Lund: Studentlitteratur. (Valda delar). 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) Resultat 
Typ 

Kvalite

t 

Aggarwal, 

A., Datta, 

V., Thakur, 

LC. 

(2011). 

Indien 

 

 

 

Quality of life in 

children with epilepsy. 

Syftet med studien var 

att bedöma 

livskvaliteten med en 

Hindi översättning av 

livskvaliteten hos barn 

med epilepsi. 

Deltagarna rekryterades 

från sjukhuset och var i 

åldrarna 6-15år. 

Frågeformuläret 

QOLCE användes för 

att mäta livskvaliteten. 

Formuläret översattes på 

Hindi och sedan åter till 

engelska.   
 

 

n=108 

(0) 

Den övergripande livskvalitet varierade 

kraftigt mellan olika åldersgrupper, typ  

av epilepsi och tid sedan senaste 

anfall. Hög anfallsfrekvens bidrog till 

ångest, minskad självkänsla samt 

begränsningar i den sociala  

interaktionen. 

K  

II 

                BILAGA 2 
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Bishop, 

M., Allen, 

CA. 

(2003). 

USA 

The impact of 

epilepsy on quality of 

life: a qualitative 

analysis. 

Att identifiera 

de livskvaliteterna som 

är viktiga för personer 

med diagnosen epilepsi 

samt bedöma den 

upplevda effekten.  

Enkäter skickades ut till 

personer med epilepsi 

genom 

epilepsiförbundet. 

  

n=46 

(154) 

Den viktigaste livskvaliteten var 

familjens stöd, socialt stöd, god psykisk 

hälsa och sysselsättning.  

K 

II 

Cersósimo,  

RO., 

Bartuluchi, 

M., Fortini, 

S., Soraru, 

A., 

Pomata, 

H., 

Caraballo, 

RH. 

(2011). 

Argentina 

 

Vagus nerve 

stimulation: 

effectiveness and 

tolerability in 64 

paediatric patients 

with refractory 

epilepsies. 

Syftet var att diskutera 

effektiviteten, 

tolerabilitet och säkerhet 

av vagusnerv 

stimulering (VNS) som 

tilläggsbehandling för 

patienter med 

svårbehandlad epilepsi. 

Enkätstudie som 

innefattade personer 

som haft epilepsi i mer 

än 5 år, samt frånvaro 

av progressiva och 

systemsjukdomar. 

Mätning av 

anfallsfrekvens innan 

operation och efter 6 

mån. 

n=64 

(0) 

Patienterna reagerade positivt på  

operationen, alla typer av anfall  

minskades. Efter 6 månader visade  

nästan alla patienter en signifikant  

förbättring av beteendestörningar,  

kognitiva förmågan. Även sociala 

aspekter och rädslan för anfall minskade 

drastiskt. Alla patienter visade en 

förbättrad mental ålder.  

R 

II 

Choi-

Kwon, S., 

Chung, 

CK., Lee, 

SK., Choi, 

J., Han, K., 

Lee, EH. 

(2008). 

Korea 

Quality of life after 

epilepsy surgery in 

Korea. 

Syftet var att bestämma 

livskvalitet hos patienter 

vid vagus operation 

samt livskvaliteten vid 6 

mån och 2år efter 

operation.  

Livskvaliteten 

jämfördes med en 

kontrollgrupp på 32 

personer, genom ett 

frågeformulär. 

n=64 

(0) 

De fysiska och psykiska faktorer höjdes 

efter 6 månader samt 2 år. Efter 6  

månader var den viktigaste positiva 

faktorn, minskade anfallsfrekvens. 

Antiepileptika läkemedel och depression 

visade sig vara den positiva faktorn 

efter 2 år.  

K 

II 

 

Huang, H., 

Che, C., 

Liu, C., 

Jiang, F., 

Factors associated 

with generic and 

disease-specific 

quality of life in 

Undersöka sambandet 

mellan livskvalitet och 

sociodemografiska 

faktorer, depression och 

Deltagarna var 

öppenvårdspatienter 

med epilepsi. En 

kontrollgrupp 

n=141 

(0) 

 

Ångest var en starkare faktor än 

depression vid en lägre livskvalitet. 

Även medicinska biverkningar påvisade 

en lägre livskvalitet.  

P 

II 
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Mao, X. 

(2011). 

Kina 

 

epilepsy. 

 

ångest hos patienter som 

har diagnosen epilepsi. 

tillämpades på 59 

personer. Flera 

regressionsanalyser 

användas för att 

undersöka faktorerna. 

Frågeformulär 

innehållande 31 frågor 

tillämpades. För att 

mäta livskvalitet 

användes QOLIE-31.   

McEwan, 

MJ., Espie, 

CA., 

Metcalfe, 

J., Brodie, 

MJ., 

Wilson, 

MT. 

(2004). 

Storbritann

ien 

 

 

 

Quality of life and 

psychosocial 

development in 

adolescents with 

epilepsy: a qualitative 

investigation using 

focus group methods. 

Syftet var att använda 

kvalitativa metoder för 

att kunna beskriva 

livskvaliteten hos 

ungdomar med epilepsi. 

Deltagarna valdes ut 

från en databas på två 

sjukhus. 

Inkluderingskriterierna 

var 12-18, haft ett anfall 

under det senaste året. 

Gruppintervju, 

åldersfördelning, 12-13, 

14-15 16+. Insamlad 

data transkriberades och 

delas upp i teman.  

n=22 

(42) 

Mobbning och social isolering var 

vanligt förekommande. Även rädslan 

för att bli avvisad från sina vänner 

gjorde att tonåringarna undvek att tala 

om sin diagnos. Tonåringarna uttryckte 

hur de kände att andra människor var 

rädda för epilepsi på grund av en allmän 

brist på kunskap i samhället, vilket 

ledde till mer skada än nytta.  

K 

I 

Mikati, 

MA., 

Ataya, NF., 

El-Ferezli, 

JC., 

Baghdadi, 

TS., 

Turkmani, 

Quality of life after 

vagal nerve stimulator 

insertion. 

Syftet var att bedöma 

livskvaliteten efter 

vagus nerv stimulerings 

operation och se vilka 

patientgrupper som 

förknippas med en 

bättre livskvalitet efter 

operation.  

Livskvaliteten 

bedömdes genom 

enkätstudie. Hos de 

vuxna 18+ användes ett 

frågeformulär 

innehållande sex skalor. 

Barnen yngre än 18 år 

användes ett 

n=16 

(0) 

En stor del av studiens deltagare  

upplevde minskade anfall och kramper 

efter att ha genomgått vagusoperation. 

Betydande förbättringar upptäcktes på  

Den sociala delen samt den totala 

livskvaliteten.  

K 

I 
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AH., 

Comair, 

YG., 

Kansagra, 

S., Najjar, 

MW. 

(2009) 

Libanon 

frågeformulär med 7 

huvudområden. Totala 

livskvaliteten bedömdes 

genom frågeformulär 

ifylld av patienten eller 

vårdnadshavaren 

beroende på mental 

status. 

Nickel, R., 

Silvado, 

CE., 

Germiniani

, FM., 

Paola, Ld., 

Silveira, 

NL., 

Souza, JR., 

Robert, C., 

Lima, AP., 

Pinto, LM. 

(2012)  

Brasilien 

Quality of life issues 

and occupational 

performance of 

persons with epilepsy. 

Syftet var att utvärdera 

begränsningarna vid 

yrkesmässig prestation 

anställning och hur de 

påverkar livskvaliteten 

hos epileptiska 

patienter, särskilt de 

patienter som använder 

antiepileptika men 

fortsätter att drabbas av 

anfall. 

En beskrivande 

tvärgående analys. 

Deltagarna antogs från 

en neurologisk 

vårdavdelning. 

Insamlingen av 

information skedde via 

personliga intervjuer.  

För att mäta livskvalitet 

användes QOLIE-31.   

n=34 

(0) Oron för anfall var den största 

betydande faktorn som påverkade 

livskvaliteten negativt. Analysen visade 

att begränsningarna i vardagen var 

relaterade till oron att kunna stanna kvar 

på ett stabilt arbete.  

K 

II 

Norsa 

Adah, B., 

Zainab, J., 

Knight, A. 

(2013) 

Malaysia 

 

 

 

The quality of life of 

people with epilepsy 

at a tertiary referral 

centre in Malaysia. 

Denna studie 

genomfördes för att 

fastlägga situationen 

av hälsorelaterade 

livskvalitets faktorer av 

epilepsi. 

En tvärsnittsstuide 

grundat på ett 

frågeformulär. Minst 

18år samt blivit 

diagnostiserade epilepsi 

under minst 1 års tid. 

För att mäta livskvalitet 

användes QOLIE-31.   

n=120 

(14) 

Att inte blivit drabbad av ett anfall under 

de senaste 4 veckorna, visade en högre 

livskvalitet hos deltagarna.  
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Räty, LK., 

Wilde-

Larsson, 

BM. 

(2011) 

Sverige 

Patients' perceptions 

of living with 

epilepsy: a 

phenomenographic 

study. 

Syftet med studien var 

att beskriva 

förändringen av 

hur patienter med 

epilepsi upplever det att 

leva med epilepsi. 

 

En fenomenografisk 

metodstudie baserad på 

ett intervjuschema med 

fyra basfrågor. 

Deltagarna valdes ut 

från neurologiska 

kliniken på ett 

länssjukhus och en 

privat klinik.  

n=19 

(0) 

Att leva med epilepsi uppfattades på 

två olika sätt beroende på personens 

tillstånd. En positiv känsla betydde 

"Leva med epilepsi innebär att leva ett 

normalt liv – att få och bibehålla 

kontroll ". Fokus att se möjligheter. 

En negativ känsla betydde "Leva med 

epilepsi innebär att leva med fokus på 

tillståndet -konflikter och 

skatteundandragande eller avgå till ödet ". 

Deltagarna upplevde begränsningar, 

maktlöshet och en börda. Det fanns ett 

fokus på att se problem och ge upp. 

P 

II 

Shakir, M., 

Al-Asadi, 

JN. 

(2012) 

Irak 

 

 

 

 

 

Quality of life and its 

determinants in people 

with epilepsy in 

basrah, Iraq. 

Utvärdera livskvalitet 

hos personer med 

Epilepsi samt utvärdera 

olika faktorer som 

påverkar livskvaliteten. 

Intervjubaserad studie 

grundat på ett 

frågeformulär, 166 

personer med diagnosen 

epilepsi och en 

kontrollgrupp på 116 

personer. 

Bedömningsformulär 

Short Form (SF-36) 

hälsoundersökning 

användes. 

n=232 

(0) 

Epileptiska patienter visade en lägre 

livskvalitet än kontrollgruppen. Äldre  

patienter och de med lägre utbildningsnivå 

visade en lägre livskvalitet. 

Täta och varaktiga anfall av epilepsi 

visade vara en viktig faktor i samband 

med livskvaliteten, då det sänkte 

livskvaliteten hos patienterna. 

K 

II 

Shetty, 

PH., Naik, 

RK., 

Saroja, A., 

Punith, K. 

(2011) 

Indien 

 

Quality of life in 

patients with epilepsy 

in India. 

Bedöma livskvalitet hos 

personer med diagnosen 

epilepsi och utvärdera 

vilka faktorer som 

påverkar livskvaliteten.  

En tvärsnittstudie 

utfördes på patienter 

från en neurologisk 

vårdavdelning. 

Strukturerad enkätstudie 

användes. Äldre än 18 

år som använde 

antiepileptisk medicin 

n=60 Äldre visade sig ha en lägre livskvalitet 

än yngre. Faktorer som påverkade 

livskvaliteten var minnet emotionellt 

välbefinnande, språk. 

Kvinnor med en sämre hälsa resulterade 

i att begränsningar i vardagen var en 

negativ faktor så som oron att 

få ett anfall, socialt stöd, utanförskap.  
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inkluderades.  

Thygesen, 

KS., 

Sabers, A. 

(2013) 

Danmark 

Promising effect of 

vagal stimulation in 

Danish patients with 

epilepsy. 

Syftet med denna studie 

var att utvärdera 

effekten av anfall efter 

genomgång av vagus 

stimulerings operation 

och dess livskvalitets 

effekter. 

Deltagarna var personer 

med svårbehandlad 

epilepsi som genomgått 

operation. 

Undersökningen 

baserades på enkäter 

och delades sedan in i 

undergrupper efter 

kompetenta vuxna, barn 

och utvecklingsstörda 

vuxna. 

n=94 

(0) 

Nästan hälften av patienterna 

rapporterade 

en minskning av anfallsfrekvens.  

En stor del (40 %) av de vuxna hade en 

positiv effekt på livskvalitet.  

Positiv effekt på livskvaliteten var 

åtgärder  

som coping, humör, självförtroende och 

sociala förmågor. 

I barngruppen, rapporterade 21 % en 

positiv effekt på kvalitet i vardagen för 

barnet och familjen. 

Lite mer än hälften rapporterade ingen 

förändring och en liten del av 

patienterna 

en negativ effekt på grund av milda 

biverkningar. 

CCT 

II 

Westerhuis

, W., 

Zijlmans, 

M., 

Fischer, K., 

Van Andel, 

J., Leijten, 

FS. 

(2011) 

Nederlände

rna 

Coping style and 

quality of life in 

patients with epilepsy: 

a cross-sectional 

study. 

Syftet var att undersöka 

effekten på 

hälsorelaterad 

livskvalitet av 

beteendemässiga 

interventioner till 

förbättra coping. 

Deltagarna rekryterades 

från den neurologiska 

klinikens öppenvård 

med diagnos partiell 

epilepsi, ålder 17-90 år, 

grundade på ett 

frågeformulär. 

n=105 

(257) 

Deltagarna beskrev att fysisk 

begränsning 

är en stor faktor till att inte nå mål i livet. 

Viktiga faktorer för att uppleva 

livskvalitet var sysselsättning, 

anfallsfrekvens samt debutåldern. 

De med epilepsi upplever antal 

antiepileptiska läkemedel, förekomsten 

av biverkningar och en passiv coping stil 

som det viktigaste problemet.  
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Whatley, 

AD., 

DiIorio, 

CK, 

Yeager K. 

(2010) 

USA 

 

 

 

 

 

 

Examining the 

relationships of 

depressive symptoms, 

stigma, social support 

and regimen-specific 

support on quality of 

life in adult patients 

with epilepsy. 

Undersöka sambanden 

mellan depressiva 

symtom, stigma, socialt 

stöd och regim-specifik 

support samt livskvalitet 

hos vuxna med epilepsi. 

Deltagarna rekryterades 

från 3 kliniker. 

Intervjubaserad studie 

utifrån projektet EASE, 

(Epilepsy Awareness, 

Support 

And education) i tre steg 

grundad på tidsintervall. 

En grundande intervju, 

sedan uppföljning, 3 

månader och 6 månader.  

n=320 

(173) 

Oron för att drabbas av ett anfall ledde 

till att deltagarna kände sig begränsade, 

vilket resulterade i depressiva symtom. 

Högre nivåer av socialt stöd resulterade  

i en högre livskvalitet.  

K 

II 

 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg
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