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Sammanfattning 

Narkolepsi är en relativt okänd sjukdom som kan ha stor påverkan på det dagliga 

livet. Sjukdomen kännetecknas av symtomen överdriven dagtrötthet (EDS), kataplexi 

(muskelsvaghet), sömnparalys samt hallucinationer. Symtomen upplevs ofta som 

problematiska och blir lätt missförstådda. Dagliga aktiviteter så som arbete, skolgång, 

bilkörning och sociala aktiviteter kan påverkas negativt. För att uppmärksamma hur 

narkolepsi upplevs av drabbade människor och deras anhöriga samt hur deras vardag 

påverkas behövs mer kunskap kring ämnet. Studiens syfte var att belysa hur 

människor med narkolepsi och deras anhöriga upplever sjukdomen. Metoden som 

användes var en allmän litteraturstudie och resultatet baserades på 14 vetenskapliga 

artiklar. Begränsningar i vardagen och Sjukdomsrelaterad påverkan utgjorde 

resultatets två huvudteman. I resultatet framkom att narkolepsi orsakar svårigheter för 

både de människor som drabbats av sjukdomen och deras anhöriga. Barn och 

ungdomars skolgång samt vuxnas arbetssituation påverkades negativt. Även sociala 

relationer till både familj och vänner kunde försämras. Sjuksköterskan kan utgöra ett 

stöd för både människor som drabbats av narkolepsi och deras anhöriga och genom 

kunskap, omtanke och ansvar kan mening i situationen uppnås. Aktuell forskning är 

otillräcklig och mer kunskap krävs för att människor drabbade av narkolepsi och 

deras anhöriga ska få en ljusare vardag.
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Abstract 

Narcolepsy is a relatively unknown disease that can have a major impact on daily life. 

The disease is characterized by symptoms of excessive daytime sleepiness (EDS), 

cataplexy (muscle weakness), sleep paralysis and hallucinations. The symptoms are 

easily misunderstood and daily activities such as work, school, driving and social 

activities may be adversely affected. To observe how narcolepsy is experienced by 

affected people and their families and how their everyday lives are affected, more 

knowledge is needed on the subject. The study’s purpose was to identify how people 

with narcolepsy and their families are experiencing the disease. The method used was 

a literature overview and the results were based on 14 scientific articles. Limitations 

in everyday life and Disease-related impacts were the two main themes. The result 

showed that narcolepsy is causing difficulties. Children and young peoples’ 

schooling, adults’ job situations and social relationships are negatively affected. The 

nurse can be a support for both the people who suffer from narcolepsy and their 

families and by knowledge, consideration and responsibility the nurse can accomplish 

meaning in the situation. Current research is lacking and more knowledge is required 

to bring those who sufferers from narcolepsy and their families a brighter everyday 

life.
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Inledning  

Många människor med narkolepsi upplever att livet påverkas negativt på flera plan 

och att sjukdomen kan få allvarliga konsekvenser (Green & Stillman, 1998). 

Narkolepsi är en relativt okänd sjukdom som kan ha stor negativ inverkan på det 

dagliga livet (Thorpy, 2006). Uppskattningsvis drabbas 0,03-0,16 % av hela världens 

befolkning av sjukdomen (Han, 2012). Vidare förklarar Han (2012) att män drabbas i 

större utsträckning än kvinnor. Narkolepsi kännetecknas av överdriven dagtrötthet, 

kataplexi (muskelsvaghet), sömnparalys samt hallucinationer och är en kronisk 

sjukdom (Han, 2012). 

I Sverige genomfördes i oktober 2009 till mars 2010 en massvaccination mot H1N1 

med vaccinet Pandemrix (Läkemedelsverket, 2011). H1N1, även kallat influensavirus 

A, misstänks ha triggat en immunologisk reaktion hos människor med genetisk 

svaghet för att drabbas av narkolepsi (Han, 2012). Läkemedelsverket (2011) uppger 

att omkring 60 % av Sveriges befolkning vaccinerades, vilket motsvarar cirka sex 

miljoner människor. Studier i Sverige och Finland har visat att barn och ungdomar har 

en sex- till niofaldig ökad risk för att drabbas av narkolepsi till följd av vaccination 

med Pandemrix (Han, 2012). Även länder utanför Norden har rapporterat insjuknande 

i narkolepsi till följd av Pandemrix-vaccinationer, exempelvis Tyskland, Frankrike, 

USA och Kanada (Wijnans et al., 2013). Under Pandemrix-vaccinationen ökade 

antalet fall av narkolepsi med kataplexi hos svenska barn och ungdomar 

(Läkemedelsverket, 2012). Thorpy (2006) betonar att sjukdomen kan ha stor inverkan 

på de drabbade människornas livskvalitet. Dagliga aktiviteter så som arbete, skolgång, 

bilkörning och sociala aktiviteter kan påverkas negativt av sjukdomen då symtomen 

ofta upplevs som problematiska (Thorpy, 2012). Narkolepsi är som tidigare nämnts en 

relativt okänd sjukdom som det behövs mer kunskap om för att de drabbade och deras 

anhöriga ska bli bemötta på ett professionellt sätt, både i och utanför vården.  

Bakgrund  

Omvårdnadsteori 

Watson (1985/1993) menar i sin teori att målet med omvårdnad är självomsorg, 

självaktning, självkännedom och självläkande. Detta kan uppnås genom att stödja 

människan till en känsla av harmoni i kropp, själ och ande. Genom omvårdnad hjälper 

sjuksköterskan människan att finna mening i situationer som innefattar exempelvis 

lidande och oro. Mänsklig omsorg har en stor del i omvårdnaden. Watson 

(1985/1993) definierar omvårdnad som bland annat kunskap, ansvar och omtanke. 

Travelbee (1971) beskriver utifrån sin omvårdnadsteori att omvårdnadens syfte är att 

hjälpa människor och deras familjer att hantera upplevelser i samband med sjukdom 

och lidande. Människor som har drabbats av en livslång sjukdom blir tvungna att lära 

sig leva med denna. En vanlig reaktion hos den drabbade människan är att frågan 

”varför jag?” ställs. Reaktionen uppkommer på grund av brist på acceptans rörande 

insjuknandet och följs ofta av känslor som ilska, självömkan och ångest. Att 
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skuldbelägga någon eller något för insjuknandet är också en vanlig reaktion. 

Sjuksköterskan har en central roll i människans strävan efter att hantera upplevelser 

av sjukdom och lidande. Det är inte enbart den sjukdomsdrabbade som behöver 

sjuksköterskans stöd vid sjukdom och lidande utan även den drabbades familj. Det 

som drabbar en familjemedlem påverkar även de andra i familjen och de kan alla 

behöva stöd i att finna mening i situationen. Sjuksköterskan ska försöka att förstå 

innebörden av den sjukdom och det lidande som en människa upplever. För att 

åstadkomma en stöttande relation till den drabbade människan behöver 

sjuksköterskan vara involverad på ett känslomässigt plan (Travelbee, 1971).  

Sjukdomen narkolepsi 

Neumann och Daum (2003) redogör för att två personer vid namn Schindler och 

Bright beskrev överdriven trötthet redan under tidigt 1800-tal. Vidare beskriver 

Neumann och Daum (2003) att den tyska mannen Westphal uppmärksammade det 

första fallet av narkolepsi år 1877. Först några år senare fick sjukdomen sitt 

nuvarande namn av fransmannen Gelineau, som konstruerade benämningen 

narkolepsi utifrån grekiskans αpkη (konvulsion) och λεπσıσ (erhålla) (Neumann & 

Daum, 2003).  

Barateau, Lopez och Dauvilliers (2016b) redovisar att narkolepsi delas upp i 

narkolepsi typ 1 och typ 2 utifrån International Classification of Sleep Disorders 

tredje version (ICSD-3). Narkolepsi typ 1 kan uppkomma i alla åldrar men en debut 

före fyllda 20 år är vanligast förekommande (Barateau et al., 2016b). Troligen orsakas 

narkolepsi typ 1 av en autoimmun process och innefattar symtom som överdriven 

dagtrötthet, kataplexi, sömnparalys, hallucinationer samt störd nattlig sömn (Barateau, 

Lopez & Dauvilliers, 2016a). I narkolepsi typ 2 ingår samma symtom som i 

narkolepsi typ 1 förutom kataplexi. Narkolepsi typ 2 har ingen känd uppkomst 

(Barateau et al., 2016a). Det finns olikheter mellan de två typerna vad gäller 

sjukdomens kliniska förlopp (Barateau et al., 2016a). Narkolepsi typ 1 är ofta stabil 

men vid stigande ålder kan symtom som överdriven dagtrötthet och kataplexi 

förbättras, dock kan försämring ses i den nattliga sömnen. Narkolepsi typ 2 varierar 

stort från människa till människa. En del kan förvärras i sin sjukdom och utveckla 

kataplexi och deras diagnos ändras då till narkolepsi typ 1. Andra upplever att 

symtomen förbättras av sig själv och ibland kan de till och med försvinna helt med 

tiden. Utifrån detta kan sägas att stora variationer finns inom sjukdomen. Dels i 

symtomens frekvens och duration men också i sjukdomens intensitet samt dess 

påverkan på det dagliga livet (Barateau et al., 2016a).  

Överdriven dagtrötthet (EDS) 

Överdriven dagtrötthet översätts från engelskans excessive daytime sleepiness (EDS) 

och innebär att människan drabbas av oönskad sömnighet (Han, 2012). Symtomet är 

det mest karaktäristiska och oftast det som först uppmärksammas. EDS kan inträffa 

upprepade gånger under dagen och vara olika länge. Symtomet kan uppträda oavsett 
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aktivitet men är vanligast vid stillasittande. Att sova en liten stund kan hjälpa mot 

sömnigheten, det dröjer då oftast några timmar tills nästa sömnighet inträffar (Han, 

2012). Den överdrivna dagtröttheten kan av omgivningen misstolkas som lathet eller 

tristess (Culbertson & Bruck, 2005). 

Kataplexi  

Kataplexi är ett utmärkande symtom och innebär muskelsvaghet som kommer i 

perioder (Han, 2012). Liksom EDS pågår kataplexier olika länge och varierar i grad 

från människa till människa. Starka känslor är utlösande faktorer, som exempelvis 

skratt och gråt. Muskelsvagheten yttrar sig genom svaghet i en kroppsdel, stor som 

liten, till exempel genom att knäna viker sig eller att det flimrar i 

ansiktsmuskulaturen. Vid dålig sömn kan kataplexin förvärras medan stigande ålder 

ofta förbättrar symtomet (Han, 2012).  

Sömnparalys och hallucinationer  

Sömnparalys är en slags förlamning som upplevs vid antingen insomnande 

(hypnagogisk) eller uppvaknande (hypnopompisk) (Naumann & Daum, 2003). 

Människan är fullt vaken psykiskt men fysiskt sover kroppen fortfarande och kan 

därmed inte röra sig. Mer än hälften av alla med narkolepsi upplever hallucinationer i 

samband med sömnparalys, men hallucinationer kan även uppstå självständigt 

(Naumann & Daum, 2003). Hallucinationer innebär perceptuella upplevelser och kan 

liknas vid verkliga upplevelser som genom livet erfaras (Macpherson & Platchias, 

2013). Vanligast förekommande är synhallucinationer, men människan kan även ha 

lukt-, smak- och hörselhallucinationer (Naumann & Daum, 2003). Störd nattlig sömn 

och försämrad kvalitet på sömnen upplevs hos mer än hälften av alla med narkolepsi 

(Han, 2012).  

Diagnos och behandling 

Vid diagnostisering ligger fokus på kliniska symtom, bland annat på tydlig förekomst 

av kataplexi samt överdriven dagtrötthet (Han, 2012). Det finns icke farmakologiska 

behandlingsmetoder som lägger vikt på planering av sovandet, en stöttande 

omgivning samt träning. Även om dessa metoder följs kommer farmakologiska 

behandlingsmetoder ändå att bli aktuella för många. Det finns olika läkemedel som 

behandlar de olika symtomen, bland annat dagtrötthet, försämrad nattlig sömn samt 

kataplexier (Han, 2012). Thorpy (2006) belyser att kostnaderna för läkemedel mot 

symtom vid narkolepsi uppskattningsvis kostar omkring $10 per dag. Vidare 

beskriver Thorpy (2006) att denna kostnad är högre jämfört med kostnaderna för 

läkemedel vid många andra sjukdomar.  

Upplevelser av narkolepsi  

Green och Stillman (1998) uppger att narkolepsi är en sjukdom som kan leda till svåra 

konsekvenser. EDS påverkar livet på flera plan och olyckor så som fallskador i 
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samband med kataplexi och brännskador till följd av EDS kan uppstå. Människor som 

drabbats av narkolepsi kan uppleva försämrad arbetsförmåga och en negativ inverkan 

på sina skolbetyg relaterat till sin sjukdom. Sjukdomens symtom blir lätt 

missförstådda och accepteras inte i alla sammanhang. Familjeliv, sociala relationer, 

genomförande av olika aktiviteter samt ekonomiska situationer kan påverkas negativt 

och leda till stress i hemmet (Green & Stillman, 1998). 

Begrepp 

Sömn 

Att ge vila och att återhämta kroppens energi är sömnens främsta uppgift (Kumar, 

2008). För att ge kroppen optimal återhämtning krävs sju till åtta och en halv timmes 

sömn per natt hos en vuxen människa. Antal behövda timmar varierar beroende på 

ålder och är ytterst individuellt. Sömn delas in i icke-snabba ögonrörelser (NREM) 

och snabba ögonrörelser (REM) och är ett komplext neurologiskt fenomen. Vid 

normal sömn inträffar övergångar mellan NREM- och REM-sömn flera gånger per 

natt. Sömnen utgörs av fem olika stadier som delas in beroende på hur djup sömnen 

är. Det finns fyra stadier av NREM-sömn och det femte stadiet utgörs av REM-sömn 

(Kumar, 2008). Vid narkolepsi sätts mekanismen som styr sömnen ur balans. 

Störningen leder till att REM-sömnen inte regleras normalt (Culbertson & Bruck, 

2005). Istället för att genomgå de fyra stadierna av NREM-sömn kan en människa 

med narkolepsi gå direkt in i REM-sömn eller genomgå en kortare period av NREM-

sömn än normalt (Green & Stillman, 1998).  

Livskvalitet  

Enligt World Health Organization (1997) definieras livskvalitet som  

Individuals’ 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 (World Health Organization, 1997, s. 1). 

Det finns olika bedömningsinstrument för att mäta livskvalitet. Ware och Gandek 

(1998) beskriver att SF-36 Health Survey är ett frågeformulär bestående av 36 frågor 

som mäter fysiska och mentala aspekter. För att uppnå mätning av dessa två aspekter 

är frågeformuläret kategoriserat utifrån åtta olika områden: fysisk funktionsförmåga, 

rollfunktion – fysiska begränsningar, smärta, allmän hälsa, vitalitet, social funktion, 

rollfunktion – känslomässiga begränsningar samt psykiskt välbefinnande. SF-36 har 

visat sig vara betydande vid jämförelser mellan populationer, exempelvis då 

sjukdomsrelaterad belastning ska jämföras (Ware & Gandek, 1998). Instrumentet 
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EuroQol 5 dimensions (EQ-5D) mäter livskvalitet utifrån de fem dimensionerna: 

mobilitet, egenvård, vardagliga aktiviteter, smärta och obehag samt ångest och 

depression (McCaffrey, Kaambwa, Currow & Ratcliffe, 2016). Instrumentet innehöll 

förut frågor med tre svarsalternativ men en ny version som istället innehåller fem 

svarsalternativ har utvecklats för att underlätta självskattningen. Den uppdaterade 

versionen har visats vara passande vid mätning av hälsa hos hela populationer 

(McCaffrey et al., 2016). 

Anhörig 

Anhöriga behöver inte nödvändigtvis vara relaterade via blodsband, utan kan även 

vara människor med nära relationer till varandra. Gemensamt synsätt på hälsa och 

livsstil hos en grupp människor kan också känneteckna anhöriga (Ziegert, 2011). En 

sjuk anhörig kan upplevas som en stressfaktor, vilket kan resultera i förändringar i 

familjens vardagliga liv. Emotionell stress kan ha en negativ inverkan på de anhöriga 

som utgör den drabbades främsta stöd. En viktig faktor för att de anhörigas hälsa ska 

behållas är kunskap om stressens inverkan (Ziegert, 2011). I situationer av sjukdom 

ligger stor vikt på stöttning inom familjen då stöd kan ges både på ett emotionellt och 

praktiskt plan. Stöttning utifrån kan också vara uppskattad av familj och anhöriga 

(Årestedt, Persson & Benzein, 2014). Att förstå de frågeställningar anhöriga har kring 

en sjukdom är en viktig del av sjuksköterskans arbete. Det blir lättare att bemöta 

anhörigas beteende och reaktioner när denna kunskap finns (Ziegert, 2011).  

Upplevelse 

Svenska akademin (2010) definierar upplevelse som ett intryck, en känsla eller en 

erfarenhet som kan fås när en människa är med om någonting. En upplevelse kan vara 

av olika karaktär, bland annat positiv eller stark (Svenska språknämnden, 2011). En 

upplevelse är inte objektiv utan subjektiv. Det vill säga en individuell personlig 

uppfattning av någonting, så som känslor eller intressen (Östergren, 1981). 

Engelskans experience har i det svenska språket två huvudsakliga betydelser: 

erfarenhet och upplevelse (Berglund, 2011). I denna litteraturstudie kommer 

experience att syfta på det svenska ordet upplevelse. 

Problemformulering  

Narkolepsi har efter massvaccinationen år 2009-2010 blivit mer uppmärksammad. 

Oavsett insjuknande i samband med vaccination eller annan orsak, behöver 

sjuksköterskan mer kunskap kring sjukdomen för att kunna ge en god vård. Det är 

därför av vikt att uppmärksamma hur drabbade människor och deras anhöriga 

upplever sjukdomen samt hur deras vardag påverkas då narkolepsi är ett handikapp 

som inte alltid märks. 

Syfte  

Att belysa hur människor med narkolepsi och deras anhöriga upplever sjukdomen.  
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Metod  

Föreliggande allmänna litteraturstudie har genomförts utifrån Forsberg och 

Wengströms (2013) beskrivning av processen vid en litteraturstudie. En holistisk 

tradition har använts då fokus legat på människans egna upplevelser (Henricson & 

Billhult, 2012). Genom att söka vetenskapliga artiklar inom ämnet, kritiskt granska 

och sedan sammanställa dessa kunde syftet besvaras.  

Datainsamling 

Informationssökningen delas enligt Östlundh (2012) in i två olika faser. Den första 

fasen utgörs av en inledande informationssökning för att få en bild av det valda ämnet 

och en grund att stå på inför vidare sökning. Den andra fasen består av den egentliga 

informationssökningen vilken är mer målanpassad då vetenskapliga resultatartiklar 

ska väljas ut i från relevanta källor. Det är av vikt att tillvägagångssättet planeras och 

dokumenteras grundligt för att den egentliga informationssökningen ska lyckas 

(Östlundh, 2012). Utifrån denna kunskap påbörjades litteraturstudien genom en 

översiktssökning för att få en bild av ämnet. Därefter gjordes strukturerade sökningar 

i tre utvalda databaser: Academic Search Elite, PsycInfo och Pubmed, då de 

innehåller relevant kunskap för det valda området (Friberg, 2012). Utifrån 

litteraturstudiens syfte valdes sökorden: narkolepsi (narcolepsy), upplevelse 

(experience), omvårdnad (nursing), omsorg (caring) och anhöriga (family, relative, 

next of kin, spouse) (se Bilaga A). Forsberg och Wengström (2013) menar att sökning 

kan göras utifrån ämnesord eller fritextsökning. Vid litteraturstudien användes 

ämnesord i samband med sökningar. Då dessa inte gav något resultat kombinerades 

sökorden istället i fritextsökningar. Vid kombination av sökord användes de booleska 

operatorerna AND och OR för att styra sökningen genom att begränsa eller vidga. För 

att räkna in sökordens alla varianter användes trunkering (*) (Forsberg & Wengström, 

2013). Avgränsningar så som tid, språk och typ av dokument kan användas för att 

begränsa sökningarna till intresseområdet (Östlundh, 2012). Inklusionskriterier vid 

sökning var därmed engelskspråkiga vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 

2006-2016. Vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod 

inkluderades då de ansågs relevanta för att uppfylla litteraturstudiens syfte. Alla valda 

artiklar genomgick kvalitetsgranskning utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för studier av kvalitativ alternativt kvantitativ metod. Beroende på 

artiklarnas vetenskapliga kvalitet delades de in i tre grader, där grad I motsvarar hög 

vetenskaplig kvalitet och grad III motsvarar låg. Då litteraturstudien fokuserar på 

upplevelser av sjukdomen narkolepsi användes inga exklusionskriterier gällande de 

vetenskapliga artiklarnas deltagare för att skapa en så bred vidd på innehållet som 

möjligt. Istället inkluderades alla drabbade och deras anhöriga utan fokus på 

narkolepsins sort, grad och ursprung. Artiklar som var äldre än 10 år och som inte 

uppfyllde litteraturstudiens syfte exkluderades. När samma artiklar hittades i flera 

olika sökningar markerades de med (antalet artiklar)* i tabellen för sökhistorik (se 

Bilaga B). Vid sökningarna har många artiklar fallit bort. Anledningen till detta var 

bland annat att artiklarnas fokus låg på läkemedel, annan sjukdom eller ett specifikt 
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symtom inom narkolepsi. Andra orsaker var att artiklarna inte fanns tillgängliga eller 

uppfyllde kraven för en vetenskaplig artikel. Resultatartiklarna markeras i 

referenslistan med en asterisk (*).  

Artikelsökning i Academic Search Elite 

Academic Search Elite är en bred databas som innehåller journaler inom många olika 

ämnesområden, bland annat medicinsk vetenskap och etisk forskning (Ebscohost, 

u.å.). Sökorden som användes var narcolepsy, experience, nursing och caring. 

Begränsningar som användes var publikationsdatum mellan 20060101–20161231, 

engelskspråkiga samt referentgranskade artiklar (peer reviewed). Den booleska 

operatoren AND användes för att begränsa sökningen. Första sökningen utgjordes av 

narcolepsy AND experience, vilket gav 90 träffar. Samtliga titlar och abstrakt lästes, 

varav 24 stycken artiklar granskades och av dessa valdes tre resultatartiklar ut. Andra 

sökningen bestod av orden narcolepsy AND caring och gav 338 träffar varav 23 

stycken hade förekommit i tidigare sökningar. Av sökningens totala antal träffar lästes 

samtliga titlar och abstrakt, 32 artiklar granskades och åtta stycken valdes som 

resultatartiklar.   

Artikelsökning i PsycInfo 

Databasen PsycInfo är en bred databas inom psykologisk forskning. Den innehåller 

vetenskapliga tidskriftsartiklar, böcker, forskningsrapporter och avhandlingar inom 

omvårdnad, medicin och andra närbelägna områden (Forsberg & Wengström, 2013). 

Sökorden som användes var narcolepsy, experience, nursing och caring. Vid sökning 

användes begränsningarna: publikationsdatum efter år 2006, engelskspråkiga samt 

referentgranskade artiklar (peer reviewed). De två booleska operatorerna AND och 

OR användes vid sökning. Den booleska operatoren AND användes för att begränsa 

medan OR användes för att vidga sökningarna. Första sökningen bestod av 

narcolepsy AND experience och resulterade i 73 träffar varav 12 stycken hade 

förekommit i tidigare sökningar. Samtliga titlar och abstrakt lästes, 10 artiklar 

granskades varav en artikel valdes som resultatartikel. Andra sökningen innehöll 

sökorden narcolepsy AND experience AND nursing OR caring och gav 21 träffar där 

15 stycken förekommit i tidigare sökningar. Samtliga titlar och abstrakt lästes, sex 

artiklar granskades och en valdes som resultatartikel. 

Artikelsökning i Pubmed 

Databasen Pubmed innehåller i huvudsak vetenskapliga artiklar inom omvårdnad, 

odontologi och medicin (Forsberg & Wengström, 2013). Sökorden som användes var 

narcolepsy, experience, family, relative, next of kin och spouse. Sökningen 

begränsades till publikationsdatum inom de senaste 10 åren samt engelskspråkiga 

tidskriftsartiklar. De två booleska operatorerna AND och OR användes för att 

begränsa samt vidga sökningen. I denna databas gjordes endast en sökning som 

bestod av sökordskombinationen narcolepsy AND experience AND family OR 
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relative OR next of kin OR spouse vilket gav 13 träffar varav nio stycken hade 

förekommit i tidigare sökningar. Samtliga titlar och abstrakt lästes, fyra artiklar 

granskades och en valdes som resultatartikel. 

Databearbetning 

Bearbetningen av de vetenskapliga artiklarna inspirerades av Burnards (1991) 

beskrivning av tematisk analys. Detta innebär att data analyseras med avsikt att 

urskilja väsentliga mönster och teman för att belysa ämnet (Burnard, 1991). Vid 

inledande granskning av artiklarna gjordes enskilda anteckningar relevanta för ämnet. 

Det vetenskapliga materialet granskades sedan noggrant och relevanta stycken om 

människors upplevelser av narkolepsi markerades. Färgkodning markerade artiklarnas 

olika upplevelser av narkolepsi där respektive upplevelse tilldelades en färg. 

Upplevelserna i resultatartiklarnas innehåll jämfördes med varandra och 

kategoriserades sedan för att bilda huvudteman och underteman (se Tabell 2).  

Forskningsetiska överväganden  

Enligt Kjellström (2012) ska etiska överväganden finnas som en röd tråd genom hela 

examensarbetet. Grundläggande etiska principer som bör ingå är de som tas upp i 

svensk lagstiftning samt människovärdes-, rättvise- och göra-gott-principen. 

Forskningsetikens kärna är att värna om människans integritet, lika värde och 

självbestämmande (Kjellström, 2012).  

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) syftar till 

att skydda människan samt att ha respekt för människovärdet vid forskning. Den 

inkluderar föreskrifter om etikprövning som gäller forskning avseende människor 

samt biologiskt material från människor (SFS 2003:460). Utifrån 

Helsingforsdeklarationen utförs medicinsk forskning för att skapa förståelse för 

bakomliggande orsaker till en sjukdom, dess utveckling samt effekter (World Medical 

Association, 2013). Med hjälp av denna forskning kan diagnostisering och 

behandlingar utvecklas. Det är inte enbart relativt nya sjukdomar som behöver 

beforskas utan även etablerade metoder behöver utvärderas och uppdateras, främst för 

att bibehålla säkerheten. Den medicinska forskningen bör främja ännu relativt 

obeforskade patientgruppers deltagande i forskningsprojekt (World Medical 

Association, 2013). Föreskrifter om samtycke innefattas i lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460), vidare måste en etikprövning 

genomföras samt godkännas innan önskad forskning får utföras. Personuppgiftslagen 

(SFS 1998:204) syftar till att skydda människors integritet vid behandling av 

personuppgifter. Dessa personuppgifter utgörs av den information som kan kopplas 

till en levande människa. Kjellström (2012) redovisar att människovärdesprincipen 

innebär att alla människor är lika värda. Göra-gott-principen har människans 

välbefinnande i fokus. Rättviseprincipen beskriver hur för- och nackdelar ska fördelas 

samt att lika fall ska behandlas lika (Kjellström, 2012). Under litteraturstudien har en 
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strävan funnits om att etisk hänsyn ska ha tagits upp i de vetenskapliga artiklarna 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

För att skydda deltagarna i en studie ska en analys göras där studiens nytta vägs mot 

dess risker (Kjellström, 2012). Risken med litteraturstudien är att innehållet i 

litteraturen kan ha generaliserats och inte involverat alla aktuella patientgrupper. 

Litteraturstudiens nytta kan kopplas till den kunskap som erhålls då kunskap ständigt 

behöver förnyas. För att sjukvårdspersonal ska kunna bemöta och behandla människor 

med narkolepsi på bästa sätt är kunskap nödvändig om relativt okända sjukdomar som 

denna.  

Resultat 

Genom analys av de vetenskapliga resultatartiklarna och efter diskussion kring 

innehållet framkom Begränsningar i vardagen och Sjukdomsrelaterad påverkan som 

två huvudteman med vardera fyra underteman (se Tabell 1). 

Huvudteman Underteman 

Begränsningar i vardagen  Ekonomisk situation 

 Relationer och familj 

 Hindrande faktorer 

 Arbete och utbildning 

Sjukdomsrelaterad påverkan  Livskvalitet 

 Vårdbehov 

 Upplevelser av smärta 

 Upplevelser av symtomen 

 

Resultatartiklarnas innehåll presenteras i tabell 2 utifrån huvudteman och underteman. 

 

 

 

 

Tabell 1. Resultatets huvudteman och underteman 
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Huvudteman: Begränsningar i vardagen Sjukdomsrelaterad påverkan 

Underteman: 
Ekonomisk 

situation 
Relationer 
och familj 

Hindrande 
faktorer 

Arbete 
och 

utbildning 

Livs-
kvalitet 

Vård-
behov 

Upplevelser 
av smärta 

Upplevelser 
av 

symtomen 

Black et al. 

(2014) 
X   X  X   

Dauvilliers et 

al. (2011) 
    X  X  

Dodel et al. 

(2007) 
X   X X    

Droogleever 

Fortuyn et al. 

(2010) 

       X 

Ervik et al. 

(2006) 
  X  X  X  

Ingravallo et 

al. (2012) 
X X  X  X  X 

Jennum et al. 

(2012) 
X X  X  X   

Kapella et al. 

(2015) 
  X X X   X 

Karjalainen et 

al. (2014) 
 X X X    X 

Kippola 

Pääkkönen et 

al. (2016) 

X X  X    X 

Lundgren 

(2015) 
 X X X  X  X 

Rak et al. 

(2014) 
       X 

Suzuki et al. 

(2015) 
      X X 

Wehrle & 

Bruck (2011) 
 X X X  X  X 

 

Begränsningar i vardagen 

Resultatet visar genom detta huvudtemas fyra underteman vilka begränsningar 

människor med narkolepsi och deras anhöriga upplever i det vardagliga livet. Dessa 

underteman utgörs av: Ekonomisk situation, Relationer och familj, Hindrande 

faktorer samt Arbete och utbildning.  

Ekonomisk situation 

Studier har visat att narkolepsi är en sjukdom med en negativ inverkan på de 

inblandades ekonomiska situation. Både Black et al. (2014) och Ingravallo et al. 

(2012) redovisar i sina studier att de medicinska kostnaderna samt kostnaderna för 

sjukhusbesök var märkbart högre hos människor med narkolepsi jämfört med den 

övriga populationens kostnader. Bland många drabbade uppgavs en försämrad 

inkomst på grund av sjukdomen som visade sig påverka hela familjen (Dodel et al., 

2007). De drabbade och deras anhöriga erhöll ekonomiskt stöd i form av socialbidrag 

i större utsträckning än den övriga populationen. Bidragen behövdes eftersom 

sjukdomen begränsade möjligheter till arbetsliv och inkomst (Jennum, Ibsen, 

Tabell 2. Resultatartiklarnas innehåll i huvudteman och underteman 
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Petersen, Knudsen & Kjellberg, 2012; Kippola Pääkkönen, Härkäpää, Valkonen, 

Tuulio Henriksson & Autti Rämö, 2016).  

Relationer och familj 

Relationer kan bli negativt påverkade av sjukdomen. Flera studier redovisar att 

människor med narkolepsi ofta lever ensamma samt ingår äktenskap mer sällan än 

den övriga populationen på grund av sin sjukdom (Ingravallo et al., 2012; Jennum et 

al., 2012). Föräldrar till barn med narkolepsi upplevde att deras barn hade svårigheter 

med relationer till vänner och uppgav att barnen hade glidit ifrån vännerna. Barnen 

hade i regel enklare för sociala relationer i skolan jämfört med på fritiden då de blev 

mer isolerade (Karjalainen, Nyrhilä, Määttä & Uusiautti, 2014). Att passa in i 

umgängeskretsen var av vikt för unga drabbade. De valde ofta att inte dela sina 

erfarenheter kring sina symtom med andra, vilket istället kunde leda till ensamhet och 

social isolering (Wehrle & Bruck, 2011).  

Kippola Pääkkönen et al. (2016) betonar att det fanns en oro hos föräldrarna över 

barnets förmåga att hantera vardagen. De oroade sig även över sin egen förmåga att 

hantera situationen samt hur barnets syskon skulle förstå och hantera situationen. 

Föräldrarna upplevde tidsbrist för den övriga familjen och det fanns en önskan om att 

hela familjen skulle få psykosocialt stöd. Föräldrarna upplevde att de fick tillräckligt 

stöd från sina anhöriga men stödet från myndigheter och skola upplevdes däremot 

otillräckligt (Kippola Pääkkönen et al., 2016). I samband med att ett av barnen fick 

narkolepsi förändrades familjens rutiner och varje familjemedlem påverkades. Även 

relationer utanför familjen drabbades negativt och en förälder beskrev hur sjukdomen 

kunde göra en familj socialt isolerad (Lundgren, 2015). Sjukdomen kunde även 

orsaka inaktivitet eller mindre delaktighet i familjelivet (Wehrle & Bruck, 2011). 

Narkolepsi har visats påverka de drabbades anhöriga negativt. De blev mer beroende 

av stöd och bidrag från staten då de inte kunde fullfölja sina arbeten efter konstaterad 

diagnos (Jennum et al., 2012). 

Hindrande faktorer  

Ervik, Abdelnoor, Heier, Ramberg och Strand (2006) menar att vissa av de med 

narkolepsi upplevde känslomässiga svårigheter i det vardagliga livet, speciellt de med 

högre utbildningsnivå och teoretiska arbeten. Vidare redovisar Ervik et al. (2006) att 

den sociala funktionen blev påverkad av sjukdomens symtom, vilket gav en negativ 

effekt på det sociala livet då situationer i sociala sammanhang undveks. På grund av 

sjukdomens symtom var olycksfall vanligare hos drabbade, både i hemmiljön och på 

arbetsplatsen. Bilkörning var ett exempel på en självklarhet för många men som för 

de drabbade kunde bli en tydlig hindrande faktor i det vardagliga livet (Ervik et al., 

2006). I stor utsträckning upplevde de drabbade att de blev utstötta av omgivningen, 

vilket kunde leda till social isolering (Kapella, Berger, Wern, Vispute, Prasad & 

Carley, 2015). Karjalainen et al. (2014) belyser i sin studie att många barn med 

narkolepsi upplevde sjukdomsrelaterade besvär i sin vardag. Besvär med beteende 
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samt känslomässiga och sociala problem var några exempel. Måltider och sovtider 

skiljde barnet från resten av familjen till följd av förändringar i den vardagliga rytmen 

hos barnet (Karjalainen et al., 2014). Wehrle och Bruck (2011) betonar att planering 

och kontrollering av vardagen blev ett måste hos de drabbade. Föräldrar till barn med 

narkolepsi delade i Lundgrens (2015) studie med sig av sina erfarenheter. En mamma 

berättade om svårigheter med att pussla ihop vardagen samt hur många olika sysslor 

som skulle hinnas med under den tid barnet var vaket.  

Taking medicine in the morning, daylight lamp, breakfast. Long-term 

effective medicine before traveling to school. Sleeping in the car. 

Texting on arrival to the assistant at the school. Sleeping after the two 

first lessons. More medication. Picking him up in the afternoon, 

sleeping in the car. Small meal. Struggling to make him take a shower. 

Sleeping under a blanket of chains weighing 8 kg. Trying to make him 

eat. Sleeping under a blanket of chains at about seven or eight in the 

evening (Lundgren, 2015, s. 160).  

En annan förälder berättade att hans son kände sig handikappad av sin sjukdom, vilket 

ledde till depression. Vidare berättade föräldern att livet blev ljusare för dem genom 

att tro och fokusera på att uppgifter var möjliga att genomföra (Lundgren, 2015). 

Arbete och utbildning  

Flera studier presenterar att sjukdomen påverkade arbete och utbildning. Att avbryta 

sin utbildning eller bli avskedad från sitt arbete var två sjukdomsrelaterade 

konsekvenser som de drabbade berättade om (Dodel et al., 2007; Ingravallo et al., 

2012; Jennum et al., 2012; Kapella et al., 2015; Wehrle & Bruck, 2011). En faktor 

som kunde förvärra EDS var ett enformigt och stillasittande arbete. Kommande citat 

är ett exempel på detta. ”Because I didn’t really interest myself in my work and keept 

falling asleep, I got fired. They didn’t know I had narcolepsy” (Wehrle & Bruck, 

2011, s. 35). Människor med narkolepsi har visats ha fler sjukskrivningar och mer 

frånvaro på grund av sin sjukdom jämfört med den övriga populationen (Black et al., 

2014; Kapella et al., 2015).  

Barns skolgång påverkades genom problem med uppmärksamhet och 

koncentrationssvårigheter som uppstod till följd av sjukdomen (Karjalainen et al., 

2014). Även EDS och trötthet påverkade skolgången (Kippola Pääkkönen et al., 

2016). Enligt lärarna fungerade barnen bättre vid undervisning i små grupper eftersom 

de lätt tappade koncentrationen och sitt fokus i större grupper. Barnen var i behov av 

studievägledning och personlig undervisning (Karjalainen et al., 2014). Till följd av 

att barnet behövde mer stöd hemma fick föräldrar sluta eller gå ned i tid på sina 

arbeten (Kippola Pääkkönen et al., 2016). Att vara trött eller att behöva ta en tupplur i 

skolan eller på arbetsplatsen var för många utomstående svårt att förstå, men även 

hemma eller i umgängeskretsen kunde konflikter kring detta uppstå. Lärare eller 
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chefer kunde misstolka symtomen som lathet eller sömnbrist. Det var därför av vikt 

att berätta om sin sjukdom (Wehrle & Bruck, 2011). Lundgren (2015) uppger att 

föräldrar oroade sig för sina barns skolgång och framtid. Vidare skriver Lundgren 

(2015) att människor med narkolepsi genom livet kommer möta hinder då deras 

överdrivna trötthet alltid kommer finnas med dem.  

Sjukdomsrelaterad påverkan 

Resultatet visar genom detta huvudtemas fyra underteman vilken sjukdomsrelaterad 

påverkan människor med narkolepsi och deras anhöriga upplever i det vardagliga 

livet. Dessa underteman utgörs av: Livskvalitet, Vårdbehov, Upplevelser av smärta 

samt Upplevelser av symtomen. 

Livskvalitet 

Flera studier beskriver att livskvaliteten hos människor med narkolepsi var lägre än 

den övriga populationens (Dauvilliers et al., 2011; Dodel et al., 2007; Ervik et al., 

2006; Kapella et al., 2015). Livskvaliteten mättes utifrån de åtta dimensionerna i 

frågeformuläret SF-36 (fysisk funktionsförmåga, rollfunktion – fysiska begränsningar, 

smärta, allmän hälsa, vitalitet, social funktion, rollfunktion – känslomässiga 

begränsningar och psykiskt välbefinnande) där samtliga dimensioner visades vara 

lägre hos människorna med narkolepsi jämfört med den övriga populationen (Dodel et 

al., 2007). De två dimensionerna social funktion och smärta påverkades av 

narkolepsins symtom och tecken. Dimensionerna fick olika inverkan beroende på 

vilket område som mättes, exempelvis sjukdomens duration, civilstatus eller arbete. 

Utav de åtta dimensionerna var rollfunktion – fysiska begränsningar, allmän hälsa och 

vitalitet mest påverkade hos de drabbade (Dodel et al., 2007). Ervik et al. (2006) 

belyser i sin studie att social funktion, smärta och allmän hälsa var mest påverkade. 

Negativ inverkan på livskvaliteten sågs i sju av åtta dimensioner, där samtliga 

dimensioner förutom vitalitet skiljde sig från den övriga populationen (Ervik et al., 

2006). Kapella et al. (2015) redovisar i sin studie att deras deltagare hade lägre 

livskvalitet utifrån samtliga åtta dimensioner i SF-36. Social funktion och vitalitet var 

de mest påverkade dimensionerna. Hos människor med narkolepsi med kataplexi blev 

livskvaliteten negativt influerad av kronisk smärta (Dauvilliers, Bayard, Shneerson, 

Plazzi, Myers & Garcia Borreguero, 2011). Bland deltagarna i studien visades 

skillnader i fem av de åtta dimensionerna som SF-36 består av. Dimensionerna 

smärta, fysisk funktionsförmåga, allmän hälsa, vitalitet och psykiskt välbefinnande 

var de som påverkades (Dauvilliers et al., 2011).  

Enligt Dodel et al. (2007) uppgav nästan hälften av de medverkande människorna 

med narkolepsi i deras studie att de upplevde påverkan utifrån frågeformuläret EQ-5D 

i alla fem dimensioner (mobilitet, egenvård, vardagliga aktiviteter, smärta och obehag 

samt ångest och depression). Störst påverkan bland de medverkande hade 

dimensionerna vardagliga aktiviteter, smärta och obehag samt ångest och depression. 
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Livskvaliteten mellan människorna med narkolepsi och den övriga populationen 

skiljde sig markant (Dodel et al., 2007).  

Vårdbehov 

Black et al. (2014) redovisar att behovet av sjukvård per år var större hos människor 

med narkolepsi jämfört med den övriga populationen. De drabbade var i större 

utsträckning inneliggande på sjukhus samt i behov av kontakt med öppen- och 

primärvården (Jennum et al., 2012). Ingravallo et al. (2012) beskriver att sjukdomens 

symtom, främst kataplexi och trötthet, kunde leda till sjukhusbesök. Vidare berättade 

deltagare i studien av Ingravallo et al. (2012) om fall- och skärskador som orsakats till 

följd av dessa symtom. Wehrle och Bruck (2011) belyser att narkolepsi kunde 

feldiagnostiseras. Läkare hade blandat ihop narkolepsi med diagnoser som epilepsi, 

schizofreni eller pubertetsrelaterade symtom. En deltagare i studien berättade att 

”Doctors first said it’s only a puberty problem … it was only when the neurologist 

who finally diagnosed asked if anything was funny about laughter that they realized 

the link between being sleepy and cataplexy” (Wehrle & Bruck, 2011, s. 34). I 

Lundgrens (2015) studie uttryckte ungdomar med narkolepsi det som en påfrestande 

faktor att behöva byta från sin barnläkare till en vuxenläkare när de blivit tillräckligt 

gamla. Ungdomarna berättade hur de byggt upp en bra relation till sin barnläkare som 

kände till allt om dem och deras sjukdom. Att få en ny läkare var som att börja om 

från början då den nya läkaren inte besatt samma specifika kunskaper om 

ungdomarnas situation (Lundgren, 2015).  

Upplevelser av smärta 

Dauvilliers et al. (2011) betonar att människor med narkolepsi och deras anhöriga 

skattade smärta på samma nivå. Däremot underskattade vissa läkare i studien de 

drabbades smärta relaterad till narkolepsin. Den upplevda smärtans lokalisation 

skiljde sig mycket både mellan de drabbade och kontrollgruppen, men även inom 

gruppen med de drabbade. Kontrollgruppen upplevde mer smärta i rygg, nacke, axlar, 

mage och huvud. De med narkolepsi upplevde däremot mer smärta i ben, fötter, 

underarmar, höfter och bröst (Dauvilliers et al., 2011). Suzuki et al. (2015) och Ervik 

et al. (2006) redovisar att människor med narkolepsi upplevde huvudvärk samt 

migrän i större utsträckning än den övriga populationen. Vidare beskrivs att störd 

sömn uppkom i samband med migrän, något som de utan huvudvärk inte upplevde 

(Suzuki et al., 2015). Den kroniska smärtan upplevdes ha en negativ påverkan på 

möjligheten till fysisk aktivitet hos de drabbade av narkolepsi (Dauvilliers et al., 

2011). 

Upplevelser av symtomen 

Narkolepsi är en sjukdom med symtom som kan orsaka starka emotionella reaktioner 

hos de drabbade (Lundgren, 2015). Symtom som oro och spändhet upplevdes ofta 

störa de dagliga aktiviteterna (Droogleever Fortuyn et al., 2010). Mer än hälften av 
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deltagarna i studien upplevde ångest eller panikattacker, vars rädsla kunde vara 

grundad i hypnagogiska hallucinationer eller okända sociala situationer. Många med 

narkolepsi upplevde fobier, exempelvis situationsbetingade fobier eller fobi för 

höjder. Att ramla ihop ensam av en kataplexiattack med vetskapen om att ingen hjälp 

finns till hand samt att prata inför främmande människor var två av de mest fruktade 

situationerna hos de drabbade (Droogleever Fortuyn et al., 2010). Wehrle och Bruck 

(2011) belyser att symtomen av narkolepsi upplevdes pinsamma och skamliga, 

speciellt i sociala sammanhang. En förälder i Lundgrens (2015) studie beskrev att 

hennes son var rädd för sina kataplexiattacker och skämdes över att trilla ihop framför 

andra människor. För att undvika skador vid fallet försökte han gå avslappnat och att 

gå utanför hemmet krävde många mentala förberedelser. Kataplexiattackerna 

hindrade ungdomar från att exempelvis delta i aktiviteter och gå ensamma till skolan 

(Lundgren, 2015). En av ungdomarna i Wehrle och Brucks (2011) studie berättade 

hur ”Some friends would make me laugh so I would hit the floor” (s. 36). 

Ungdomarna hade utvecklat olika knep för att behålla kontrollen vid sina 

kataplexiattacker och ett exempel var att bita sig i läppen (Lundgren, 2015).  

Droogleever Fortuyn et al. (2010) redovisar att EDS bidrog till 

koncentrationssvårigheter samt dåsighet och energibrist. I en studie av Kippola 

Pääkkönen et al. (2016) berättade föräldrar att deras barn med narkolepsi ofta hade 

svårigheter med att koncentrera sig. Barnen uppvisade EDS och förändringar i 

beteende och humör, exempelvis apati, aggressivitet och irritabilitet relaterat till 

sjukdomen (Kippola Pääkkönen et al., 2016). Wehrle och Bruck (2011) redovisar att 

EDS kunde förvärras vid inaktiva, stressiga och varma situationer men även efter 

måltider. Sjukdomen kunde leda till störningar i den nattliga sömnen (Wehrle & 

Bruck, 2011). Vidare beskriver Kapella et al. (2015) att försämrad kvalitet av den 

nattliga sömnen upplevdes av deltagarna i deras studie. En förälder i Lundgrens 

(2015) studie beskrev problem med sömnparalyser och skräckinjagande 

hallucinationer som påverkade barnet negativt. I Wehrle och Brucks (2011) studie 

beskrevs sömnparalys som ett ”sömnlås” av en anhörig till en av de deltagande 

ungdomarna. Att uppleva hypnagogiska hallucinationer kunde vara skrämmande och 

en av deltagarna beskrev att ”I felt like someone was coming into my room, trying to 

stab me. I had nightmares all the time” (Wehrle & Bruck, 2011, s. 34). Många av de 

som drabbats av narkolepsi berättade att de upplevde klardrömmande, vilket gav en 

upplevelse av lättnad vid mardrömmar (Rak, Beitinger, Steiger, Schredl & Dresler, 

2014). Huvudvärk och migrän förekom oftare hos människor med narkolepsi jämfört 

med den övriga populationen, vilket kunde leda till störd sömn (Suzuki et al., 2015).  

En del av de som drabbats av narkolepsi kände sig nedstämda (Droogleever Fortuyn 

et al., 2010; Ingravallo et al., 2012; Kapella et al., 2015). Andra symtom som sänkt 

självförtroende och självkänsla (Droogleever Fortuyn et al., 2010; Wehrle & Bruck, 

2011) samt skuldkänslor, självmordstankar och självskadebeteende kunde upplevas av 
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människor med narkolepsi (Droogleever Fortuyn et al., 2010). Dessa psykiska 

problem kunde även förekomma i yngre åldrar (Karjalainen et al., 2015). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I föreliggande allmänna litteraturstudie valdes de tre databaserna Academic Search 

Elite, PsycInfo och Pubmed då de med sitt hälso- och vårdvetenskapliga innehåll var 

relevanta för syftet (Friberg, 2012). Att de valda databaserna har detta innehåll styrker 

litteraturstudiens trovärdighet. Till en början gjordes även sökningar i databasen 

Cinahl. Databasen valdes dock bort då många artiklar i sökningarna inte var 

tillgängliga och dessutom kunde hittas tillgängliga i de tre andra databaserna. Ett 

inklusionskriterie vid sökning var vetenskapliga artiklar publicerade under de 10 

senaste åren som uppfyllde studiens syfte. Upplevelser kan bestå över tid men 

eftersom en önskan fanns om att resultatet skulle baseras på aktuell forskning 

användes begränsningen till tidsspannet ändå. Inklusionskriterier utöver tidsspann var 

engelskspråkiga vetenskapliga artiklar för att begränsa sökningarnas resultat samt 

uppfylla litteraturstudiens krav. Vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats inkluderades då de ansågs kunna besvara litteraturstudiens syfte. 

Vid sökningarna var antalet kvalitativa vetenskapliga artiklar begränsat, vilket skulle 

kunna ha en påverkan på resultatet. De kvalitativa och kvantitativa artiklarna visade 

sig komplettera varandra och antalet av vardera ansågs därför inte ha någon negativ 

inverkan på litteraturstudiens resultat. Narkolepsi finns i olika former och för att 

omfatta allas upplevelser inkluderades vetenskapliga artiklar oberoende av 

sjukdomens form, grad och ursprung hos de deltagande. Även deltagarnas kön, ålder 

och etniska bakgrund var utan betydelse då litteraturstudien avsåg att inkludera allas 

upplevelser.  

En inledande sökning genomfördes för att få en bild av ämnet och en uppfattning om 

narkolepsi som forskningsområde (Östlundh, 2012). Den inledande sökningen visade 

att ämnesområdet är relativt litet och behöver forskas mer om. Utifrån 

litteraturstudiens syfte valdes relevanta sökord. Dessa översattes sedan till engelska, 

vilket skulle kunna minska studiens validitet då orden kunde få felaktig betydelse. Det 

engelska ordet experience kan översättas till både upplevelse och erfarenhet på 

svenska. Detta kunde vara missvisande. Att sökordet anhöriga översattes till family, 

relative, next of kin och spouse för att inkludera alla engelskans motsvarigheter kunde 

öka studiens generaliserbarhet. Sökordet experience valdes istället för ordet 

perception eftersom litteraturstudien syftade på att beskriva människors subjektiva 

upplevelser i det vardagliga livet. Trunkering användes på merparten av sökorden för 

att räkna in ordens alla varianter (Forsberg & Wengström, 2013), vilket kan styrka 

sökningens pålitlighet. Däremot inkluderades irrelevanta ämnen vid användandet av 

trunkering på sökordet care då ordet i vissa fall fick en annan betydelse. Detta skulle 

kunna resultera i ett missvisande antal träffar vid sökning. Inga resultat erhölls vid 

försök att använda ämnesord i samband med sökning. Istället fick sökorden 
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kombineras i fritextsökningar (Forsberg & Wengström, 2013). Flertalet artiklar 

återfanns i olika sökningar och dessa dubbletter redovisas i tabellen för sökhistorik (se 

Bilaga B), vilket skulle kunna förenkla förståelsen för sökningens tillvägagångssätt. 

Däremot kunde dubbletterna ha redovisats vidare genom hela sökförloppet i tabellen, 

vilket hade kunnat öka förståelsen ytterligare. Vissa sökningar genererade inte några 

resultat och redovisas därför inte i litteraturstudien. De vetenskapliga artiklarna 

genomgick en kvalitetsgranskning enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för studier av kvalitativ alternativt kvantitativ metod. Av 14 stycken 

resultatartiklar bedömdes 13 stycken vara av grad I och en resultatartikel bedömdes 

som grad II. Detta tyder på att de vetenskapliga artiklarna var av god vetenskaplig 

kvalitet. Att denna bedömning utgjordes av subjektiva granskningar kan minska 

studiens trovärdighet och skulle kunna leda till missvisande bedömningar. Artiklarna 

hade dock god marginal inom den gradering de hamnat i och påverkades därför inte 

av eventuella subjektiva missbedömningar.  

Innan databearbetningen påbörjades diskuterades förförståelsen kring ämnet. 

Databearbetningen inspirerades av Burnards (1991) steg av tematisk analys. Då den 

tematiska analysen innehåller många komplexa steg användes stegen relevanta för 

studien som inspiration. Det vetenskapliga materialet granskades enskilt och relevanta 

stycken om människors upplevelser av narkolepsi markerades. Upplevelserna som 

efter enskild granskning markerats i resultatartiklarna jämfördes sedan gemensamt 

med varandra. Den gemensamma bearbetningen styrker studiens tillförlitlighet. Dessa 

upplevelser kategoriserades därefter för att bilda huvudteman och underteman. 

Samtliga resultatartiklar innehöll människors upplevelser av narkolepsi. Upplevelser 

kan upplevas på samma sätt världen över och samtliga resultatartiklar ansågs därför 

vara relevanta för litteraturstudiens syfte. Resultatartiklarna kom från många olika 

länder i världen. Av 14 resultatartiklar kom 10 stycken från Europa (Dauvilliers et al., 

2011; Dodel et al., 2007; Droogleever et al., 2010; Ervik et al., 2006; Ingravallo et al., 

2012; Jennum et al., 2012; Karjalainen et al., 2014; Kippola Pääkkönen et al., 2016; 

Lundgren, 2015; Rak et al., 2014) varav fem stycken kom från Norden (Ervik et al., 

2006; Jennum et al., 2012; Karjalainen et al., 2014; Kippola Pääkkönen et al., 2016; 

Lundgren, 2015). Vidare kom två stycken från USA (Black et al., 2014; Kapella et al., 

2015), en från Japan (Suzuki et al., 2015) och en från Australien (Wehrle & Bruck, 

2011).  

Resultatdiskussion 

Begränsningar i vardagen  

Människorna med narkolepsi och deras anhöriga upplevde att sjukdomen hade en 

negativ inverkan på deras ekonomiska situation. Hos människor med narkolepsi var 

de medicinska kostnaderna och kostnaderna för sjukhusbesök högre än hos den övriga 

populationen (Black et al., 2014; Ingravallo et al., 2012). De förhöjda kostnaderna 

kunde ha sin grund i att en farmakologisk behandling blev nödvändig för många 

drabbade (Han, 2012). Kostnaderna för läkemedel mot symtom vid narkolepsi 
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redovisades höga, omkring $10 per dag (Thorpy, 2006), vilket motsvarar cirka 90 

kronor. Den försämrade ekonomiska situationen kan ha en negativ inverkan på de 

drabbades sociala liv då de av ekonomiska skäl kan tvingas avstå från exempelvis 

restaurangbesök eller shopping med vänner.  

Oavsett ålder kunde relationer påverkas negativt av sjukdomen. Barns sociala 

relationer blev påverkade då de gled ifrån sina vänner (Karjalainen et al., 2014). 

Ungdomar upplevde svårigheter i umgängeskretsen och kunde lätt bli ensamma och 

socialt isolerade (Wehrle & Bruck, 2011). Familjers rutiner förändrades då ett barn 

fick narkolepsi och varje familjemedlem påverkades. Relationer utanför familjen 

drabbades negativt och kunde göra en familj socialt isolerad (Lundgren, 2015). 

Föräldrar till drabbade barn upplevde sig få tillräckligt stöd från sina anhöriga. 

Däremot upplevde de att stödet från myndigheter och skolor var otillräckligt. 

Föräldrar hade en önskan om att hela familjen skulle få psykosocialt stöd (Kippola 

Pääkkönen et al., 2016). Travelbee (1971) menar att det inte enbart var den 

sjukdomsdrabbade som behövde sjuksköterskans stöd vid sjukdom och lidande utan 

även den drabbades familj. Det som drabbat en familjemedlem påverkade hela 

familjen och de kunde tillsammans behöva stöd för att finna mening i situationen 

(Travelbee, 1971). Vid situationer av sjukdom låg stor vikt på stöttning inom familjen 

då stöd kunde ges både på ett emotionellt och praktiskt plan. Stöttning utifrån kunde 

också vara uppskattat av den drabbades familj och anhöriga (Årestedt, Persson & 

Benzein, 2014). Göra-gott-principen har människans välbefinnande i fokus 

(Kjellström, 2012), vilket skulle kunna tolkas som att inte bara den drabbade 

människans välbefinnande ska ligga i fokus utan även de anhörigas. Som 

sjuksköterska kan det vara av vikt att även ha de anhöriga i åtanke vid möte med den 

drabbade. Att de anhöriga berörs av den drabbades sjukdom är ofta underförstått och 

att den drabbade kan påverkas ytterligare negativt om de anhöriga inte mår väl kanske 

inte är lika betänkt. Då påverkan på hela familjen är stor är det viktigt att ha både den 

drabbade och de anhöriga i åtanke eftersom deras välmående kan hänga samman.  

Vissa människor med narkolepsi upplevde känslomässiga svårigheter i det vardagliga 

livet (Ervik et al., 2006). De sociala funktionerna blev påverkade av sjukdomens 

symtom, vilket gav en negativ effekt på det sociala livet då situationer i sociala 

sammanhang undveks. Bilkörning är en självklarhet för många men kunde för de 

drabbade bli en tydlig hindrande faktor i det vardagliga livet (Ervik et al., 2006). 

Många barn med narkolepsi upplevde sjukdomsrelaterade besvär i sin vardag. 

Vardagliga sammanhang som måltider och sovtider kunde skilja barnet från resten av 

familjen på grund av förändringar i den vardagliga rytmen (Karjalainen et al., 2014). 

Svårigheter med att pussla ihop vardagen upplevdes och det var många olika sysslor 

som skulle hinnas med under den tid som det drabbade barnet var vaket (Lundgren, 

2015). Symtomens påverkan på det dagliga livet berodde på sjukdomens frekvens, 

duration och intensitet (Barateau, Lopez & Dauvilliers, 2016a). Icke farmakologiska 

behandlingsmetoder lade vikt på planering av sovandet, en stöttande omgivning samt 
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träning (Han, 2012). Detta kan underlätta upplägget av vardagen. Bland de som 

drabbats av narkolepsi finns stora variationer i sjukdomens grad och svårighet, även i 

hur mycket den påverkar de drabbades val och liv. Symtomen som yttrar sig kan 

påverka det som för friska är en självklarhet. Sjukdomen kan leda till att de drabbade 

människorna får avstå från saker som de egentligen velat kunna göra.  

Sjukdomen påverkade arbete och utbildning negativt och att avbryta sin utbildning 

eller bli avskedad från sitt arbete var två redovisade konsekvenser (Dodel et al., 2007; 

Ingravallo et al., 2012; Jennum et al., 2012; Kapella et al., 2015; Wehrle & Bruck, 

2011). En faktor som kunde förvärra EDS var ett enformigt och stillasittande arbete. 

Lärare eller chefer kunde misstolka sjukdomens symtom som lathet eller sena nätter 

(Wehrle & Bruck, 2011). Barns skolgång påverkades av problem med 

uppmärksamhet och koncentrationssvårigheter relaterat till sjukdomen (Karjalainen et 

al., 2014). Till följd av att barn behövde mer stöd hemma var föräldrar tvungna att 

sluta sina arbeten eller gå ned i tid (Kippola Pääkkönen et al., 2016). Föräldrar oroade 

sig för sina barns skolgång och framtid (Lundgren, 2015). EDS kunde uppträda 

oavsett aktivitet men var vanligast vid stillasittande (Han, 2012). Den överdrivna 

dagtröttheten som uppstod vid narkolepsi kunde misstolkas av omgivningen som 

lathet eller tristess (Culbertson & Bruck, 2005). Sjukdomens symtom blev lätt 

missförstådda och accepterades inte i alla sammanhang. Människor som drabbats av 

narkolepsi kunde uppleva försämrad arbetsförmåga och en negativ inverkan på sina 

skolbetyg relaterat till sjukdomen (Green & Stillman, 1998). 

Människovärdesprincipen innebär att alla människor är lika värda (Kjellström, 2012). 

Att symtom som inte kan rås för kan misstolkas som något negativt hos 

personligheten, exempelvis misstolkas som lathet, är inte rättvist. Människor är lika 

värda och ska behandlas därefter, vilket inte ska påverkas av en sjukdoms yttringar.  

Sjukdomsrelaterad påverkan 

Livskvaliteten hos människor med narkolepsi var lägre än den övriga populationens 

(Dauvilliers et al., 2011; Dodel et al., 2007; Ervik et al., 2006; Kapella et al., 2015). 

Utifrån samtliga åtta dimensioner i frågeformuläret SF-36 visades livskvaliteten vara 

lägre hos de drabbade (Dodel et al., 2007; Kapella et al., 2015). En annan studie visar 

påverkan i sju av åtta dimensioner, där samtliga dimensioner förutom vitalitet skiljde 

sig från den övriga populationen (Ervik et al., 2006). Bland deltagarna i ytterligare en 

studie visades skillnader i fem av de åtta dimensionerna (smärta, fysisk 

funktionsförmåga, allmän hälsa, vitalitet och psykiskt välbefinnande) (Dauvilliers et 

al., 2011). Även vilka dimensioner som var mest påverkade skiljde sig mellan 

studierna. Dodel et al. (2007) redovisar att dimensionerna rollfunktion – fysiska 

begränsningar, allmän hälsa och vitalitet var mest påverkade. Ervik et al. (2006) 

redogör för att social funktion, smärta och allmän hälsa var mest påverkade bland 

deras deltagare. I en studie av Kapella et al. (2015) visades dimensionerna social 

funktion och vitalitet vara de mest påverkade. Enligt Dodel et al. (2007) uppgav 

nästan hälften av studiens deltagare att de upplevde påverkan utifrån frågeformuläret 
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EQ-5D i alla fem dimensioner. Livskvaliteten mellan människorna med narkolepsi 

och den övriga populationen skiljde sig markant (Dodel et al., 2007). SF-36 har visats 

vara betydande vid jämförelser mellan populationer (Ware & Gandek, 1998) och EQ-

5D har visats vara passande vid mätning av hälsa hos hela populationer (McCaffrey et 

al., 2016). Skillnaderna i resultaten mellan de olika studierna kan bero på 

studiegruppernas etniska bakgrund, studiernas undersökningsår och deltagarnas 

åldrar. I de länder där massvaccinationen med Pandemrix genomfördes kan en ökad 

allmän kunskap om sjukdomen ha uppstått. Detta kan ha lett till större förståelse för 

de drabbade, vilket kan ha skapat en högre tolerans för de narkolepsirelaterade 

symtomen i vardagen. Beroende på när undersökningen gjordes kan samhälleliga 

faktorer ha ändrats, vilket skulle kunna ge ett förändrat resultat vid en senare 

undersökning i samma population. Hos olika åldersgrupper yttrar sig faktorerna som 

leder till livskvalitet olika och kan därför påverka den subjektiva upplevelsen av 

livskvalitet.  

Behovet av sjukvård per år var större hos människor med narkolepsi jämfört med den 

övriga populationen (Black et al., 2014). De drabbade var i större utsträckning 

inneliggande på sjukhus samt i behov av kontakt med öppen- och primärvården 

(Jennum et al., 2012). Narkolepsi uppges ha feldiagnostiserats som exempelvis 

epilepsi, schizofreni eller pubertetsrelaterade symtom (Wehrle & Bruck, 2011). 

Ungdomar i Lundgrens (2015) studie beskrev det som en påfrestande faktor att 

behöva byta från sin barnläkare till en vuxenläkare när de blivit tillräckligt gamla. 

Ungdomarna berättade att de byggt upp en bra relation till sin barnläkare och att få en 

ny läkare var som att få börja om från början (Lundgren, 2015). Mänsklig omsorg har 

enligt Watson (1985/1993) en stor del i omvårdnaden och definieras av bland annat 

kunskap, omtanke och ansvar. Genom omvårdnad ska sjuksköterskan hjälpa 

människan att finna mening i situationer innefattande exempelvis lidande och oro 

(Watson, 1985/1993). Att unga människor med narkolepsi feldiagnostiseras kan 

utgöra ett problem då rätt behandling blir uppskjuten. Att bli misstrodd gällande 

symtomens orsak skulle kunna orsaka misstro för vården och minska den drabbade 

människans självtillit. Att som sjuksköterska ha kunskap, omtanke och ansvar i åtanke 

är av vikt i mötet med människor drabbade av narkolepsi och deras anhöriga för att 

kunna uppnå en professionell vård.  

Dauvilliers et al. (2011) redovisar att människor med narkolepsi och deras anhöriga 

skattade den smärta som de drabbade upplevde på samma nivå. Däremot 

underskattade vissa läkare de drabbades narkolepsirelaterade smärta. De med 

narkolepsi upplevde mer smärta i ben och fötter, underarmar, höfter och bröst jämfört 

med de utan narkolepsi. Den kroniska smärtan som upplevdes av de drabbade hade en 

negativ inverkan på möjligheten till fysisk aktivitet hos dem (Dauvilliers et al., 2011). 

Upplevelse definieras som ett intryck, en känsla eller en erfarenhet som kan fås när en 

människa är med om någonting (Svenska akademin, 2010). En upplevelse är inte 

objektiv utan subjektiv, alltså en individuell personlig uppfattning av någonting så 
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som känslor eller intressen (Östergren, 1981). Skattning av smärta är mycket 

subjektiv och bör därför tas hänsyn till. Av vårdpersonal bör därför den subjektiva 

upplevelsen hos patienten prioriteras i första hand. Att vardagen blir negativt 

påverkad av smärta kan vara påfrestande. Ifall smärtupplevelsen prioriteras högt av 

vårdpersonalen skulle möjligheten till fysisk aktivitet troligtvis kunna förbättras.  

Narkolepsi är en sjukdom med symtom som kan orsaka starka emotionella reaktioner 

hos de drabbade (Lundgren, 2015). Symtomen upplevdes pinsamma och skamliga, 

speciellt i sociala sammanhang (Wehrle & Bruck, 2011). En förälder i Lundgrens 

(2015) studie beskrev att sonen var rädd för sina kataplexiattacker och skämdes över 

att trilla ihop framför andra människor. Ungdomarna hade utvecklat olika knep för att 

behålla kontrollen vid sina kataplexiattacker (Lundgren, 2015). Vidare redovisas att 

EDS bidrog till koncentrationssvårigheter samt dåsighet och energibrist (Droogleever 

Fortuyn et al., 2010). EDS kunde förvärras vid inaktiva, stressiga och varma 

situationer men även efter måltider. Sjukdomen kunde leda till störningar i den 

nattliga sömnen (Wehrle & Bruck, 2011). En förälder i Lundgrens (2015) studie 

beskrev problem med sömnparalyser och skräckinjagande hallucinationer som 

påverkade barnet negativt. Att uppleva hypnagogiska hallucinationer kunde vara 

skrämmande (Wehrle & Bruck, 2011). Andra symtom som människor med narkolepsi 

kunde uppleva var sänkt självförtroende och självkänsla (Droogleever Fortuyn et al., 

2010; Wehrle & Bruck, 2011). Även skuldkänslor, självmordstankar och 

självskadebeteende kunde upplevas (Droogleever Fortuyn et al., 2010). EDS kunde 

uppträda oavsett aktivitet men var vanligast vid stillasittande (Han, 2012). 

Muskelsvagheten vid kataplexi yttrade sig genom svaghet i en kroppsdel, till exempel 

genom att knäna vek sig (Han, 2012). Naumann och Daum (2003) menar att 

människan vid sömnparalys var fullt vaken psykiskt men att kroppen fortfarande sov 

och därmed inte kunde röra sig. Mer än hälften av alla med narkolepsi upplevde 

hallucinationer i samband med sömnparalys, men hallucinationer kunde även uppstå 

självständigt (Naumann & Daum, 2003). Sjuksköterskan skulle försöka förstå 

innebörden av den sjukdom och det lidande som en människa kan uppleva. För att 

åstadkomma en stöttande relation till den drabbade människan behövde 

sjuksköterskan vara involverad på ett känslomässigt plan (Travelbee, 1971). 

Sjukdomens symtom kan vara mycket påfrestande och de drabbade kan behöva någon 

utifrån som stöttar. För att sjuksköterskan ska kunna utgöra ett stöd krävs kunskap om 

det som den drabbade människan upplever. Att sjuksköterskan känslomässigt sätter 

sig in i situationen kan ge en större förståelse för den drabbades situation och därmed 

öka möjligheten att ge tillräckligt stöd.  

Konklusion och implikation 

Narkolepsi är en sjukdom som med sina symtom upplevs orsaka svårigheter hos både 

de människor som drabbats och hos deras anhöriga. Sjuksköterskan utgör ett stöd för 

båda dessa parter och kan genom kunskap, omtanke och ansvar hjälpa dem finna 

mening i situationen. Sjukdomen upplevs ha en negativ påverkan på det vardagliga 
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livet och orsakar en försämrad livskvalitet. Barns skolgång påverkas genom bland 

annat bristande koncentrationsförmåga och ungdomars val av utbildning begränsas av 

sjukdomens karaktär. Föräldrar till drabbade barn och ungdomar upplever mycket oro 

och även deras vardag blir påverkad av sjukdomen. Deras arbetsmöjligheter influeras 

av barnens sjukdom och de kan tvingas att gå ner i tid eller sluta sina arbeten helt. 

Även hos de vuxna som drabbats av narkolepsi upplevs negativ påverkan på 

arbetssituationen då sjukskrivning eller uppsägning kan förekomma. Sociala 

relationer till både familj och vänner upplevs ha försämrats till följd av sjukdomens 

yttringar. Sjukdomen kan resultera i en ond cirkel där centrala faktorer, så som 

exempelvis litteraturstudiens underteman, påverkar varandra.  

För att kunna ge ett bra bemötande till människor drabbade av narkolepsi och skapa 

en ökad förståelse för dem krävs ökad kunskap kring sjukdomen. Forskningen som i 

nuläget finns om sjukdomen är otillräcklig. Både kvalitativ och kvantitativ forskning 

kan bidra till att människor drabbade av narkolepsi får en effektivare behandling samt 

att både de drabbade och deras anhöriga får en ökad förståelse från omgivningen och 

därmed en ljusare vardag.  
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BILAGA A  

 

Tabell 3: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Academic Search Elite Pubmed PsycInfo 

Narkolepsi  Narcolep* (fritext) Narcolep* (fritext) Narcolep* (fritext) 

Upplevelse Experienc* (fritext) Experienc* (fritext) Experienc* (fritext) 

Omvårdnad    Nurs* (fritext) 

Omsorg Car* (fritext)  Car* (fritext) 

Anhöriga  
Family, Relative*, Next of 

kin, Spouse* (fritext) 
 



BILAGA B  

 

Tabell 4: Sökhistorik 

 

* Funna i tidigare sökningar 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat- 

artiklar 

161017 

Academic 

Search Elite 

Narcolep* AND Experienc* 

Limiters: Published Date 

20060101-20161231; English 

Language; Scholarly (Peer 

Reviewed) Journals 

Search modes: Boolean/Phrase 90 90 24 3 

161017 PsycInfo 

Narcolep* AND Experienc* 

Limiters: After 2006; English 

Language; Peer Reviewed 73 (12)* 73 10 1 

161017 

Academic 

Search Elite 

Narcolep* AND Car* 

Limiters: Published Date 

20060101-20161231;  English 

Language; Scholarly (Peer 

Reviewed) Journals 

Search modes: Boolean/Phrase 338 (23)* 338  32 8 

161025 PsycInfo 

Narcolep* AND Experienc* AND 

(Nurs* OR Car*) 

Limiters: After 2006; English 

Language; Peer Reviewed 21 (15)* 21  6 1 

161028 Pubmed 

Narcolep* AND Experience* AND 

(Family OR Relative* OR Next of 

kin OR Spouse*) 

Limiters: Last 10 years; Journal 

Article; English Language  

Search modes: Boolean/Phrase 13 (9)* 13 4 1 

  Totalt: 535 535 76 14 



BILAGA C  

 

Tabell 1: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

 

Referens Black, J., Reaven, N. L., Funk, S. E., McGaughey, K., Ohayon, M., Guilleminault, C., … 

Mignout, E. (2014). The burden of narcolepsy disease (BOND) study: health-care utilization and 

cost findings. Sleep Medicine, 15(5), 522-529. doi: 10.1016/j.sleep.2014.02.001 

Land  

Databas 

USA 

Academic Search Elite 

Syfte Att karaktärisera användandet av hälso- och sjukvården, kostnader och produktivitet bland en 

större population diagnostiserade med narkolepsi. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Retrospektiv observationsstudie. 

Urval I studien deltog totalt 55871 personer över 18 år, varav 9312 var personer med narkolepsi och 

46559 stycken var matchande personer i kontrollgruppen. 

Datainsamling Data ur Truven Health Analytics MarketScan Reasearch Databases användes för att analysera 

försöksgruppens data kring försäkringsskador från fem år tillbaka och jämförde sedan detta med 

kontrollgruppens.  

Dataanalys Data analyserades genom användning av de kvantitativa mätinstrumenten t-test, Wilcoxon signed 

ranked test och Bonferroni step-down p value adjustment procedure of Holm.  

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Resultatet visar att sjukdomen narkolepsi förknippas med personliga och ekonomiska 

belastningar. Patienter med narkolepsi tenderar att använda hälso- och sjukvården i högre 

utsträckning och har högre medicinska kostnader jämfört med den övriga befolkningen.  

Patienterna har visats ha fler sjukskrivningar och mer frånvaro från sina arbeten. Den stora 

sjukdomsbördan som uppmärksammats visar att en ökad medvetenhet om sjukdomen samt att 

underlätta diagnostisering och effektiv behandling är nödvändig.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 83 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 

metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

  

Referens Dauvilliers, Y., Bayard, S., Shneerson, J. M., Plazzi, G., Myers, A. J., & Garcia Borreguero, D. 

(2011). High pain frequency in narcolepsy with cataplexy. Sleep Medicine, 12(6), 572-577. doi: 

10.1016/j.sleep.2011.01.010 

Land  

Databas 

Frankrike, Spanien, Storbritannien och Tyskland  

Academic Search Elite   

Syfte Att undersöka hur smärta och dess frekvens upplevs hos patienter med narkolepsi med kataplexi 

samt att se hur smärtan påverkar symtomen samt patienternas livskvalitet.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ  

Multicenter-, fall- och tvärsnittsstudie. 

Urval Totalt medverkade 67 patienter med narkolepsi med kataplexi tillsammans med deras partner/vän 

och läkare. Av de medverkande kom 25 patienter från Frankrike, 23 från Spanien, 11 från 

Storbritannien och 8 från Tyskland. En kontrollgrupp utgjordes av 67 friska personer med 

matchande kön, ålder, BMI och utbildningsnivå.  

Datainsamling Bekräftande till medverkande i studien skedde via ett strukturerat frågeformulär över telefon. 

Patienter som bekräftat sin medverkan fick genomgå en intervju och fick sedan ett frågeformulär 

med självrapporterande frågor.  

Dataanalys Data analyserades med hjälp av de olika kvantitativa mätinstrumenten Chi-square test, Mann-

Whitney test, Pearson r-correlation coefficient och variansanalys (ANOVA) för att jämföra 

variabler mellan försöks- och kontrollgruppen.  

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Resultatet visar att smärta är vanligare och påverkar livskvaliteten i större utsträckning hos 

patienter med narkolepsi med kataplexi jämfört med kontrollgruppen. Patienter med narkolepsi 

skattar smärta på samma nivå som deras anhöriga men smärtans frekvens och påverkan 

underskattas ofta av läkarna. Den kroniska smärtan som upplevs har en negativ påverkan på 

möjligheten till fysisk aktivitet hos de drabbade. Studien visar på att smärta som uppkommer i 

samband med sjukdomen behöver få mer uppmärksamhet vid bedömning och behandling. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 87 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 

metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

  

Referens Dodel, R., Peter, H., Spottke, A., Noelker, C., Althous, A., Sibert, U., … Mayer, G. (2007). 

Health-related quality of life in patients with narcolepsy. Sleep Medicine, 8(7), 733-741. doi: 

10.1016/j.sleep.2006.10.010 

Land  

Databas 

Tyskland 

Academic Search Elite 

Syfte Att utreda hur narkolepsi påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Standardiserad telefonintervju. 

Urval Studiens deltagare utgjordes av 75 patienter diagnostiserade med narkolepsi. 

Datainsamling Patienterna kontaktades via telefon för att bekräfta sin medverkan och svara på ett standardiserat 

frågeformulär kring demografiska och socioekonomiska parametrar. Ett frågeformulär 

innehållande frågor utifrån skalorna EQ-5D och SF-36 samt frågor kring tidigare 

resursutnyttjande mailades sedan ut.  

Dataanalys Jämförelser mellan grupperna gjordes genom användning av parametriska och icke-parametriska 

test (t-test, Mann-Wihitney U-test, Wilcoxon, Kruskal-Wallis test samt variansanalys).  

Bortfall Av 102 patienter kunde 14 inte kontaktas, 11 ville ej delta och två fullföljde inte hela 

frågeformuläret. Detta resulterade i ett bortfall på 27 deltagare.  

Slutsats Den hälsorelaterade livskvaliteten hos patienter med narkolepsi är minskad jämfört med den 

övriga populationen. Patienter uppger en försämrad inkomst till följd av sjukdomen som 

påverkar hela familjen. Resultatet visar att det inte enbart är den farmakologiska behandlingen 

som har en inverkan på den hälsorelaterade livskvaliteten utan att hjälpa patienter upprätthålla 

sin arbetsförmåga och sina relationer kan också ha en inverkan.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 94 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 

metod. 
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Artikel 4 

 

 

 

Referens Droogleever Fortuyn, H. A., Lappenschaar, M. A., Furer, J. W., Hodiamont, P. P., Rijnders, C. 

A. Th., Renier, W. O., … Overeem, S. (2010). Anxiety and mood disorders in narcolepsy: a 

case–control study. General Hospital Psychiatry, 32(1), 49-56. doi: 

10.1016/j.genhosppsych.2009.08.007 

Land  

Databas 

Nederländerna  

Academic Search Elite 

Syfte Att undersöka förekomsten och allvarlighetsgraden av humör- och oro/ångestsjukdomar inom 

narkolepsi. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Fall- kontrollstudie med semistrukturerade psykometriska intervjuer. 

Urval Studien utgjordes av 60 patienter med narkolepsi och en kontrollgrupp på 120 personer som 

matchade ålder, kön och levnadsmiljö. 

Datainsamling En semistrukturerad intervju användes för att undersöka förekomsten av symtom på depression 

samt av oro och ångest och även frekvensen av dessa diagnoser. 

Dataanalys Data jämfördes mellan patient- och kontrollgrupp genom logistisk regression. Fisher’s exact test 

användes för att se vilken inverkan kön och medicinering har på symtomens frekvens. 

Spearman’s rank correlation coefficient visade inverkan av ålder och sjukdomens varaktighet.   

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Resultatet visar att ångestsymtom är något som bör uppmärksammas vid vård av patienter med 

narkolepsi då det kan skapa en lättnad hos patienterna när de får prata om ångesten. Oro och 

ångest dominerar hos patienter med narkolepsi. Panikattacker, social fobi samt humörrelaterade 

symtom är vanligare hos patientgruppen jämfört med kontrollgruppen. Den vardagliga 

funktionsförmågan försämras relaterat till ångest och humörrelaterade problem. För läkare är det 

viktigt att inse att narkolepsi är en komplex sjukdom med fler symtom än bara trötthet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 85 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 

metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

 

Referens Ervik, S., Abdelnoor, M., Heier, M. S., Ramberg, M., & Strand, G. (2006). Health-related quality 

of life in narcolepsy. Acta Neurologica Scandinavica, 114(3), 198-204. doi: 10.1111/j.1600-

0404.2006.00594.x 

Land  

Databas 

Norge 

Academic Search Elite 

Syfte Att beskriva hälsorelaterad livskvalitet hos personer med narkolepsi i Norge jämfört med data 

från den generella befolkningen.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie. 

Urval Studiens deltagare utgjordes av 77 patienter med narkolepsi med kataplexi.  

Datainsamling Ett frågeformulär angående psykosociala aspekter om narkolepsi designades för studien. Det 

innehöll frågor kring ålder vid symtomdebut samt ålder då diagnosen fastställts. Frågor om 

civilstatus, utbildning, arbetetssituation, medicinsk behandling, kön samt var de bodde fanns 

också med. 

Dataanalys Efter frågeformulären fyllts i kvalitetsgranskades data. De stora parametrarna kring livskvalitet 

jämfördes med den norska befolkningen genom användandet av Mann-Whitney test.  

Bortfall Sedan tidigare fanns 180 patienter med narkolepsi i ett register för olika sömnsjukdomar i Norge. 

Av dessa 180 svarade 140 patienter vid telefonkontakt men endast 77 valde att delta i studien, 

vilket gav ett bortfall på 103 personer.  

Slutsats Narkolepsi har en negativ effekt på livskvaliteten hos människor drabbade av sjukdomen. De 

upplever känslomässiga svårigheter i det vardagliga livet. Den sociala funktionen påverkas av 

sjukdomens symtom och ger negativ effekt på det sociala livet då situationer i sociala 

sammanhang undviks. Det är av vikt att uppmärksamma den sociala funktionen och 

välbefinnandet hos människorna drabbade av narkolepsi. Genom att inkludera både de drabbade 

och deras anhöriga vid information kring sjukdomens påverkan samt vilket stöd som kan fås, kan 

livskvaliteten förbättras.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 87 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 

metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

Referens Ingravallo, F., Gnucci, V., Pizza, F., Vignatelli, L., Govi, A., Dormi, A., … Plazzi, G. (2012). The 

burden of narcolepsy with cataplexy: how disease history and clinical features influence socio-

economic outcomes. Sleep Medicine, 13(10), 1293-1300. doi: 10.1016/j.sleep.2012.08.002 

Land  

Databas 

Italien 

Academic Search Elite 

Syfte Att undersöka hur narkolepsi med kataplexi kan påverka patienter i arbetande ålder (18-65 år) 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Semistrukturerad intervju och frågeformulär. 

Urval Studiens deltagare utgjordes av 100 patienter med narkolepsi i arbetande ålder valdes, varav 51 

var män och 49 var kvinnor.   

Datainsamling Vid semistrukturerade intervjuer samlades data in angående sociodemografi, arbete, 

vårdkonsumtion, ålder vid symtomdebut och diagnos. Frågeformuläret innehöll frågor om 

dagtrötthet, frekvens av kataplexi, narkolepsirelaterade symtom samt depressiva symtom.  

Dataanalys Endimensionella analyser gjordes och kön, sjukdomsdebut före 30 års ålder och diagnostisering 

före 30 års ålder sattes som oberoende variabler. Två flervariabelsmodeller utformade för kön 

användes för att utvärdera sammanhanget mellan insjuknande och diagnostisering med 

sjukdomens livslånga följder. Chi-square-analyser undersökte vilka samband som fanns mellan 

sjukdomens dåliga följder och oberoende variabler så som kön och sjukdomens okontrollerade 

symtom. 

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Den sjukdomsrelaterade bördan varierar beroende på ålder vid symtomdebut och diagnostisering 

av narkolepsi. Patientens hälsa och prognos kan förbättras om diagnosen ställs vid ung ålder, då 

sjukdomen får mindre påverkan på exempelvis arbetslivet och det sociala livet.   

Medicinska kostnader samt kostnader för sjukhusbesök är högre hos människor med narkolepsi 

jämfört med den övriga populationens. Bland arbetande är EDS det symtom som är mest 

handikappande. Relationer blir negativt påverkade av sjukdomen, särskilt bland yngre människor. 

Slutligen visar resultatet att sjukdomen behöver beforskas ytterligare.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 85 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 

metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

 

Referens Jennum, P., Ibsen, R., Petersen, E. R., Knudsen, S., & Kjellberg, J. (2012). Health, social, and 

economic consequences of narcolepsy: a controlled national study evaluating the societal effect on 

patients and their partners. Sleep Medicine, 13(8), 1086-1093. doi: 10.1016/j.sleep.2012.06.006 

Land  

Databas 

Danmark 

Academic Search Elite 

Syfte Att uppskatta indirekta och direkta kostnader för patienter med narkolepsi och deras familjer. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Retrospektiv och prospektiv kontrollerad studie. 

Urval Studiens deltagare utgjordes av 816 patienter med narkolepsi och deras partners. De jämfördes 

med en kontrollgrupp på 3254 randomiserat utvalda personer som matchade i ålder, kön, 

geografiskt område och civilstatus.  

Datainsamling Data samlades in från ett register som behandlar all sjukhuskontakt i Danmark.  

Dataanalys Analys gjordes med hjälp av ett statistiskt analyssystem (SAS) och en icke-parametriskt bootstrap-

analys. 

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Både människor med narkolepsi och deras partners upplever att sjukdomen orsakar 

socioekonomiska konsekvenser. Sjukdomen leder även till högre kostnader och lägre nivå på 

anställning och inkomst. De drabbades anhöriga påverkas också negativt av sjukdomen. Resultatet 

visar att de drabbade behöver lämplig behandling dels för att få en bättre livskvalitet men också 

för att kunna delta i familjelivet och kunna vara yrkesverksamma.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 85 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 

metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

 

Referens Kapella, M. C., Berger, B. E., Vern, B. A., Vispute, S., Prasad, B., & Carley, D. W. (2015). 

Health-related stigma as a determinant of functioning in young adults with narcolepsy. PLoS 

ONE, 10(4), 1-12. doi: 10.1371/journal.pone.0122478  

Land  

Databas 

USA 

Academic Search Elite 

Syfte Att belysa förhållandet mellan hälsorelaterad stigmatisering, humör och dagliga funktioner hos 

unga vuxna med narkolepsi i jämförelse med personer som inte har sjukdomen.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie. 

Urval Studiens deltagare utgjordes av 122 unga vuxna med narkolepsi samt 93 unga vuxna utan 

sjukdomen i åldrarna 18-37.  

Datainsamling Unga vuxna med narkolepsi kontaktades via telefon för godkännande av sin medverkan i studien. 

De medverkande blev sedan mailade ett frågeformulär innehållande frågor kring demografisk, 

socioekonomisk och sjukdomsrelaterad information samt sammanställning av olika 

mätinstrument. 

Dataanalys Data analyserades med beskrivande statistik och variansanalys (ANOVA) användes för att 

jämföra de två gruppernas karaktäristiska drag. Därefter användes bland annat Spearman’s och 

Pearson correlations för att se bivarianta relationer mellan nyckelvariabler och Mann-Whitney U-

test för att jämföra variabler mellan de två grupperna.  

Bortfall Bortfall redovisas ej.  

Slutsats De unga vuxna med narkolepsi upplever stigmatisering, påverkat humör och försämrad 

hälsorelaterad livskvalitet i högre utsträckning än unga vuxna utan narkolepsi. Upplevelser av 

utanförskap från omgivningen förekommer i stor utsträckning, vilket kan leda till social 

isolering. Studiens resultat visar att de drabbade ungdomarnas funktionsförmåga påverkas både 

direkt och indirekt av nedstämdhet relaterat till hälsorelaterad stigmatisering.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 85 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 

metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Karjalainen, S., Nyrhilä, A-M., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2014). Going to school with 

narcolepsy – perceptions of families and teachers of children with narcolepsy. Early Child 

Development and Care, 184(6), 869-881. doi: 10.1080/03004430.2013.821984 

Land  

Databas 

Finland 

Academic Search Elite 

Syfte Att studera hur barn med narkolepsi fungerar i skolan samt om stöttningen som finns tillgänglig 

räcker. Även att undersöka inlärningsmiljön på skolan utifrån synvinkeln från ett barn med 

narkolepsi.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fallstudie. 

Urval Sex barn mellan 10-13 år som fått diagnosen narkolepsi efter svininfluensavaccinationen samt 

barnens föräldrar och lärare. 

Datainsamling Frågeformulär med strukturerade och öppna frågor anpassade olika beroende på om barnet, 

föräldrarna eller läraren skulle svara.  

Dataanalys Data analyserades genom innehållsanalys.  

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Narkolepsi påverkar barns skolgång och deras behov av stöd. Problem med uppmärksamhet och 

koncentrationssvårigheter till följd av sjukdomen försvårar skolgången. Skolorna försöker möta 

barnens behov genom att anpassa studiemiljön. Sjukdomen påverkar barnens uppförande och 

deras sociala interagerande. Även hela familjens välmående blir påverkat.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 81 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 

metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

  

Referens Kippola Pääkkönen, A., Härkäpää, K., Valkonen, J., Tuulio Henriksson, A., & Autti Rämö, I. 

(2016). Psychosocial intervention for children with narcolepsy: parents’ expectations and 

perceived support. Journal of Child Health Care. doi: 10.1177/1367493516643420 

Land  

Databas 

Finland 

Pubmed 

Syfte Att klargöra hur föräldrar till barn med narkolepsi förväntade sig stöd samt fick stöd i situationen 

och om det fanns behov av ytterligare stöd.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Interventionsstudie. 

Urval Sammanlagt deltog 36 föräldrar till barn med narkolepsi i studien.  

Datainsamling Data samlades in genom frågeformulär innehållande öppna frågor. Föräldrarna fick besvara ett 

frågeformulär vid baseline samt ett slutgiltigt frågeformulär.   

Dataanalys Dataanalysen gjordes med hjälp av distribuering, korstabulering, faktoranalys och t-test. De 

använda skalornas reliabilitet testades genom Cronbach’s alpha coefficient och Spearman-Brown 

coefficient.  

Bortfall Till en början ingick 63 föräldrar. Av dessa valde fem att inte delta efter det etiska godkännandet. 

Ytterligare 22 stycken föll bort inför det slutgiltiga frågeformuläret vilket resulterade i 36 

medverkande föräldrar.  

Slutsats Kronisk sjukdom hos ett barn kan påverka hela familjens välbefinnande. Vid planering av vilket 

stöd barnet ska få bör därför hela familjen finnas i åtanke. Att ta emot formellt och professionellt 

stöd genom slutet psykosocialt ingripande är viktigt för att den drabbade ska känna trygghet. Att 

utveckla ett allsidigt stöd för de drabbade och deras familjer kan hjälpa dem att hantera vardagens 

utmaningar.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 87 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 

metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

 

Referens Lundgren, B. (2015). Narrating narcolepsy – centering a side effect. Medical Antropology, 34(2), 

150-165. doi: 10.1080/01459740.2014.962694 

Land  

Databas 

Sverige 

Academic Search Elite 

Syfte Att undersöka hur sjukdomens konsekvenser har upplevts av de drabbade barnen och deras 

föräldrar, speciellt utifrån lärande och undervisning.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Personcentrerad etnologisk design. 

Urval Studiens deltagare utgjordes av åtta föräldrapar till barn som insjuknat i narkolepsi som en 

biverkan av Pandemrix-vaccination. 

Datainsamling Informella konversationsintervjuer med öppna frågor, vilka kompletterades genom ett möte med 

en expertgrupp inom narkolepsi. Även deltagande under Almedalsveckan 2014 och 

observationer under eventet ingick i datainsamlingen.      

Dataanalys Analys av data redovisas ej 

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Alla föräldrar som deltog i studien upplever oro och känner ett ansvar, inte bara för sin egen 

familj utan också för andra i samma sits. De drabbade upplever problem med relationer och det 

dagliga livet. Efter omständigheterna skulle deltagarna inte utsätta sig själva eller sina familjer 

för framtida vaccinationer, men de har inget emot vaccinationer i sin helhet. Trots sina dåliga 

erfarenheter av vaccinationer vill deltagarna hitta en balans i dessa negativa erfarenheter så att de 

istället kan överföras till konstruktiva handlingar.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad II, 77 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 

metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

 

 

 

Referens Rak, M., Beitinger, P., Steiger, A., Schredl, M., & Dresler, M. (2014). Increased lucid dreaming 

frequency in narcolepsy. SLEEP, 38(5), 787-792. URL: http://dx.doi.org/10.5665/sleep.4676 

Land  

Databas 

Tyskland  

PsycInfo 

Syfte Att undersöka frekvensen av ihågkomna drömmar, mardrömmar och klardrömmande hos 

patienter med narkolepsi i jämförelse med kontrollgruppen. Även att utforska ifall 

klardrömmande skapar lättnad vid mardrömmar hos patienter med narkolepsi. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Logistiska regressionsanalyser med telefonintervjuer och hälsokontroller. 

Urval Studiens deltagare utgjordes av 60 stycken patienter med diagnosen narkolepsi mellan 23-82 år 

(35 kvinnor och 25 män) samt 919 stycken ur den övriga populationen som utgjorde 

kontrollgruppen i åldrarna 14-93 år (497 kvinnor och 422 män).   

Datainsamling Både patienterna och kontrollgruppen fick vid telefonintervjuerna frågor utifrån olika skalor 

gällande hur mycket de kommer ihåg från sina drömmar. Patienterna fick sedan ytterligare frågor 

kring mardrömmar och klardrömmarnas frekvens över dygnet.   

Dataanalys Drömfrekvensdata från de 60 patienterna analyserades och jämfördes med kontrollgruppens med 

hjälp av regressionsanalys. Wilcoxon rank-sum test användes för att jämföra ihågkomna 

drömmar, lättnad vid mardrömmar samt dagligt klardrömmande mellan de patienter med 

narkolepsi som har medicinering och de som inte har.  

Bortfall Sammanlagt föll 23 stycken patienter bort av olika anledningar, exempelvis inte möjlighet till 

intervju, allvarlig sjukdom och dödsfall.  

Slutsats Patienter med narkolepsi upplever klardrömmande i högre grad än kontrollgruppen. Många 

patienter upplever även att klardrömmandet har en positiv effekt på rädslan för mardrömmar. 

Utöver medicinering kan träning av att hantera klardrömmande vara en behandling mot 

mardrömmar. De patienter med erfarenhet av klardrömmande uppger att klardrömmandet ger en 

lättnad vid mardrömmar.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 89 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 

metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 13 

 

  

Referens Suzuki, K., Miyamoto, M., Miyamoto, T., Inoue, Y., Matsui, K., Nishida, S., … Hirata, K. (2015). 

The prevalence and characteristics of primary headache and dream-enacting behavior in Japanese 

patients with narcolepsy or idiopathic hypersomnia: a multi-centre cross-sectional study. PLoS 

ONE, 10(9), 1-13. doi: 10.1371/journal.pone.0139229 

Land  

Databas 

Japan 

PsycInfo 

Syfte Att utvärdera förekomst och karaktär av primär huvudvärk hos japanska patienter med antingen 

narkolepsi eller idiopatisk hypersomni.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Multicenter- och tvärsnittsstudie. 

Urval I studien deltog 68 patienter med narkolepsi och 35 patienter med idiopatisk hypersomni. 

Dessutom ingick 61 friska personer som utgjorde en kontrollgrupp. 

Datainsamling Deltagarna blev tillfrågade att genomföra ett frågeformulär gällande deras vanor och utbildning, 

ett semistrukturerat frågeformulär angående huvudvärk ingick också.  

Dataanalys För att jämföra variabler mellan grupperna användes Mann-Whitney test och för att jämföra 

skillnaderna mellan de två patientgrupperna användes chi-square eller Fisher’s exact test. 

Bonferronis eftertest användes för att jämföra skillnader mellan de tre olika grupperna.  

Bortfall Totalt föll 473 möjliga deltagare bort på grund av en annan sömndiagnos än narkolepsi och 

idiopatisk hypersomni.  

Slutsats Resultatet visar att huvudvärk och migrän observeras i större utsträckning hos patienterna med 

narkolepsi och idiopatisk hypersomni än hos kontrollgruppen. Störd sömn uppkommer ofta i 

samband med migrän. För att utvärdera faktorerna som bidrar till migrän hos patienter med 

narkolepsi och idiopatisk hypersomni behövs ytterligare forskning.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 91 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 

metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 14 

 

 

Referens Wehrle, R., & Bruck, D. (2011). Growing up with narcolepsy – consequences for adolescents 

and young adults. Somnoligie, 15(1), 32-38. doi: 10.1007/s11818-011-0505-1 

Land  

Databas 

Australien 

Academic Search Elite  

Syfte Att beskriva en detaljerad klinisk bild av sjukdomens symtom för att främja dess erkännande 

samt att utveckla förståelsen kring att leva med narkolepsi för att underlätta 

symtombehandlingen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk. 

Urval Studien utgjordes av 9 personer, 4 kvinnor och 5 män i åldrarna 15-29 år. 

Datainsamling Semistruktuerade intervjuer genomfördes enskilt med de deltagande ungdomarna och varade i 

omkring 90 minuter. Intervjuerna bandinspelades och transkriberades sedan av intervjuaren. 

Dataanalys Data analyserades upprepade gånger och grupperades för att identifiera gemensamma frågor och 

nyckelteman. Dessa teman granskades utifrån grundläggande psykologiska och sociala områden. 

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Hos ungdomar kan symtomen av narkolepsi uttrycka sig på olika vis och förväxlas lätt med 

puberteten. De drabbade ungdomarnas effektivitet på arbetet eller i skolan påverkades negativt 

av sjukdomens symtom. Symtomen påverkar även sociala situationer, vilket kan leda till 

konflikter, tillbakadraget beteende och en känsla av hjälplöshet. För att förhindra 

socioekonomiska och affektiva följdsjukdomar behövs rådgivning samt allmänhetens 

medvetenhet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 90 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 

metod. 
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