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Sammanfattning 

Föräldrar upplever idag förnimmelser som oro, ångest, ilska, sorg, förödelse samt 

depression i samband med barnens sjukdom epilepsi. Syftet var att undersöka 

upplevelsen av att vara förälder till ett barn med sjukdomen epilepsi. Studien 

genomfördes som en litteraturstudie där 11 kvalitativa vetenskapliga artiklar ingick i 

resultatet och belyser föräldrars upplevelser i olika kontexter. Efter databearbetningen 

framkom fem teman: Upplevelser av förlust och försoning, Upplevelser av 

föräldrarollen, Upplevelser av stigmatisering, Upplevelser av att bemästra vardagen 

och slutligen Upplevelser av hälso- och sjukvården. I resultatet framkommer det att 

föräldrarna fick genomlida psykiska påfrestningar som förlust av det ”normala 

barnet”, oro, ångest, rädsla, skuld och utmattning. Föräldrarna upplevde att 

stigmatiseringen i samhället var påtaglig och gjorde att de dagligen fick bemästra 

fördomar kring barnens sjukdom. Hälso- och sjukvården var ytterligare en utmaning 

föräldrarna fick handskas med, exempelvis svårigheten att finna stöd och kompetent 

sjukvårdspersonal inom området. Framtida forskning bör initiera studier inom 

vetenskapen omvårdnad, som belyser föräldrars välmående i samband med deras 

barns sjukdom. Hälso-och sjukvården kan förebygga psykisk ohälsa hos föräldrar som 

har barn med epilepsi, genom att sjuksköterskan tidigt identifierar symtom hos 

föräldrar genom evidensbaserad kunskap inom omvårdnadsprocessen och god vård 

kan därmed skapas. 
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Abstract 

Parents are currently experiencing sensations as worry, anxiety, anger, sadness, 

desolation and depression associated with children's disease epilepsy. The purpose of 

this study was to investigate the experience of being a parent to a child with the 

disease epilepsy. The study was conducted as a literature study where 11 qualitative 

research articles were included in the results and highlights the parents' experiences in 

different contexts. After the data processing five themes appeared: experiences of loss 

and reconciliation, experiences of being a parent, experiences of stigma, experiences 

of mastering daily life and finally experiences of health care. The result shows that 

parents endured psychological pressure as the loss of the "normal child", worry, 

anxiety, fear, guilt and exhaustion. The parents felt that the stigma in society was 

obvious and they had to overcome challenges about the children’s disease on daily 

bases. Health care was another challenge parents got to deal with. Future research 

should initiate studies about science nursing that highlights parents prosperous in 

relationship with their children’s disease. Health care can prevent mental illness 

among parents with children with epilepsy, by the nurse how should identify early 

symptoms among parents and then take care measures if necessary. 

 



 

 

Innehållsförteckning 

 

Inledning ...................................................................................... 1 

Bakgrund ..................................................................................... 2 

Sjukdomen epilepsi .................................................................................... 2 

Att vara förälder till ett barn med epilepsi ................................................ 3 

Teoretisk referensram ................................................................................ 4 

Problemformulering .................................................................... 5 

Syfte ............................................................................................. 5 

Metod ........................................................................................... 5 

Datainsamling ............................................................................................. 6 

Sökning av vetenskapliga artiklar i databasen PubMed ............................ 6 

Sökning av vetenskapliga artiklar i databasen Cinahl ............................... 7 

Sökning av vetenskapliga artiklar i databasen PsycInfo ........................... 7 

Bortfall av vetenskapliga artiklar ............................................................... 8 

Databearbetning ......................................................................................... 8 

Forskningsetiska överväganden ................................................ 9 

Resultat ...................................................................................... 10 

Upplevelser av förlust och försoning ..................................................... 10 

Upplevelser av föräldrarollen .................................................................. 11 

Upplevelser av stigmatisering................................................................. 13 

Upplevelser av att bemästra vardagen ................................................... 14 

Upplevelser av hälso- och sjukvården ................................................... 15 

Diskussion ................................................................................. 18 

Metoddiskussion ...................................................................................... 18 

Resultatdiskussion .................................................................................. 20 

Konklusion och implikation ...................................................... 23 

 

Referenser 

Bilagor 

Bilaga A: Sökordsöversikt 

Bilaga B: Sökhistorik 

Bilaga C: Artikelöversikt 



 

 1 

Inledning 

I Sverige finns det 60 000 personer med sjukdomen epilepsi, varav 10 000 är barn och 

ungdomar (Olson & Josephson, 2012). Epilepsi är en neurologisk sjukdom som kan 

diagnostiseras på personer oavsett kön, ålder eller ursprung. Sjukdomen uppkommer 

oftast i barndomsår eller vid ålderdom (Smith, Wagner & Edwards, 2015a). 

Föräldrarna beskriver barnens sjukdom som känslomässigt påfrestande, fysiskt 

enerverande samt som en traumatisk upplevelse (Mu, 2008). Reaktioner som ilska, 

förödelse, sorg samt depression är vanligt förekommande hos föräldrarna 

(Spangenberg & Lalkhen, 2006). Föräldrar kan genomgå en sorgeprocess på grund av 

att de upplever en förlust av sitt ”normala barn” (Mu, 2008; Spangenberg & Lalkhen, 

2006). Upplevelsen att få bevittna sitt barns krampanfall är både emotionellt och 

ångestfyllt för föräldrarna, då föräldrarna känner sig otillräckliga i sin roll och det 

utmynnar i ett behov av överbeskydd till följd av den rädsla som uppstår 

(Spangenberg & Lalkhen, 2006). Föräldrarna upplever oro och stress för de skador 

krampanfallen kan ge upphov till. I samband med barnets dagliga omvårdnadsbehov 

kan påfrestningen utmynna i en psykisk och fysisk utmattning. Föräldrar till barn med 

epilepsi genomgår skilsmässor i större utsträckning än den allmänna befolkningen 

(Spangenberg & Lalkhen, 2006). 

Spangenberg och Lalkhen (2006) beskriver att forskning påvisar att det finns ett 

särskilt synsätt i förhållande till personer med epilepsi, de kategoriseras och uppfattas 

vara aggressiva, barnen betraktas som våldsamma, psykiskt sjuka samt oattraktiva. 

Att barnen med epilepsi blir utsatta i den utsträckningen kan efterlämna allvarliga 

avtryck på den psykiska hälsan som kan påverka barnens sociala och emotionella 

utveckling (Spangenberg & Lalkhen, 2006).  

Gazibara, Nikolovski, Lakic, Pekmezovic och Kisic-Tepavcevic (2014) belyser hur 

hälso-och sjukvården har som målsättning att samhället ska tillhandahålla utbildning 

samt stöd till föräldrar och barn med epilepsi. Det kan verkställas genom att erbjuda 

utbildning som innefattar kunskap om epilepsi, strategier för att minska 

ångestväckande känslor och information om hur barnens epilepsi i tillvaron kan 

bemästras (Gazibara et al., 2014). Socialtjänstlagen (SFS 2001:451) erbjuder stöd från 

kommunen till enskilda personer som vårdar närstående genom att tillgodose den 

enskildes behov.  

Duffy och Vessey (2016) framhäver att sjuksköterskan bör kunna identifiera familjens 

behov av information om epilepsi. Det är väsentligt att sjuksköterskan stödjer och 

utbildar familjer för att de ska klara av att bemästra vardagen med sina barn. Vidare 

belyser Duffy och Vessey (2016) att ytterligare forskning är av relevans för att 

möjliggöra en förbättring av livskvaliteten hos människor med neurologiska 

sjukdomar. Framtida forskning bör inrikta sig på vilken påverkan de återkommande 

sjukhusbesöken har på föräldrarna och barnen samt hur föräldrarna i förväg kan 

förbereda barnen för sjukhusvistelsen. Framtida forskning bör inrikta sig på en 
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djupare analys om hur hälso- och sjukvården i möjligaste mån tillgodoser barnens och 

föräldrarnas behov. 

Bakgrund 

Sjukdomen epilepsi 

Sjukdomen epilepsi medför att krampanfallen är oberäkneliga och obehagliga. Risken 

är 20 gånger större att personer med epilepsi avlider hastigt, än vad risken är för den 

genomsnittliga befolkningen i samhället. Därför behöver uppskattningsvis 40 % av 

personerna med epilepsibehandling mer än enbart en medicin för sina krampanfall 

(Smith et al., 2015a). Epilepsi identifierades förut som en avvikelse i hjärnan med en 

permanent benägenhet till att framkalla krampanfall (Smith et al., 2015a). Däremot 

betraktas epilepsi i dagsläget som en sjukdom och diagnosen fastställs om minst två 

oprovocerade krampanfall inträffat med mer än ett dygns mellanrum. Sjukdomen kan 

även diagnostiseras om ett oprovocerat krampanfall uppkommit och det bedöms vara 

stor risk för ännu ett krampanfall inom snar framtid (Smith et al., 2015a). Flera inre 

faktorer kan utlösa krampanfall, exempelvis på grund av syrebrist i hjärnan, i 

samband med förlossning eller efteråt, medfödda eller genetiska avvikelser i hjärnan, 

infektionssjukdomar samt traumatiska hjärnskador. Krampanfall kan även utlösas av 

yttre faktorer som brist på sömn, stress, dåliga matvanor, ljus, alkohol samt droger 

(Smith et al., 2015a). Krampanfallen bedöms vara frånvarande när personer varit fria 

från sina krampanfall i 10 år, eller varit oberoende av medicinering i fem år, däremot 

finns det ingen garanti att krampanfallen inte återkommer (Smith et al., 2015a). Det 

finns omkring en tredjedel personer med sjukdomen epilepsi där orsaken är okänd till 

vad som förorsakar krampanfall (Smith et al., 2015a). 

Det uppenbara kännetecknet för epilepsi är att krampanfallen är påföljden av 

onaturliga urladdningar som plötsligt inträffar i hjärnan. Dessa krampanfall varar 

oftast i mindre än två minuter. Generaliserade krampanfall är en typ av anfall där båda 

hemisfärerna inverkar (Smith et al., 2015a). Medvetandet vid ett generaliserat 

krampanfall kan försämras under en kort stund, anfallen framträder som krampartade 

och frånvaro av muskelspänningar. Partiella krampanfall innebär att anfallen utgår 

från endast ett område i hjärnan, det kan medföra en sänkt medvetenhet och är inte 

krampartade såvida den andra hjärnhalvan inte blir drabbad. Innan ett partiellt 

krampanfall kan symtom visas i form av subjektiva känslor eller fysiska 

uppfattningar. Barn kan påvisa förändringar i humör och beteende som kan urskiljas 

av föräldrarna (Smith et al., 2015a). 

När ett oprovocerat krampanfall inträffar för första gången finns det en risk på 3-55% 

att ytterligare ett krampanfall kommer inträffa under de två till fem kommande åren 

(Talaymat, Nayak, Geyer, Geyer & Carney, 2015). Har ett andra krampanfall 

uppkommit är risken mellan 80-90% att ytterligare ett krampanfall kommer inträffa 

under de kommande två åren, såvida det inte behandlas. Sjukvården uppmanar därför 

till behandling efter det andra krampanfallet. De flesta krampanfall i barndomen 
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kontrolleras med hjälp av antiepileptiska läkemedel. Behandlingsmetoden kirurgi 

övervägs i de fall där antiepileptiska läkemedel inte har någon effekt på 

krampanfallen (Talaymat et al., 2015).  

Att vara förälder till ett barn med epilepsi 

O´Toole, Benson, Lambert, Gallagher, Shahwan och Austin (2015) betonar hur 

föräldrar i samband med barnens epilepsi upplever svårigheter med att uppsöka vård. 

Beulow och Shore (2006) påtalar att somliga läkare förnekade att det var något fel på 

barnen, trots föräldrarnas otaliga försök till att få hjälp. Flertalet föräldrar berättade att 

förloppet till att få diagnosen epilepsi var tämligen enkel, medan vissa föräldrar 

beskrev svårigheter i upptäckten av sjukdomen eller svårigheter att erhålla 

behandling, och syftade på att vårdsystemet gjorde felaktiga beslut. Föräldrarna 

upplevde att vården de sökte till inte var bekanta med krampanfallen eller att fel 

diagnos och behandling utgavs (Beulow & Shore, 2006). 

Föräldrarna upplever att sjukdomen är stigmatiserad i det traditionella samhället. De 

uppfattar att epilepsin skadar familjens status och det bidrar till upplevelser av 

skamkänslor, därför vill föräldrarna att få personer ska ha kännedom om barnens 

sjukdom (Mu, 2008). Genom att erhålla kunskap i omhändertagandet av barnen, i 

samverkan med externa resurser, ökar föräldrarnas lärdom vilket stärker deras 

föräldraroll (Mu, 2008). Föräldrarna upplever ett praktiskt stöd när närstående 

erbjuder hjälp med hushållsarbetet i hemmet och det bidrar till upplevelser av 

minskad stress (Mu, 2008). Det är av stor betydelse för föräldrar att sinsemellan 

upprätthålla en god familjerelation. Att kommunicera, uppmuntra samt stödja barnen i 

olika aspekter bedöms vara viktig för föräldraskapet (O´Toole et al., 2015).  

Williams, Steel, Sharp, DelosReyes, Phillips, Bates, Lange och Griebel (2003) belyser 

att föräldrar till barn med epilepsi hade minskad livskvalitet, på grund av den oro de 

kände i samband med barnens sjukdom. Föräldrarnas oro ledde till missuppfattningar 

av den information de erhöll om barnens sjukdom (Williams et al., 2003). Wirrell, 

Wood, Hamiwka och Sherman (2008) beskriver att mödrar till barn med epilepsi 

generellt upplevde högre nivåer av stress i sitt föräldraskap än föräldrar till friska 

barn. Mödrarna kände en belastning och avsaknad av stöd i omhändertagandet av 

barnen. Föräldrarna uttryckte att de kände en avskildhet från vänner och anhöriga 

samt en avsaknad av emotionellt stöd. Föräldrarna påtalade att deras hälsa påverkades 

negativt, på grund av den stress föräldrarollen utmynnade i (Wirrell et al., 2008).  

Smith et al. (2015b) hävdar att barnens sjukdom påverkar föräldrarna negativt, där 

föräldrarna uttrycker en oro och uppgivelse för barnen och deras möjligheter till 

förbättring. Att tillhandahålla stöd och resurser är därför av stor vikt för att inbringa 

hopp hos föräldrarna (Smith et al., 2015b). Mu (2008) framhäver hur föräldrarnas 

emotionella och fysiska tillstånd äventyras, på grund av den börda barnens tillstånd 

medför, då föräldrarna själva upplever symtom som utmattning. I samband med 
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barnens symtom, väcks flertal olika känslor hos föräldrarna. I det långa loppet gav 

barnens sjukdom också upphov till utmattning, då de oförutsägbara och 

okontrollerade krampanfallen försatte familjen i en kaosartad situation (Mu, 2008). 

Föräldrarna oroar sig över barnens känslor, smärta och lidande under deras 

okontrollerade krampanfall (Mu, 2008). Föräldrars regler i hemmet berör inte alla 

barnen i familjen, av den orsaken att föräldrar tenderar att vara mer restriktiva 

gentemot barnet med epilepsi, genom att begränsa dem i dagliga aktiviteter. Dock 

förändras detta när föräldrar erhåller en ökad kunskap om barnets sjukdom (O´Toole 

et al., 2015).  

Iseri, Ozten och Aker (2006) belyser att posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och 

depressioner vanligt förekommande hos föräldrar med barn med epilepsi. Symtomen 

yttrade sig som vaksamhet, psykisk reaktionsförmåga, påträngande tankar samt 

irritabilitet. Kännetecken som undvikande beteenden, förlust av intresse, ett behov av 

avskildhet och känslor som nedstämdhet, beaktades också hos föräldrarna (Iseri et al., 

2006). Att vara förälder till ett barn med epilepsi ansågs som en stressfaktor och gav 

upphov till PTSD liknande symtom och depression, dock behandlades inte PTSD 

eftersom det inte uppmärksammades av föräldrarna (Iseri et al., 2006). Vårdgivare bör 

därför öka kunskapen samt vara observanta för att kunna identifiera psykisk ohälsa 

hos föräldrar, det möjliggör att den psykiska ohälsan hos föräldrarna kan förhindras 

och åtgärdas (Iseri et al., 2006). Ökad utbildning om krampanfall och att sjukvården 

erbjuder socialt och psykiatriskt stöd, kan vara gynnsamt för hela familjen (Iseri et al., 

2006).   

Teoretisk referensram 

I Katie Erikssons teori beskriver Lindström, Lindholm och Zetterlund (2010) att 

caritas är synonymt med kärlek. Inom vårdvetenskap är caritas ett grundläggande 

redskap och kärnan i all omsorg (Lindström et al., 2010). Vårdandet bör utgå från att 

ha caritas som ledmotiv. I vårdandet förmedlas tro, hopp och kärlek genom 

beståndsdelarna ansa, leka och lära och har som ändamål att främja hälsa. Lindström 

et al. (2010) understryker från Katie Erikssons teori att mänskliga relationer alstras 

genom caritas och bör även utgöra huvudkärnan i all undervisning. Caritas beskrivs 

som flerdimensionellt och innefattar olika former av kärlek. Förslagsvis definieras 

caritas som kärleken till sin nästa och kärleken till gud. Konsten i vårdandet är att en 

omvandling sker av något som inte betraktas som betydelsefullt till något betydande. 

Tro, hopp och kärlek genom att ansa, leka och lära är de beståndsdelar som är 

befintliga i vårdandet, tillämpas dessa beståndsdelar uppstår en djupsinnig 

kommunikation (Lindström et al., 2010). Ansa inom vårdandet kännetecknas av 

beröring, värme och närhet. Att leka inom vårdandet yttrar sig genom diverse 

övningar. Lärandet tillför expansion inom vårdandet och möjliggör att förändring blir 

en tillblivelse. Lindström et al. (2010) belyser att ansa, leka och lära innebär en 

gemensam fördelning som är i enlighet med människan, livet och gud.  
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Lindström et al. (2010) beskriver att gemenskap är ett grundläggande behov hos 

människan. Människan är till stora drag beroende av en annan individ, exempelvis en 

anhörig. Det är genom samspelet mellan en konkret annan, förslagsvis en annan 

människa som kan vara en anhörig, och en abstrakt annan, exempelvis gud som 

människan upplever sig själv och sitt väsen. Gemenskap möjliggör och tillför att 

kärlek, erfarenhet, tro och hopp kan utbytas sinsemellan, vilket människan eftersträvar 

för att betydelsegöra sin existens (Lindström et al.,2010).  

Det är väsentligt att patienten deltar i vårdandet för att frambringa gemenskap mellan 

patienten och sjuksköterskan. Den elementära visionen för vårdandet sträcker sig inte 

bara till att främja hälsan beskriver Lindström et al. (2010), utan innefattar även det 

mänskliga livet. Människans mening i livet är att existera för den andre och vårdandet 

bör ha som ändamål att återbringa människan tillbaka till det tillstånd människan är 

ämnad för (Lindström et al., 2010). 

Sjuksköterskan har en betydande samt en befrämjande roll för hälsan hos barn med 

epilepsi (Smith, Wagner & Edwards, 2015b). Sjuksköterskan ska tillhandahålla 

väsentlig information om sjukdomen till barnet och föräldrarna. Sjuksköterskan ska 

vara observant och ställa frågor till barnet med sjukdomen epilepsi. Beroende på 

responsen kan sjuksköterskan tillföra konstruktiv kritik beträffande hur barnet 

bemästrar sin epilepsi, därefter urskilja samt åtgärda de problem som barnet och 

föräldrarna finner problematiskt. Slutligen kan sjuksköterskan tillfredsställa 

patientens och föräldrarnas vårdbehov (Smith et al., 2015b). 

Problemformulering 

Tidigare forskning visar att när ett barn i familjen får sjukdomen epilepsi påverkar det 

föräldrarnas hälsa. Området är mindre beforskat inom vetenskapen omvårdnad och 

därför är det viktigt att undersöka upplevelsen av att vara förälder till ett barn med 

epilepsi. Genom evidensbaserad kunskap inom omvårdnadsprocessen kan god vård 

skapas inom vetenskapen omvårdnad, och bidra till en ökad förståelse för föräldrars 

upplevelser.  

Syfte 

Syftet var att undersöka upplevelsen av att vara förälder till ett barn med sjukdomen 

epilepsi. 

Metod 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie, det innebär en sammanställning 

av den kunskap som finns i det valda problemområdet (Forsberg & Wengström, 2015; 

Friberg, 2012). Aktuell forskning inom området kan påvisas genom en bred sökning 

av vetenskapliga artiklar. Samtliga vetenskapliga resultatartiklar kvalitetsgranskades 
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(Friberg, 2012) enligt Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall. De vetenskapliga 

artiklarna graderades mellan I och III, där I är av högsta kvalitet och III är av lägsta 

kvalitet.  

Datainsamling 

Inledningsvis genomfördes en ostrukturerad sökning (Forsberg & Wengström, 2015; 

Östlundh, 2012) av vetenskapliga artiklar för att få en övergripande inblick i tidigare 

forskning. Därefter genomfördes strukturerade sökningar (Forsberg & Wengström, 

2015) av vetenskapliga artiklar i databaserna Cinahl, PubMed och PscyInfo. 

Databaserna valdes utifrån deras huvudområde omvårdnad (Forsberg & Wengström, 

2015). Sökhistoriken redovisas i bilaga B. Problemformuleringen och 

litteraturstudiens syfte låg som grund för sökorden (Forsberg & Wengström, 2015; 

Karlsson, 2012; Östlundh, 2012). Sökorden som framkom utifrån 

problemformuleringen och syftet var ”omvårdnad”, ”omsorg”, ”föräldrar”, ”epilepsi”, 

”upplevelser” och ”barn”. Orden översattes till engelska och blev ”nursing”, ”caring”, 

”parent”, ”epilepsy”, ”experience” och ”children”. Sökorden redovisas i bilaga A. 

Trunkering (*) (Forsberg & Wengström, 2015; Karlsson, 2012; Östlundh, 2012) 

användes för att erhålla en bredare sökning av ord som har samma rot. 

Fritextsökningen (Forsberg & Wengström, 2015; Karlsson, 2012; Östlundh, 2012) 

kombinerades fortsättningsvis med hjälp av verktyget booleska operatorer (Forsberg 

& Wengström, 2015; Karlsson, 2012; Östlundh, 2012) där termen AND användes. 

Fritextsökningen (Forsberg & Wengström, 2015; Karlsson, 2012; Östlundh, 2012) 

avgränsades och blev mera träffsäker när alla ord kombinerades med termen AND 

som även genererade att alla sökorden fanns med i träffarna. Begränsningsfunktionen 

(Karlsson, 2012) användes för att de vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade 

mellan år 2006-2016. Inklusionskriterierna (Forsberg & Wengström, 2015) vid 

sökningen var att de vetenskapliga artiklarna skulle besvara litteraturstudiens syfte 

och åldern på barnen skulle vara mellan 0-18 år, samt vara skrivna på engelska.   

Sökning av vetenskapliga artiklar i databasen PubMed 

PubMed är en databas som tillhandahåller vetenskapliga artiklar om främst medicin 

och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015; Karlsson, 2012).  Första sökningen i 

databasen gjordes 2016-10-28 med sökord i kombinationen ”nurse” AND ”parent” 

AND ”epilepsy”. I sökningen framkom 90 vetenskapliga artiklar där samtliga 

vetenskapliga artiklars titlar lästes. Av de 90 vetenskapliga artiklarna lästes 39 

abstrakt, 17 av de 39 vetenskapliga artiklar granskades i fulltext och åtta av de 17 

granskade vetenskapliga artiklarna valdes till resultatartiklar. Andra sökningen 

gjordes 2016-10-28 med sökorden ”epilepsy” AND ”parent” AND ”experience” och 

gav 158 vetenskapliga artiklar. Samtliga 158 titlar lästes varav 18 av de 158 

vetenskapliga artiklarna var dubbletter från föregående sökning, 26 abstrakt lästes av 

de 140 återstående titlarna, och 10 vetenskapliga artiklar av de 26 lästa abstrakten 

valdes ut för granskning i fulltext. Vetenskapliga artiklar som valdes ut till 

resultatartiklar var två stycken av de 10 granskade. Ytterligare en sökning gjordes 
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2016-10-28 med ämnesord som benämns (Medical Subject Headings), i Pubmed 

kallat MeSH-termer (Forsberg & Wengström, 2015), för att försäkras om att inga 

vetenskapliga artiklar har försummats. Tillämpning av ämnesorden i olika 

kombinationer, nursing [MeSH Term], parent [MeSH Term] och experience, life” 

[MeSH Term] genererade däremot inga nya vetenskapliga artiklar utan endast 

dubbletter framkom från föregående sökningar. Avslutningsvis gjordes ytterligare en 

sökning 2016-10-31 med ordkombinationen ”epilepsy” AND ”parent” AND ”nurse” 

AND ”child”. Sökningen gav 85 vetenskapliga artiklar där samtliga titlar lästes och 

20 var dubbletter från föregående sökningar, och av de 65 återstående vetenskapliga 

artiklarna lästes 19 abstrakt. Sökningen genererade inga nytillkomna resultatartiklar. 

Sökning av vetenskapliga artiklar i databasen Cinahl 

Cinahl är en databas som omfattar kunskap om omvårdnad, sjukgymnastik samt 

arbetsterapi. Databasen innehåller bland annat vetenskapliga artiklar och 

doktorsavhandlingar (Forsberg & Wengström, 2015; Karlsson, 2012). En sökning 

efter ämnesord i Cinahl med benämningen Cinahl Headings (Karlsson, 2012) 

genomfördes, dessvärre framkom inga ämnesorden till studiens syfte. 

Fritextsökningar (Forsberg & Wengström, 2015; Karlsson, 2012; Östlundh, 2012) 

genomfördes istället. Första sökningen gjordes 2016-10-29 med sökorden ”nurse” 

AND ”parent” AND ”epilepsy”. Sökningen gav 28 träffar och samtliga vetenskapliga 

artiklars titlar lästes, där fem var dubbletter och fyra abstrakt av de resterande 23 

titlarna lästes, och två stycken granskades i fulltext av de fyra lästa abstrakten, och 

inga valdes till resultatartiklar. Ytterligare en sökning gjordes 2016-10-29 med 

sökorden ”epilepsy” AND ”parent” AND ”experience”. I sökningen framkom 25 

träffar där samtliga vetenskapliga artiklars titlar lästes, varav sju var dubbletter från 

tidigare sökningar, ett abstrakt lästes av de resterande 18 titlarna. Inga nytillkomna 

vetenskapliga artiklar valdes till resultatartiklar. 

Sökning av vetenskapliga artiklar i databasen PsycInfo 

PsycInfo är en databas som tillhandahåller psykologisk forskning inom medicin, 

omvårdnad samt andra närliggande områden. Databasen innehåller vetenskapliga 

tidskriftsartiklar, forskningsrapporter, avhandlingar samt böcker. (Forsberg & 

Wengström, 2015). Första sökningen i databasen gjorde 2016-10-31 med sökorden i 

kombinationen ”nurse” AND ”parent” AND ”epilepsy”. Sökningen gav 73 

vetenskapliga artiklar, där samtliga titlar lästes, varav 20 vetenskapliga artiklar var 

dubbletter från tidigare sökningar, 15 abstrakt lästes av de resterande 53 titlarna, och 

tre av de 15 lästa abstrakten gick vidare för granskning i fulltext. Antalet 

vetenskapliga artiklar som valdes till resultatet var en av de tre granskade. Ytterligare 

en sökning gjordes 2016-10-31 med sökorden ”epilepsy” AND ”parent” AND 

”experience”, vilket gav 142 vetenskapliga artiklar, samtliga titlar lästes varav 33 var 

dubbletter från tidigare sökningar, 15 abstrakt lästes av de resterande 109 titlarna. 

Inga vetenskapliga artiklar valdes till resultatet. 
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Bortfall av vetenskapliga artiklar 

Genom att använda fritextsökning begränsas träffsäkerheten i sökningen, då sökorden 

återfinns i både titel, abstrakt, författare, referenspost och ämnesord. Fritextsökning 

genererar således ett omfattande antal irrelevanta vetenskapliga artiklar (Karlsson, 

2012). Fritextsökningen låg som grund för de abstrakt som inte lästes, på grund av att 

titlarna inte berörde studiens område. De vetenskapliga artiklarna som blev bortvalda 

efter granskning uppfyllde inte kriterierna för att gå vidare till resultatet.  

Databearbetning 

Inledningsvis genomfördes en individuell inläsning av samtliga vetenskapliga artiklar 

för att erhålla en subjektiv förståelse för innehållet. Hermeneutisk analysmetod 

(Forsberg & Wengström, 2015) tillämpades som stöd vid databearbetningen. Forsberg 

och Wengström (2015) beskriver att hermeneutisk analysmetod innebär att forskaren 

försöker förstå kontexten av människors handlande. Frågeord som användes i 

analysmetoden var: vad, var, hur och varför (Forsberg & Wengström, 2015). 

Utgångspunkten i analyserandet av vetenskapliga artiklar var frågor som: Vad är 

föräldrars upplevelser av barnets sjukdom epilepsi? Var gestaltas föräldrarnas 

upplevelse av barnets sjukdom epilepsi? Hur upplever föräldrarna barnets sjukdom 

epilepsi? Varför visar föräldrarna sina upplevelser om barnets sjukdom epilepsi? Vid 

enskild inläsning av de vetenskapliga artiklarna skapades en förståelse för innehållet, 

med hjälp av frågorna som stöd och innehållet indelades därefter i teman. För att 

uppnå konsensus bearbetades de vetenskapliga artiklarnas innehåll tillsammans, för 

att nå en gemensam förståelse om hur innehållet uppfattats. De fem teman som 

framkom under databearbetningen redovisas i tabell 1.   

 Tabell 1: Framkomna teman 

 Upplevelser 

av 

förlust och 

försoning 

Upplevelser 

av 

föräldrarollen 

Upplevelser 

av 

stigmatisering 

Upplevelser 

av att 

bemästra 

vardagen 

Upplevelser 

av hälso- 

och 

sjukvården 

Baca et al. (2015)     X 

Benson, Lambert et 

al. (2016) 

X  X  X 

Benson, O´Toole et 

al. (2016) 
  X   

Heath et al. (2016)     X 

Isler et al. (2014)   X   
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Nguyen et al. 

(2013) 

X X X X  

O’Toole et al. 

(2016) 
 X X   

Ozanne et al. (2016) X X   X 

Pieters et al. (2016) X X  X X 

RamachandranNair 

et al. (2013) 

X    X 

Smith et al. (2014) X X X X  

 

Forskningsetiska överväganden 

Grundprincipen inom forskning som omfattar människor är att ta hänsyn till deras 

säkerhet, välbefinnande och rättigheter (Kjellström, 2012). Till hjälp finns lag om 

etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) och personuppgiftslagen 

(1998:204). Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) är till för att värna om individer och forskningen får enbart tillåtas om 

hänsyn tas till människovärdet. Forskning på människor får endast inträffa om 

undersökspersonen har gett sitt skriftliga samtycke, efter en noggrann förklaring om 

hur forskningen på den berörda personen kommer gå tillväga. Personuppgiftslagen 

(1998:204) ska följas då lagen avser att värna om personuppgifter och att människor 

inte far illa med avseende till deras personliga integritet. Enligt Belmontrapporten 

(1979) ska forskning utgå från tre grundprinciper. Respekt för individen, där 

bemötandet ska ske utifrån individens autonomi. Skydd ska ges till dem individer med 

minskad autonomi. Den andra principen syftar på att forskning är skyldig till att göra 

gott. Forskarna ska gynna ett gott välmående hos individerna som ingår i forskningen, 

individerna ska bemötas etiskt korrekt samt beskyddas från att ta skada. Tredje och 

sista principen, rättvisa, bygger på att alla undersökspersoner ska behandlas lika 

(Belmontrapporten, 1979). 

Utgångspunkten för forskning härleds till mänskliga rättigheter, grundläggande 

friheter, hälsa, säkerhet och personlig integritet (Kjellström, 2012). Nio av elva 

vetenskapliga resultatartiklar var etiskt prövade och godkända av en etisk kommitté. 

Två vetenskapliga artiklar hade inte redogjort om de blivit godkända av etisk 

kommitté, däremot ansågs deltagarna i de vetenskapliga artiklarna inte ha blivit 

kränkta eller utsatta för fara. Studiens nytta och risk (Kjellström, 2012) har övervägts, 
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och föräldrars upplevelser av att vara förälder till ett barn med sjukdomen epilepsi 

anses vara av nytta för sjuksköterskan, i bemötandet av föräldrarna samt 

omvårdnaden av barnen.  

Resultat 

Upplevelser av förlust och försoning 

Benson, Lambert, Gallagher, Shahwan och Austin (2016) poängterar hur föräldrarna 

genomgår en sorgeprocess när de får kännedom om barnens sjukdom. Benson, 

Lambert et al. (2016) understryker att föräldrarna är i behov av att ostört få sörja 

försluten av sitt ”normala barn”. Föräldrarna behöver genomgå en sorgeprocess som 

krävs för att förlika sig med barnens sjukdom, och för att få bukt med den rådande 

familjesituationen, inte förrän föräldrarna genomgått sorgeprocessen kan de delge sig 

av barnens sjukdom till omgivningen (Benson, Lambert et al., 2016).  

Föräldrarna uttrycker att barnens sjukdom ger ett emotionellt avtryck i form av 

förödelse, upprördhet, oro samt försätter föräldrarna i ett chocktillstånd (Benson, 

Lambert et al., 2016). Föräldrarnas upplevelser av barnens första krampanfall ansågs 

förskräckande för dem (Baca, Pieters, Iwaki, Mathern & Vickrey, 2015) och Benson, 

Lambert et al. (2016) beskriver hur föräldrarna upplever svårigheter med att förlika 

sig med barnens sjukdom eftersom beskedet varit otänkbart och oväntat.  

Smith, Wagner, Andrews, Austin, Meuller, Carter och Griesemer (2014) berättar hur 

föräldrar konstaterar att sjukdomen epilepsi inte medfört något positivt. Ozanne, 

Verdinelli, Olsson, Graneheim och Malmgren (2016) belyser hur föräldrar upplever 

att deras hälsa inte lyfts fram i den utsträckning som de är i behov av. Föräldrarna 

upplever ångest och lider av sömnproblem eftersom barnens framtid ständigt präglar 

deras tankar. Föräldrar oroar sig över vem som får ansvaret för barnen om det skulle 

inträffa en olycka och föräldrarna hastigt omkommer (Ozanne et al., 2016). 

Benson, Lambert et al. (2016) beskriver hur föräldrarna upplever förnimmelser som 

ilska, oro, sorg samt besvikelse, eftersom det finns en ovilja hos omgivningen och 

närstående att inte ta hand om barnen, när föräldrarna inte kan vara närvarande. Det 

förstärkte även föräldrarnas beslut att inte tillkännage barnens sjukdom till 

omgivningen (Benson, Lambert et al., 2016). Föräldrar som levt med barnens 

sjukdom i över fem år, uttryckte en oro för barnens framtid på grund av den tid som 

tillbringats i sjukvården. Det fordrar att föräldrarna samtidigt ska förespråka barnens 

behov och identifiera behövande resurser (Smith, et al., 2014). 

Nguyen, Pertini och Kettler (2013) framhåller hur känslomässiga variationer 

uppkommer hos mödrar i samband med barnens sjukdom och RamachandranNair, 

Jack, Meaney och Ronen (2013) framhäver att mödrar upplever depression, ångest, 

oro, rädsla, skuld och utmattning. Fädrar uttryckte i samband med barnens 
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diagnostisering känslor som oro och en ilska särskilt riktad till sjukvårdsteamet. 

Vetskapen om att barnen kan avlida i samband med ett epileptiskt krampanfall eller 

till följd av omfattande skador vid ett krampanfall, var oroväckande för föräldrarna 

(RamachandranNair et al., 2013). Barnens sjukdom påverkade 

familjesammanhållningen (Ozanne et al., 2016) eftersom familjeaktiviteterna 

begränsades och även hindrade den ena föräldern från att arbeta, detta genererade 

upplevelser av isolering och ånger hos föräldrarna. Smith et al. (2014) framhåller hur 

ett hälsosammare leverne hos föräldrarna uppnås genom att anpassa sig till barnens 

sjukdom. Nguyen (2013) påpekar att när föräldrarna anpassar sig till barnens sjukdom 

minskar oron och genererar en mer avslappnad tillvaro för dem.  

Upplevelser av föräldrarollen 

Föräldrarna uppger att vid barnens första krampanfall hade de ingen vetskap om hur 

krampanfall yttrar sig. Föräldrarna missbedömde barnens krampanfall för orsaker som 

influensa, hicka, matförgiftning, dagdrömmar och kvävning (Ozanne et al., 2016). 

Efter barnens första krampanfall beskriver Ozanne et al. (2016) hur en stor vilja 

uppstod hos föräldrarna att söka kunskap om epilepsi, för att skapa en förståelse för 

barnens krampanfall, eftersom det möjliggör för föräldrarna att agera förespråkare för 

barnen.  

Föräldrarna beskriver hur de upplever det som en plikt för barnens skull att alltid ge 

sken av att vara starka och djärva, med förhoppningen att förebygga och beskydda 

barnen från ångestväckande känslor (Smith et al., 2014). Föräldrar var eniga om att 

dela på ansvaret för barnen, som innefattade att den ena föräldern hade huvudansvaret 

för syskonen samt sitt yrkesområde, och den andra föräldern hade det primära 

ansvaret för det sjuka barnet, på så vis försäkrade föräldrarna sig om att inget barn i 

familjen försummades (Ozanne et al., 2016). Föräldrarna rannsakade sig själva och 

upplevde att de bidrog till att avstyra barnens utveckling och även påverkade barnens 

sociala liv, det grundades i rädsla hos föräldrarna att barnen inte förmår att klara sig 

själva. Föräldrarna upplevde även att de inte prioriterade barnens önskemål, tillsynes i 

utförandet av olika aktiviteter (Ozanne et al., 2016). 

Nguyen et al., (2013) framhäver att mödrar bemästrade barnens sjukdom genom att 

jämföra deras livssituation med andra människor som är mindre priviligierade, detta 

medförde att föräldrarna upplevde att de kunde normalisera barnens epilepsi och leva 

på hoppet, föräldrarna upplevde att de därefter kunde bemästra en dag i sänder 

(Nguyen et al., 2013).  Föräldrarna upplevde en påtryckning att alltid informera 

familjemedlemmar, vänner samt andra människor om vad epilepsi innebär för dem, 

eftersom utomstående oftast var obekanta med sjukdomen. Det medförde att 

föräldrarna upplevde sig psykiskt utmattade på grund av den ständiga upplysning 

vänner och anhöriga krävde (Pieters, Iwaki, Vickrey, Mathern & Baca, 2016).   
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Isler, Turan, Gözüm och Öncel (2014) belyser hur föräldrarna hade gemensamma 

strategier som de tillämpade av den orsaken att föräldrarna tyckte strategierna 

avsevärt förbättrade barnens krampanfall, dock inte i den utsträckningen att barnen 

blev befriade från krampanfall. Strategierna innefattar en rad olika faktorer som bland 

annat åskådliggjordes genom att barnen skulle hålla sig undan från rökning, avstå från 

att äta valnötter, försäkra sig om att barnen sover ordentlig samt tillåta barnen att vara 

lekfulla (Isler et al., 2014). 

 

O´Toole, Lambert, Gallagher, Shahwan och Austin (2016) beskriver hur föräldrarna 

väljer sina ord med omsorg, när de för en dialog om epilepsi med barnen. Föräldrarna 

har som målsättning att barnen inte ska känna sig mindre värdefulla eller annorlunda 

från sina syskon. Föräldrarna har även som ändamål att normalisera barnens sjukdom, 

så att barnen inte uppfattar sitt tillstånd som avvikande från det normala. 

Målsättningen är att barnen ska bilda en hälsosam uppfattning om att sjukdomen är en 

naturlig del i familjens tillvaro (O´Toole et al., 2016). Ståndpunkten hos majoriteten 

av föräldrarna som har barn med epilepsi, är att normalisera barnens tillstånd och att 

beskydda barnen från potentiella hot som föreligger mot normaliserandet av 

sjukdomen. Föräldrar anser att detta är en förpliktelse i föräldrarollen, för att 

utomstående inte ska särbehandla barnen eller kategorisera barnen på grund av 

epilepsin (O´Toole et al., 2016). Krampanfallen är oförutsägbara och fordrar att 

föräldrarna konstant ska vara tillgängliga (Baca et al., 2015; Smith et al., 2014) och 

uppmärksamma barnens fysiska, känslomässiga och sociala behov. Att vara förälder 

är således ett livslångt åtagande. Föräldraskapet är däremot inte lika påtagligt när 

barnen blivit vuxna eftersom de övergår till att bli oberoende av föräldrarna (Smith et 

al., 2014). 

O´Toole et al. (2016) betonar hur föräldrarna upplever det viktigt att i samband med 

kommunikation, förtydliga för barnen att epilepsin inte begränsar dem och att de kan 

prestera i samma omfattning som barn utan epilepsi. Föräldrarna upplevde det 

problematiskt när barnen inte behandlades jämlikt, i förhållande till barnen utan 

epilepsi. Föräldrarna uppger att de uppsökte information på internet, men att det inte 

genererade användbar kunskap då informationen mest innehöll propaganda. 

Följaktligen begränsade detta deras kommunikation med barnen (O´Toole et al., 

2016).  

O´Toole et al. (2016) belyser hur föräldrar behöver kunskap om epilepsi, eftersom det 

underlättar för föräldrarna att besvara barnens frågor. Föräldrarna uppger att de inte 

prioriterade kommunikationen kring epilepsi med barnen när krampanfallen inte var 

lika återkommande. O´Toole et al. (2016) betonar hur föräldrarna upplevde ängslan 

på grund av att de känner ett stort ansvar, eftersom de behöver vara återhållsamma 

kring olika frågor om epilepsi vid kommunikation med barnen, med syfte att minska 

oro. Föräldrarna upplevde det väldigt utmanande att samtala om framtiden med 

barnen kring frågor som innefattar körkort, utbildning, yrkesval samt alkohol. 
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Föräldrarna upplevde svårigheter med att underrätta barnen om att det inte finns 

någon garanti att deras epilepsi försvinner med åldern (O´Toole et al., 2016).  

Upplevelser av stigmatisering 

Nguyen et al. (2013) belyser att föräldrarna jämförde epilepsi med andra kroniska 

sjukdomar, för att normalisera de medicinska behandlingarna och jämställa 

stigmatiseringen. Benson, Lambert et al. (2016) understryker att föräldrarna upplevde 

stigmatiseringen som omger epilepsin vara i linje med stigmatiseringen som omger 

den psykiska ohälsan. Till deras förfäran påtalade de att dagens samhälle hade 

bibehållit ett förlegat synsätt till epilepsi. Stigmatiseringen yttrade sig som skräck och 

ansågs som besvärande hos personer i samhället, och beroende på kultur kan epilepsi 

vara helt oacceptabelt (Benson, Lambert et al., 2016). Föräldrarna upplevde att de 

behöver försvara epilepsin och motarbeta stigmatiseringen (Smith et al., 2014). 

Föräldrar påtalade att epilepsi inte är en uppmärksammad sjukdom i samhället, och 

det kan kopplas till den minimala uppmärksamhet som epilepsi får av media, och den 

motvillighet samhället uppvisar till epilepsi (Benson, Lambert et al., 2016). Benson, 

Lambert et al. (2016) hävdar att föräldrarna upplevde epilepsin som osynlig i 

samhället och att den generellt får för lite uppmärksamhet. Föräldrarna påpekar att 

detta kan bero på att det finns för få kända personer som talar öppet om sjukdomen. 

Denna tystnad antog föräldrarna återspeglade hur samhället upplevde sjukdomen som 

obekväm. Skillnaden mellan epilepsi och andra synliga sjukdomar, var att synliga 

sjukdomar ansågs vara mer accepterade i samhället, vilket bidrog till att föräldrarna 

valde att dölja sina barns sjukdom (Benson, Lambert et al., 2016). 

Stigmatiseringen av epilepsi är ett faktum i samhället. Föräldrar pekade på bristen av 

kännedom och uppfattning om epilepsi i samhället. De rådande negativa 

uppfattningarna om epilepsi var svåra att handskas med, och bidrog till en motvilja 

hos föräldrarna att avslöja sjukdomen till utomstående, med orsak av brist på 

engagemang från personer, och en ovilja att diskutera och erhålla kunskap om epilepsi 

(Benson, Lambert et al., 2016). Flertal föräldrar tillkännagav endast sjukdomen för 

personer som måste ha kännedom om barnens tillstånd, detta på grund av rädsla för 

att barnen ska uppleva stigmatisering (Benson, O´Toole, Lambert, Gallagher, 

Shahwan & Austin, 2016). Föräldrarna upplevde sig känslomässigt sårbara när de 

tillkännagav barnens sjukdom till utomstående personer, därför hemlighölls 

sjukdomen, eller så valde föräldrarna att vara selektiva i beslutet vem de väljer att 

delge barnens sjukdom till (Benson, Lambert et al., 2016). En utmaning för 

föräldrarna var att avgöra vilka personer barnens sjukdom skulle delges till, med 

hänsyn till barnens önskemål att inte tillkännage sjukdomen för utomstående. Denna 

utmaning bidrog till ökad stress hos föräldrarna, i frågan om de skulle underrätta 

barnens lärare (O´Toole et al., 2016). Föräldrarna påpekade att rädslan för epilepsi 

och den rådande stigmatiseringen i samhället stänger ute barnet från sociala 

sammanhang (Benson, O´Toole et al., 2016).  
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Föräldrarna hade kännedom om att barnen kunde utsättas för retning och mobbning 

av klasskamrater, och i samband med det bli medvetna om stigmatiseringen som råder 

relaterat till epilepsi. Föräldrarna beskriver att detta kunde väcka känslor hos barnen 

som skam och genans (Benson, O´Toole et al, 2016). Somliga föräldrar befarade att 

barnen skulle utsättas för stigmatisering efter avslöjandet av sjukdomen, att barnen 

skulle möta trångsynta förhållningssätt, diskriminering eller bli exkluderade från 

fritids samt andra aktiviteter. Föräldrarna kunde även vara ängsliga över hur barnens 

klasskamraters föräldrar skulle reagera, med syfte på om framtida inbjudningar till 

lek, övernattningar och kalas skulle bli begränsade (Benson, Lambert et al., 2016). En 

del föräldrar har upplevt att avslöjandet av sjukdomen medfört negativa konsekvenser 

för dem och barnen. Det hade resulterat i färre inbjudningar till tillställningar, barnen 

hade blivit exkluderade från att medverka på idrottslektioner samt blivit förnekade att 

vara med på fritidsaktiviteter (Benson, Lambert et al., 2016).  Ett flertal föräldrar hade 

upplevt att lärare och tränare begränsat barnets deltagande i aktiviteter endast på 

grund av epilepsin. Föräldrarna upplevde därför att de var tvungna till att vara med 

under barnets fritidsaktiviteter (Benson, O´Toole et al., 2016).  

Föräldrar som redan upplevt negativa erfarenheter av epilepsi, hade svårigheter att 

tala med barnen om det. Det kunde medföra att barnen skapade uppfattningar om att 

epilepsi betraktas som tabubelagt (Benson, O´Toole et al., 2016; Benson, Lambert et 

al., 2016). Föräldrarna kunde individuellt upplysa barnen om den rådande 

stigmatiseringen som omger sjukdomen. Det inträffade när föräldrarna uppfattade 

krampanfall i en offentlig miljö som negativt och kände känslor av skam (Benson, 

O´Toole et al., 2016), på grund av tidigare upplevelser som kränkande reaktioner där 

utomstående imiterade epilepsianfall. Dessa upplevelser frambringade negativa 

känslor som vrede, ängslan, förtvivlan och frustration hos föräldrarna (Benson, 

Lambert et al., 2016). 

Upplevelser av att bemästra vardagen 

Nguyen et al. (2013) beskriver att föräldrarna upplevde det mer hämmande än 

givande att tänka på framtida konsekvenser, och beslutade därför att koncentrera sig 

på att leva en dag i taget, samt att sänka förhoppningarna om hur en bra dag definieras 

(Nguyen et al., 2013). Somliga föräldrar uttryckte att religion hade stor betydelse i 

deras liv, som gav styrka och stöd till dem. Föräldrarna framhävde att de kände sig 

välsignade i deras livs- och familjesituation samt att de kände sig utvalda som 

föräldrar till ett barn med epilepsi (Smith et al., 2014). 

Nguyen et al. (2013) belyser att föräldrarna upplevde att de erhöll ett nytt perspektiv 

på livet när de fick se andra föräldrar med svårare kroniskt sjuka barn, antingen med 

andra sjukdomar eller en svårare form av epilepsi. Föräldrarna upplevde därmed att 

deras egna liv verkade enklare (Nguyen et al., 2013). Föräldrar upplevde det givande 

att kommunicera med andra föräldrar som befinner sig i eller varit i liknande 

situation. Det upplevdes vara en stor tröst för föräldrarna att kommunicera och utbyta 
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information om barnens krampanfall, samt om barnens medicinering inte fungerade 

(Pieters et al., 2016). Föräldrarna upplevde även att samtal med andra familjer med 

liknande upplevelser av epilepsi var upplysande och betryggande, samt ingav 

minskade känslor av ensamhet och inbringade en positiv känsla av hopp (Nguyen et 

al., 2013). 

Mödrarna upplevde det viktigt att ge uttryck för sina känslor, exempelvis genom att 

gråta eller att föra en dialog med utomstående om sin vardagliga kamp. Uttryckandet 

av känslor var av betydelse för att minimera ängslan och andra ogynnsamma känslor 

från att samlas (Nguyen et al., 2013). En mamma påtalade att det var av stor vikt att 

omhänderta sin egen hälsa i första hand, för att sedan vara kapabel till att ta hand om 

sin familj. När föräldrarna hade insett att den egna hälsan var lika viktig som 

familjens, upplevde föräldrarna det värdefullt att återgå till sitt arbete och att utföra 

aktiviteter på egen hand (Nguyen et al., 2013). En del mödrar ansåg att barnen skulle 

gå före deras egna känslor och att mödrarnas känslor var av mindre betydelse. 

Nguyen et al. (2013) påpekar att det inte är sällsynt att föräldrar missunnade sig själva 

och sin hälsa eftersom de hellre ville tillmötesgå barnens behov.  

Nguyen et al. (2013) belyser att föräldrarna valde att ha ett positivt synsätt på 

framtiden med förhoppningar att barnens epilepsi skulle försvinna i sinom tid. 

Mödrarna upplevde det värdefullt, trots deras egna emotionella ansträngningar, att 

dela med sig av sina upplevelser till andra personer. I försök att få samhället upplyst 

om epilepsi, behövde föräldrarna finna det positiva med sina upplevelser, och många 

uppfattade att det hade vuxit som personer av de utmaningar de ställts inför. 

Föräldrarna uttryckte att epilepsin hade frambringat dem en större sympati för världen 

(Nguyen et al., 2013). 

Upplevelser av hälso- och sjukvården 

Det var känslomässigt påfrestande för föräldrarna (Pieters et al., 2016), när läkarna 

misstrodde dem i deras sökande efter hjälp (Baca et al., 2015; Pieters et al., 2016). 

Pieters et al. (2016) belyser att misstron från läkarna resulterade i att föräldrarna 

kände maktlöshet och började ifrågasätta sig själva. Pieters et al. (2016) belyser att 

föräldrarna slutligen var övertygade av läkarna, att det inte förekom något fel på 

barnet och att en remiss därför inte var nödvändig. Det upplevdes svårt för föräldrarna 

att finna en läkare med kännedom, insikt och hjälpmedel till att ta sig an deras barn. 

Förutsättningarna att hitta lämplig läkare vid rätt tidpunkt var svår (Pieters et al., 

2016). Det upplevdes underlättande för föräldrarna att ha en person som förespråkade 

dem. En sådan person kunde vara läkare, sjuksköterska eller socionom. Förespråkaren 

hjälpte föräldrarna att erhålla remisser till barnen, eftersträva andra behandlingar och 

uppmuntrade föräldrarna till att söka efter andra neurologer, om det fanns missnöje 

med den nuvarande (Pieters et al., 2016). 
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Föräldrar upplevde tiden innan operation som planlös och bortkastad eftersom de 

behövde navigera genom vård- och försäkringssystem, då sökandet efter en läkare 

som skulle tro dem var mödosam, tills de slutligen fann en läkare som hade kunskap 

och förståelse för sjukdomen (Baca et al., 2015; Ozanne et al., 2016; Pieters et al., 

2016). Ozanne et al., (2016) påpekar att somliga föräldrar upplevde brist på stöd samt 

fick otillräcklig information under sjukhusvistelsen och upplevde att personalen inte 

hade tid för dem, samt att viss personal varit arroganta, vilket gjorde föräldrarna 

besvikna.  

Föräldrarna upplevde svårigheter att söka information om epilepsi, krampanfall och 

information om de olika behandlingsmetoderna. Föräldrarna upplevde det utmanande 

att lära sig det medicinska språket (Baca et al., 2015). När de väl erhållit kunskap om 

epilepsi kände föräldrarna sig säkrare, och kunde därmed aktivt delta i barnens vård 

(Baca et al., 2015). Det beskrevs som besvärligt och tidsödande i försöken att sortera 

information på egen hand, eftersom specialisterna nämner varierande information 

(Pieters et al., 2016). Smith et al. (2014) framhäver den irritation föräldrarna upplever 

över den omfattande tid det tog att finna rätt hjälp och information till hur de 

lämpligast skulle vårda sina barn. Det upplevdes betryggande av föräldrarna att ha ett 

medicinskt epilepsiteam till sitt barn. Föräldrarna upplevde att de förlitade sig mer på 

den information och kompetens som epilepsiteamet tillhandahöll med, än när barnet 

vårdades av flera specialister som var oberoende av varandra. Föräldrarna kände sig 

även säkrare på sina egna beslut då de upplevde sig vara mer insatta i barnens 

behandlingar (Pieters et al., 2016). Föräldrarna upplevde ett bättre stöd och 

informationen blev avsevärt innehållsrikare när specialister från universitetssjukhus 

blev involverade. Dock upplevde somliga föräldrar att de mottog bättre information 

av andra föräldrar än den information specialisterna tillhandahöll (Ozanne et al., 

2016). 

Föräldrarna ansåg att de borde fått information om plötslig oväntad död vid epilepsi 

av den ansvariga neurologen, istället för att först läst om fenomenet i broschyrer eller 

på internet. Föräldrarna var överens om att plötslig oväntad död vid epilepsi skulle 

belysas rutinmässigt, och de ville bli upplysta om plötslig oväntad död vid epilepsi 

några veckor efter att diagnosen uppdagats. Föräldrarna upplevde det tillräckligt svårt 

att ta in den generella informationen om deras barns epilepsi och behandling 

(RamachandranNair et al., 2013). Vid upplysningen av plötslig oväntad död vid 

epilepsi upplevde föräldrarna att det ska ske genom ett personligt möte, där 

föräldrarna ansåg att neurologen skulle ha avsatt tid att ge information till föräldrarna 

och även ha möjlighet till att besvara föräldrarnas frågor och funderingar. Föräldrarna 

framhävde att det var viktigt att neurologen upplyste om att plötslig oväntad död vid 

epilepsi är ovanligt (RamachandranNair et al., 2013). Därefter önskades ett inbokat 

uppföljningsmöte, där nykomna frågor och tankar kunde diskuteras 

(RamachandranNair et al., 2013).  
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Föräldrarna behöver bli upplysta om att kirurgi är en möjlig behandlingsmetod 

(Heath, Abdin, Begum & Kearney, 2016). Pieters et al. (2016) belyser att föräldrarna 

ansträngde sig för att följa läkarnas direktioner och råd. När föräldrarna tillsammans 

med läkaren hade prövat alla mediciner och behandlingar, ansågs kirurgi vara den 

bästa behandlingen för barnen. Föräldrar prioriterade kirurgi som det sista 

behandlingsalternativet efter otaliga försök av behandlingsmetoder, där kirurgi blivit 

den sista utvägen, med förhoppningen att kirurgi permanent befriar barnen från 

krampanfall (Baca et al., 2015; Pieters et al., 2016). Pieters et al. (2016) belyser att 

när föräldrarna blev upplysta om eventuella komplikationer som kan förekomma i 

anknytning till kirurgin, föredrog föräldrarna fortfarande kirurgi eftersom det positiva 

var av större vikt än de negativa konsekvenser kirurgin kunde förorsaka. Föräldrarna 

ville hellre ta risken än att alltid leva i otrygghet. Beslutet upplevdes vara svårt för 

föräldrarna att ta ställning till eftersom de inte hade någon vetskap om vilken utgång 

kirurgin kunde orsaka (Pieters et al., 2016) och det upplevdes skrämmande samt 

stressfullt för föräldrarna (Benson, Lambert et al., 2016). Baca et al. (2015) påtalar att 

somliga föräldrar inte prioriterade kirurgi som ett sista behandlingsalternativ, utan 

förlitade sig på att barnen kunde växa ifrån sin epilepsi. Detta synsätt alstrades på 

grund av att tidigare läkare hävdat att det kan inträffa att barnen växer ifrån sin 

epilepsi, eller i samband med tidigare föräldrars erfarenheter som påtalat att barnen 

upplevt perioder av remission (Baca et al., 2015). 

Den långa väntan inför kirurgin upplevdes sårbar, ensam och mödosam för 

föräldrarna, därför kontaktades en kontaktperson för att hjälpa föräldrarna att uthärda 

väntan, upprätthålla hoppet och blicka framåt. En kontaktperson kunde vara en 

specialist, ett epilepsiteam eller en familj som varit med om liknande upplevelser 

(Pieters et al., 2016).  

Det kunde få negativa konsekvenser om neurologen bekände sin osäkerhet om 

kirurgin. Föräldrarna var osäkra på vilka förväntningar de kunde ha på kirurgin eller 

vilka chanser barnet hade till överlevnad. Föräldrarna värdesatte en regelbunden 

dialog med neurologen (Ozanne et al., 2016). Deras tilltro till neurologen blev 

avsevärt större när de såg hur neurologen engagerade sig för barnet och när 

föräldrarna kände att deras synpunkter beaktades i beslutsprocessen angående barnets 

behandling (Ozanne et al., 2016).  

Sjukhusvistelsen var oftast påfrestande för familjerna. Föräldrarna uppskattade att 

personalen även tog hand om dem och att de erhöll stöd och hjälp (Ozanne et al., 

2016). Ozanne et al. (2016) belyser även att föräldrarna upplevde operationen lyckad 

när barnen genomgått en hemisfärotomi. Efter kirurgin upplevde föräldrarna en 

avsevärd förbättrad livskvalitet, dock upplevdes situationen fortfarande komplicerad 

efter kirurgin. Ozanne et al. (2016) hävdar att föräldrarna kunde bli missnöjda om 

rehabiliteringen tog längre tid än beräknat, utifrån den information de mottagit.  
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Ozanne et al. (2016) framhäver att föräldrarna upplever ett bra stöd och information 

från vårdteamet efter att barnen genomgått kirurgi. Föräldrarna upplevde det 

betryggande att de kunde ta kontakt med teamet lång tid efter kirurgin, om de skulle 

behöva stöd. De upplevde kirurgin framgångsrik, men trots detta kunde tillvaron 

präglas av sorg. Livet blev avsevärt svårare ifall kirurgin orsakat försämring av 

exempelvis motorik, tal, synfält eller om uppmärksamheten påverkats. Pieters et al. 

(2016) betonar att en del föräldrarna upplevde att kirurgin genererade en positiv 

utveckling för barnen. Föräldrarna uppger att deras tillvaro och livssituation därmed 

förbättrats markant. Ozanne et al. (2016) påtalar att när det var synbart att barnen 

blivit krampfria efter kirurgin, upplevde föräldrarna enorm glädje och kände sig 

befriade från den enorma bördan som epilepsin medförde, oron minskade markant 

och även stressen reducerades. Föräldrarnas framtidsåskådning förändrades och deras 

fokus behövde inte längre vara på barnens krampanfall och medicinering (Ozanne et 

al., 2016).  Föräldrarna framhävde betydelsen av att få tillfredsställande information 

om epilepsikirurgi, där informationen kan framgå i olika former, samt fördelen med 

att skapa en broschyr med de vanligaste frågorna som besvaras (Heath et al., 2016).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet anses vara välformulerat och ingiver en förståelse för vad forskningsområdet 

belyser. Sökorden (Forsberg & Wengström, 2015), som tillämpades i samtliga 

sökningar grundades utifrån studiens problemformulering och syfte, det kan anses öka 

trovärdigheten då resultatartiklarna är relevanta till studiens syfte. Därefter översattes 

varje sökord till engelska. Sökordet upplevelse översattes till experience som även 

betyder erfarenhet på svenska. Upplevelse är synonymt med erfarenhet (Svenska 

akademiens ordbok, 2011), dock används orden i olika sammanhang. Ordens 

betydelse kan ha förväxlats vid översättning från engelska, det kan uppfattas som 

missvisande, vilket kan anses sänka rimligheten i studiens resultat. Inga synonymer 

till samtliga sökord tillämpades eftersom sökorden ansågs vara tillräckligt specifika 

och påträffade tillräckligt med vetenskapliga artiklar. I efterhand gjordes en reflektion 

över att mamma och pappa borde tillämpats i sökningarna som synonym till föräldrar, 

detta kan anses minska noggrannheten i studien. I samband med sökorden tillämpades 

även trunkering (Forsberg & Wengström, 2015) som medförde en bredare sökning av 

ord som har samma rot, det anses stärka studiens trovärdighet.   

Med avseende på att utförandet av datainsamling, granskning och bearbetning var 

första gången det genomfördes, kan det haft en inverkan på noggrannheten (Willman 

& Stoltz, 2012). Fritextsökningarna (Forsberg & Wengström, 2012) var de första 

sökningarna som gjordes, däremot ansågs det vara ett misstag med anledning av att 

MeSH-termer borde tillämpats i PubMed i första sökningarna eftersom träffarna 

skulle blivit mer specifika. Sökningarnas utgång hade sett annorlunda ut med färre 

träffar och hade haft en mer specifik inriktning i relation till sökorden. En aspekt som 

stärker trovärdigheten i studien är att de tre databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo 
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genomsöktes och samtliga tillhandahåller omvårdnadsforskning (Forsberg & 

Wengström, 2015). I sökningarna exkluderades inte kvantitativa vetenskapliga 

artiklar med utgångspunkten att inte försumma användbara vetenskapliga artiklar. 

Under granskningens gång ansågs de kvantitativa inte vara av betydelse för studiens 

syfte, samt att de kvantitativa vetenskapliga artiklar inte belyste upplevelser i den 

utsträckning som efterfrågades, därför förkastades samtliga kvantitativa vetenskapliga 

artiklar. I sökhistoriken framgår sökningar som inte genererade resultatartiklar, 

resonemanget bygger på ambitionen att påvisa noggrannheten i sökningarna med 

strävan efter vetenskapliga artiklar. Begränsningsfunktionerna (Karlsson, 2012) som 

användes under sökningarna var vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2006 och 

2016. Efter artikelbearbetningen exkluderades två vetenskapliga artiklar äldre än 

2010, med anledning av att det fanns tillräckligt med ny forskning att tillgå med i 

resultatet. Det anses stärka trovärdigheten då forskningen som redovisats i resultatet 

är aktuell i nutid.  

De vetenskapliga artiklarna lästes enskilt åtskilliga gånger och därefter gjordes ett 

urval av innehållet som ansågs vara betydelsefullt för studiens syfte. Materialet 

indelades i teman för att ytterligare förtydliga innehållet, med hjälp av frågor som var 

utformade utifrån hermeneutisk metod. Frågorna som utgicks från var: Vad är 

föräldrars upplevelser av barnets sjukdom epilepsi? Var gestaltas föräldrarnas 

upplevelse av barnets sjukdom epilepsi? Hur upplever föräldrarna barnets sjukdom 

epilepsi? Varför visar föräldrarna sina upplevelser om barnets sjukdom epilepsi?  

Vidare lästes de vetenskapliga artiklarna gemensamt för att få en överblick av den 

gemensamma förståelsen, därefter jämfördes förståelsen av innehållet samt framkom 

teman och om konsensus uppnåddes gick temana vidare till resultatet, det anses stärka 

studiens trovärdighet (Henricson, 2012). Handledaren och studiekamraterna har under 

manusseminarier läst och kritiskt granskat innehållet i studien, det anses stärka 

studiens trovärdighet (Henricson, 2012). Ingen förförståelse har tidigare funnits inom 

forskningsområdet innan bearbetning av data genomfördes. En ökad 

perspektivmedvetenhet (Forsberg & Wengström, 2015) samt en ökad kunskap infann 

sig om föräldrarnas upplevelser under studiens gång.  

I studien ingår artiklar med ursprung från Turkiet, USA, Irland, Storbritannien, 

Australien, Kanada samt Sverige. Med variation på de olika länderna kan 

överförbarheten påverkas (Henricson, 2012), med avseende på ländernas varierande 

sjukvårds- och försäkringssystem där sjukvårdskostnader skiljer sig markant (Ferraz-

Nunes & Karlberg, 2012). Studiens överförbarhet kan däremot stärkas genom att 

samtliga länder är industriländer.  

Samtliga vetenskapliga artiklar var antingen av grad I eller II efter att en 

kvalitetsgranskning genomförts under databearbetningen. Det anses stärka 

trovärdigheten då de vetenskapliga artiklarnas innehåll innehar en god vetenskaplig 

konstruktion. De vetenskapliga resultatartiklarna har även tagit hänsyn till etiska 
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aspekter, där nio av elva resultatartiklar blivit godkända av en etisk kommitté. De två 

vetenskapliga artiklarna som inte var etiskt prövade, ansågs få ingå i litteraturstudien 

eftersom det framkom att forskarna hade haft ett etiskt förhållningssätt gentemot 

deltagarna. Forskarnas etiska förhållningssätt sammanföll med grundprinciperna inom 

forskning som omfattar människor, där säkerhet, välbefinnande och rättigheter ska 

beaktas. Det anses stärka studiens samvetsgrannhet eftersom en noggrann 

övervägning har genomförts av de vetenskapliga artiklarna med, hänseende till 

studiernas etiska förhållningssätt.  

Resultatdiskussion 

Utgångspunkten i intern logik är att studiens syfte ska vara enhetligt med resultatet 

(Forsberg & Wengström, 2015), vilket anses ha uppnåtts på grund av att en rimlig 

förståelse är påtaglig i anknytning till resultatet. I litteraturstudien framkommer fem 

teman som belyser studiens syfte, upplevelsen av att vara förälder till ett barn med 

epilepsi. Temana innefattar Upplevelser av förlust och försoning, Upplevelser av 

föräldrarollen, Upplevelser av stigmatisering, Upplevelser av att bemästra vardagen 

och slutligen Upplevelser av hälso- och sjukvården. Det framkomna resultatet 

beskriver föräldrarnas upplevelser i olika aspekter och sammanhang. Resultatet ger en 

insikt i att upplevelser är flerdimensionellt, eftersom föräldrarnas upplevelser utspelar 

sig i olika kontexter.   

I resultatet upplevelser av förlust och försoning, beskrev föräldrarna den psykiska 

påfrestningen i samband med barnens erhållna diagnos av epilepsi, det framkom 

tydligt i resultatet att föräldrarna upplevde svårigheter med att acceptera barnens 

sjukdom. Föräldrarna upplevde förlust av sitt ”normala barn” (Benson, Lambert et al., 

2016) och upplevde känslor som oro, ångest, rädsla, skuld, utmattning och depression 

(RamachandranNair et al., 2013). Smith et al. (2014) framhåller hur ett hälsosammare 

leverne uppnås genom att anpassa sig till barnens sjukdom. Emellertid har det skett en 

förändring av föräldrars psykiska upplevelse i samband med barnens sjukdom, då 

tidigare forskning beskriver att vara föräldrar till ett barn med epilepsi ansågs vara en 

stressfaktor och gav upphov till PTSD liknande symtom och depression (Iseri et al., 

2006). En synlig förändring i samband med tidigare forskning är att PTSD liknande 

symtom inte framkommer i resultatet, men däremot förekommer depression 

fortfarande enligt resultatet. Det kan anses bero på att det i nutid är vanligare att 

föräldrar uppnår en acceptans av barnens sjukdom och att utvecklingen börjar 

framskrida i den utsträckning att föräldrarna inte längre upplever PTSD liknande 

symtom, men att depression däremot fortfarande är ett faktum som måste 

uppmärksammas i hälso- och sjukvården.  

I upplevelser av föräldrarollen framkom det att föräldrarna stred för att barnen inte 

skulle särskiljas från sina syskon eller andra barn utan epilepsi. O’Toole et al. (2016) 

beskriver hur föräldrarna väljer sina ord med omsorg när de för en dialog om epilepsi 

med barnen. Föräldrarna har som målsättning att barnen inte ska känna sig mindre 
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värdefulla eller annorlunda från sina syskon. Smith et al. (2014) framhäver hur 

föräldrar upplever det som en plikt för barnens skull att alltid ge sken av att vara 

starka och djärva med förhoppningen att förebygga och beskydda barnen från 

ångestväckande känslor. I Katie Erikssons teori beskriver Lindström et al. (2010) att 

caritas är synonymt med kärlek. Vårdandet bör utgå från att ha caritas som ledmotiv. 

Konsten i vårdandet är att en omvandling sker av något som inte betraktas som 

betydelsefullt till något betydande (Lindström et al., 2010). Ansvaret föräldrarna har 

till barnen är påtaglig, eftersom det synliggörs i resultatet att föräldrarna har ett stort 

ansvar med en beskyddande roll. Det kan anknytas till Katie Erikssons teori 

(Lindström et al., 2010) där hon beskriver att kärleken är en grundläggande drivkraft i 

all omsorg. Kärleken är en viktig beståndsdel som bör genomsyra föräldraskapet, det 

medför att barnen blir bekräftade i sin existentiella livsvärld.  

I resultatet tydliggörs det hur föräldrarna och barnen omgavs av den rådande 

stigmatiseringen kring epilepsi i samhället, det gjorde att föräldrarna blev påverkade 

av samhällets negativa synsätt till epilepsi. Benson, Lambert et al. (2016) hävdar att 

föräldrarna upplevde sig känslomässigt sårbara när de tillkännagav barnens sjukdom 

till utomstående personer, därför hemlighölls sjukdomen eller så valde föräldrarna att 

vara selektiva i beslutet vem de väljer att delge barnens sjukdom till. Benson, O’Toole 

et al. (2016) beskriver att föräldrarna påpekar att rädslan för epilepsi och den rådande 

stigmatiseringen i samhället stänger ute barnet från sociala sammanhang. I tidigare 

forskning beskriver Spangenberg och Lalkhen (2006) att barn med epilepsi 

betraktades vara aggressiva, våldsamma och psykiskt sjuka. En nämnvärd förändring 

av stigmatiseringen kan inte påvisas eftersom det framgår att tidigare forskning och 

resultatet inte skiljer sig avsevärt åt. Även Mu (2008) belyser att föräldrarna ansåg att 

få personer skulle ha kännedom om barnens sjukdom, då de inte ville äventyra sin 

status i samhället. Ett tydligt samband kan fortfarande påvisas att stigmatiseringen 

inte gjort större framsteg över tid, eftersom det framkommer i resultatet att föräldrarna 

fortfarande får bekämpa den rådande stigmatiseringen.  

Upplevelser av att bemästra vardagen innebär att föräldrarna använde sig av strategier 

för att bemästra livssituationen och tillvaron de befann sig i. Genom att tillämpa dessa 

strategier förbättrades deras tillvaro avsevärt och en ny syn på livssituationen infann 

sig i vardagen. Nguyen et al. (2013) beskriver att föräldrarna upplevde det hämmande 

att tänka på framtida konsekvenser men beslutade därför att koncentrera sig på nuet, 

leva en dag i taget samt att sänka förhoppningarna om hur en bra dag definieras. 

Smith et al. (2014) hävdar att somliga föräldrar uttryckte att religion hade stor 

betydelse i deras liv som gav styrka och stöd till dem. I översiktsstudien påtalar Smith 

et al. (2015b) att barnens sjukdom påverkar föräldrarna negativt, där föräldrarna 

uttrycker en oro och uppgivelse för barnen och deras möjligheter till förbättring. Att 

tillhandahålla stöd och resurser är därför av stor vikt för att inbringa hopp hos 

föräldrarna (Smith et al., 2015b). Ett samband med resultatet synliggörs genom att 

föräldrarna fokuserade på nuet i stället för vad framtiden har i sikte, det berodde på att 
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hopp inbringats hos föräldrarna, med tron om att barnen har en ljusare framtid framför 

sig. Hopp anses därför vara en grundsten hos föräldrarna för att förlika sig med den 

rådande situationen och för att uthärda påfrestningen som föräldrarna upplever. Den 

livsåskådningen kan anses underlätta för föräldrarna och barnen att gemensamt 

bemästra vardagen.  

Föräldrarna upplevde utmaningar som både var positiva och negativa inom hälso-och 

sjukvården. Föräldrarna var i behov av att få stöd och hjälp från ett specialistteam, 

dock upplevde föräldrarna processen omständlig och stötte på motgångar under resans 

gång. Motgångarna exemplifieras som svårigheter att finna en professionell läkare 

inom området, som bemötte föräldrarnas oro med en trovärdighet för den rådande 

situationen. Baca et al. (2015) och Pieters et al. (2016) poängterar att det var 

känslomässigt påfrestande för föräldrarna när läkarna misstrodde dem i deras sökande 

efter hjälp. Denna misstro från läkarna resulterade i att föräldrarna kände maktlöshet 

och började ifrågasätta sig själva. Beulow och Shore (2006) påtalar att somliga läkare 

förnekade att det var något fel på barnen trots föräldrarnas otaliga försök till att få 

hjälp. Ingen förbättring inom hälso-och sjukvården synliggörs i samband med tidigare 

forskning och i anknytning till resultatet, eftersom föräldrarna fortfarande upplever 

svårigheter att finna rätt läkare som har kunskap och förståelse för vad föräldrarna 

genomgår.  

Ozanne et al. (2016) påtalar att föräldrarna uppskattade att sjukvårdspersonalen tog 

hand om dem och erhöll stöd och hjälp. Baca et al. (2015) framhäver att föräldrarna 

upplevde det svårt att söka efter information om epilepsi, krampanfall och de olika 

behandlingsmetoderna och Pieters et al. (2016) nämner att specialisterna gav 

varierande information till föräldrarna. Det kan uppfattas som motsägelsefullt för 

föräldrarna när hälso- och sjukvården delger skiftande information, och de kan 

uppleva svårigheter med att avgöra vilken information som är relevant och passande 

för det individuella barnet. Gazibara et al. (2014) påtalar att det kan vara av betydelse 

att hälso- och sjukvården har som målsättning att tillhandahålla utbildning och stöd 

till föräldrarna. Resonemanget anses vara aktuellt då det framgått i studiens resultat 

att föräldrarna upplever att informationen i hälso- och sjukvården är bristande. Det 

kan därför vara fördelaktigt för föräldrarna att få möjlighet att erbjudas utbildning 

kring epilepsi, det kan exempelvis generera att föräldrarna får förkunskaper gällande 

de olika behandlingsmetoder som finns till förfogande. Detta kan även anknytas till 

Katie Erikssons teori (Lindström et al., 2010) som beskriver att ansa, leka och lära är 

grundstenar i vårdandet och bör tillämpas för att uppnå en förståelse för sjukdomen.  

Resultatet anses rymma en enhetlig innebördsrikedom (Forsberg & Wengström, 

2015) och består av en god struktur (Forsberg & Wengström, 2015). Det är 

framkomligt att en förståelse skapas för hur föräldrars upplevelser definieras. Det 

anses att en enhetlig innebördsrikedom är påtaglig eftersom studiens resultat inte har 

förvanskats och inga egna fördomar förekommer, utan föräldrarnas upplevelser 
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gestaltas som trovärdiga. En struktur anses vara genomgående eftersom en röd tråd i 

resultatet är märkbar.  

Konklusion och implikation 

Föräldrarna utsattes dagligen för utmaningar som att kämpa med att normalisera 

barnens sjukdom, samt att barnet ska känna sig värdefull. Upplevelser som 

föräldrarna fick genomlida innefattade psykiska påfrestningar, som förlust av det 

”normala barnet”, oro, ångest, rädsla, skuld och utmattning. Föräldrarna upplevde att 

stigmatiseringen i samhället var tydligt märkbar och fick dagligen handskas med 

fördomar kring barnens sjukdom. Att offentliggöra barnens epilepsi övervägdes 

noggrant eftersom föräldrarna upplevde sig känslomässigt sårbara i samband med 

tillkännagivandet. Det var nödvändigt för föräldrarna att använda sig av strategier, för 

att bemästra vardagen. Ytterligare en aspekt föräldrarna upplevde var både negativa 

och positiva förhållanden till hälso-och sjukvården, exempelvis svårigheten att finna 

stöd och kompetent sjukvårdspersonal inom området. Föreliggande forskningsresultat 

i litteraturstudien visar att hälso- och sjukvården inte uppmärksammar föräldrars 

välmående i den omfattning som det behövs. Sjuksköterskan bör därför kunna 

identifiera föräldrars psykiska välmående inom vetenskapen omvårdnad, för att 

förebygga eventuella risker för psykisk ohälsa och vidta evidensbaserad omvårdnad 

vid behov i relation till omvårdnadsprocessen, som exempelvis psykiatriskt stöd. Det 

anses därför vara av stor vikt att framtida forskning uppmärksammar föräldrars 

psykiska hälsa i samband med barnens sjukdom.   
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Sökord Cinahl PubMed PsycInfo 

Omvårdnad 
Nursing 

”Nurs*” 

Nursing 

”Nurs*” 

Nursing 

”Nurs*” 

Epilepsi 
Epilepsy 

”Epilep*” 

Epilepsy 

”Epilep*” 

Epilepsy 

”Epilep*” 

Föräldrar 
Parents 

”Parent*” 

Parents 

”Parent*” 

Parents 

”Parent*” 

Upplevelse 
Experience 

”Experienc*” 

Experience 

”Experienc*” 

Experience 

”Experienc*” 

Barn  
Children 

”Child*” 
 

Omsorg  
Caring 

”Car*” 
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*Dubbletter av tidigare lästa abstrakt

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2016-10-28 PubMed 

Nurs* AND Parent* AND Epilep* 

Limits: Published year 2006-2016 90 39 17 8 

2016-10-28 PubMed 

Epilep* AND 

”experienc*,parent*”  

Limits: Published year 2006-2016 158 26 (18*) 10 2 

2016-10-28 PubMed 

Epilep* AND Parent* AND 

(nursing [MeSH Term]) 

Limits: Published year 2006-2016 19 2 (7*) 0 0 

2016-10-28 PubMed 

Epilep* AND nurs* AND (parent 

[MeSH Term]) 

Limits: Published year 2006-2016 38 0 (18*) 0 0 

2016-10-28 PubMed 

Epilep* AND parent* AND 

(experience, life [MeSH Term])  

Limits: Published year 2006-2016 7 1 (2*) 0 0 

2016-10-29 Cinahl 

Nurs* AND Epilep* AND parent*   

Limits: Published year 2006-2016 28 4 (5*) 0 0 

2016-10-29 Cinahl 

Epilep* AND parent* AND 

experienc*  

Limits: Published year 2006-2016 25 1(7*) 0 0 

2016-10-31 PsycInfo 

Epilep* AND parent* AND nurs*  

Limits: Published year 2006-2016 73 15 (20*) 3 1 

2016-10-31 PsycInfo 

Epilep* AND parent* AND 

experienc* 

Limits: Published year 2006-2016 142 15 (33*) 0 0 

2016-10-31 PubMed 

Epilep* AND parent* AND nurs* 

AND car* 

Limits: Published year 2006-2016 0 0 0 0 

2016-10-31 PubMed 

Epilep* AND parent* AND nurs* 

AND child* 

Limits: Published year 2006-2016 85 19 (20*) 0 0 

2016-10-31 PubMed 

Epilep* AND parent* AND nurs* 

AND child*  

Limits: Published year 2006-2016 25 0 (11*) 0 0 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Baca, C.B., Pieters, H.C., Iwaki, T.J., Mathern, G.W. & Vickrey, B.G. (2015). ”A journey 

around the world”: Parent narratives of the journey to pediatric resective epilepsy surgery and 

beyond. Epilepsia, 56(6), 822-832. Doi: 10.1111/epi.12988 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka föräldrars upplevelser av hinder vid mottagandet av barnepilepsikirurgi.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ innehållsanalys  

Urval Ett ändamålsenligt urval gjordes. Föräldrar till barn som tidigare genomgått epilepsikirurgi vid 

UCLA rekryterades. Inklusionskriterier var att föräldrarna skulle ha ett barn som var under 18 år 

vid epilepsikirurgin, mellan år 2006-2011, engelsk-eller spansktalande. 146 inbjudningar sändes 

ut till föräldrar. Totalt deltog 37 föräldrar med i studien. 

Datainsamling En utbildad forskningsassistent och ansvarig forskare frågade först föräldrarna strukturerade 

frågor om föräldrarnas sociodemografiska egenskaper, sjukförsäkringar till barnen, om en 

specialistläkare var inblandad i vården av barnet, tidpunkten för vården, informationskällor innan 

remiss erhölls till kirurgi. Därefter utfördes semistrukturerade intervjuer för att framkalla 

föräldrarnas perspektiv på tillgång och hinder för vård och kirurgi i förhållande till tiden när 

diagnosen uppdagades. För att få bra svar användes öppna och slutna frågor för att uppmuntra till 

diskussion. Telefonintervjuer utfördes med de spansktalande föräldrarna. Alla intervjuer spelades 

in. 

Dataanalys De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och de spanska intervjuerna översattes till 

engelska. Tre personer i forskarteamet analyserade systematiskt materialet med hjälp av tematisk 

analysmetod. Två personer i forskarteamet läser varje intervju för att bekanta sig med data och 

för att sedan koda intervjuerna. Kodningen granskades och avvikelser diskuterades till en 

överenskommelse uppnåddes. När första kodningen var avslutad sorterades de in i framträdande 

teman och underteman 

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Föräldrarnas upplevelser omfattade informationssökning, flera läkemedelsbehandlingar, problem 

med försäkringar och stressen föräldrar upplever innan de hittat rätt läkare, med kunskap om 

epilepsi. Även om kirurgi ansågs vara sista utvägen, upplevde ändå föräldrarna att kirurgi var ett 

tänkbart alternativ då de hade uppnått tröskeln att epilepsi ansågs mer skrämmande än kirurgi.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

71% Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Benson, A., Lambert, V., Gallagher, P., Shahwan, A. & Austin, J.K. (2016). Parent perspectives 

of the challenging aspects of disclosing a childs’s epilepsy diagnosis to others: Why don’t they 

tell? Chronic Illnes, 0(0), 1-21. Doi: 10.1177/1742395316648749 

Land  

Databas 

Irland  

PubMed 

Syfte Studiens syfte var att undersöka de utmaningar som föräldrar till barn med epilepsi upplever när 

de beslutat för att tillkännage barnens diagnos till omgivningen samt att identifiera vilka faktorer 

som främjar föräldrarnas beslut när de väljer att inte offentliggöra barnens diagnos.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ explorativ design  

Urval Urval gjordes med 34 föräldrar som deltog i studien, deltagarna måste uppfylla kriteriet att vara 

föräldrar till barn med epilepsi i åldrarna (6-16) år, barnen skulle ha ett förskrivet antiepileptiskt 

läkemedel och inte ha andra signifikanta intellektuella funktionshinder, inlärningssvårigheter 

eller hamnat efter i kognitiva utvecklingen. Deltagarna rekryterades via en neurologisk klinik, ett 

specialistsjukhus samt via en nationell epilepsi förening.  

Datainsamling Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer, det fanns ett samarbete med en utvecklad 

forskargrupp samt professionella personer från nationella epilepsi föreningen. Intervjuerna 

genomfördes av den första författaren, intervjuerna varade mellan (14 -67) minuter samt spelades 

in för att senare transkriberas och analyseras.  

Dataanalys Tematisk dataanalys där uppgifter har importerats till NVivo 19 internationellt, 2012. Det är en 

organisatorisk mjukvaruplattform som underlättar lagring, hämtning och manipulering av 

kvalitativdata. Därefter analyserades data tematiskt och processen innebär att identifiera 

upprepade mönster som är av betydelse genom att söka över datamängden. Brauns och Clarke’s 

sex-fas process för den tematiska analysen användes. En genomläsning gjordes flertal gånger av 

data samt kodning av varje transskript gjordes och indelades även i teman och underteman.   

Bortfall Inga bortfall redovisas.  

Slutsats Studien ger inblick i vilka faktorer som bidrar till att föräldrar till barn med epilepsi inte väljer att 

tillkännage barnens diagnos till omgivningen samt vilka faktorer som främjar till att föräldrarna 

väljer att delge barnens diagnos till enstaka utvalda personer. För att förbättra föräldrarnas 

livskvalitet och familjens psykiska välmående samt de utmaningar föräldrar påträffar i samband 

med avslöjandet av barnens diagnos upplevde föräldrarna oro och stress. Vidare belyser studien 

att det bör uppmärksammas för att diskuteras och behandlas av sjukvårdspersonal.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

90% Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Benson, A., O´Toole, S., Lambert, V., Gallagher, P., Shahwan, A. & Austin, J. K. (2016). The 

stigma experiences and perceptions of families living with epilepsy: Implications for epilepsy-

related communication within and external to the family unit. Patient Education and Counseling, 

99(9), 1473-1481. doi: org/10.1016/j.pec.2016.06.009 

Land  

Databas 

Irland 

PubMed 

Syfte Syftet var att presentera upplevelser av stigmatisering som föräldrar och barn med epilepsi 

påträffar i vardagen när de kommunicerar om epilepsi inom och utanför familjen. Studien syftar 

till att undersöka sambandet mellan barn och epilepsi samt föräldrarnas uppfattningar om 

stigmatiseringen som råder.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ och kvantitativ metod 

Kvalitativ explorativ datadesign  

Urval Föräldrar rekryterades via en neuropediatrisk enhet samt genom en nationell epilepsi förening.  

Barn med epilepsi var berättigade att delta om de var i åldern (6-16) år, hade antiepileptiska 

läkemedel förskrivna samt tvungna att uppfylla kriteriet att inte ha några andra betydande 

medicinska tillstånd. I de kvalitativa intervjuerna deltog 33 barn med epilepsi samt 40 föräldrar.  

Datainsamling Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer, intervjuerna genomfördes separat med barn 

med epilepsi och deras föräldrar. Intervjuerna innefattade frågor med avseende att fånga barns 

epilepsi och föräldrars upplevelser av att kommunicera om epilepsi och epilepsi relaterade frågor. 

Intervjuerna spelades in digitalt samt transkriberades ordagrant.   

Dataanalys Tematisk dataanalys. För att underlätta data blev transskript inlagda i NVivo organisations 

mjukvara som underlättar lagring, hämtning och manipulering av stora mängder kvalitativdata.  

Data analyserades tematiskt enligt Braun och Clarke’s ram för tematisk analys. Denna process 

utfördes genom att lyssna, läsa data flertal gånger samt på ett systematiskt sätt tillämpa initiala 

koder över hela datamängden därefter görs en sammanställning av koder till kategorier och teman.  

Bortfall Inga bortfall redovisas.  

Slutsats Studien belyser utmaningar i livet för familjer som lever med epilepsi i barndomen bemöter, hur 

det har stor betydelse för familjär kommunikation om sjukdomen. Många barn med epilepsi 

brottas med stigmatiseringen som omger deras tillstånd, det bidrar till att föräldrar och barn inte 

vill tillkännage sjukdomen till omgivningen och medför även till att kommunikationen om epilepsi 

i familjen begränsas.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

70% Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Heath, G., Abdin, S., Begum, R. & Kearney, S. (2016). Putting children forward for epilepsy 

surgery: A qualitative study of UK parents’ and health professionals’ decision-making 

experiences. Epilepsy & Behavior, 61(1), 185-191. Doi.org/10.1016/j.yebeh.2016.05.037 

Land  

Databas 

Storbritannien  

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar och vårdpersonal fattar beslut om barnen ska 

genomgå epilepsikirurgi. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Induktiv kvalitativ innehållsanalys 

Urval Studien genomfördes på ett brittiskt specialist sjukhus, där föräldrar valdes ut av en 

specialistsjuksköterska som introducerade dem till studien med inbjudan och informationsblad. 

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer och öppna frågor ställdes. 

Föräldrar och vårdpersonal som skulle delta blev enskilt intervjuade med ljudinspelning.  

Föräldrarna intervjuades om hur de upplevde beslutsfattandet om deras barns epilepsikirurgi, 

motivation och övertygelser som påverkade deras beslut samt resurser som de fann hjälpfulla. 

Intervjuerna utfördes av en i forskargruppen. 

Dataanalys Data transkriberades ordagrant, anonymiserades och analyserades med hjälp av en induktiv 

tematisk inriktning. Materialet bekantades med och därefter skapades kodningar som sedan 

identifierades och blev till teman.  

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Föräldrarna föreslog att de ska stödjas för att fatta beslut om epilepsikirurgi, genom att diskutera 

om kirurgi som en potentiell behandlingsmetod tidigare i processen, samt att tillhandahålla 

ytterligare information och tillgång till andra föräldrar med liknande erfarenheter. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

70% Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Isler, A., Turan, F.D., Gözüm, S. & Öncel, S. (2014). Complementary and alternative approaches 

used by parents of children with epilepsy on epilepsy managment. Epilepsy & Behavior 32(1), 

156-161. Doi:org/10.1016/j.yebeh.2013.12.010 

Land  

Databas 

Turkiet 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att identifiera de komplementära och alternativa metoder som används av 

föräldrar till barn med epilepsi samt vilka positiva och negativa effekter de faktorer som tillämpas 

genererar.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Deskriptiv design 

Urval Barn diagnostiserade med epilepsi under 18 år som besökte neuropediatrisk klinik på Akdeniz 

universitetssjukhus i Turkiet samt 304 barn med epilepsi och deras föräldrar som gick med på att 

delta i studien inkluderades. Deltagarna träffade forskare en gång i veckan på fredagar och inga 

föräldrar eller barn som inte var villiga att delta i studien exkluderades.  

Datainsamling Data insamlades genom ett frågeformulär som utvecklats av forskare, där frågor ställdes 

personligen till deltagarna. Intervjuerna med barnen och deras föräldrar hölls i en lugn miljö i en 

barnneurologisk klinik. Frågeformuläret bestod av 24 frågor och innefattade hur länge barnen har 

haft epilepsi, hur återkommande krampanfallen är samt vilka komplementära och alternativa 

metoder de har vidtagit för krampanfall samt och dessa metoder var effektiva.  

Dataanalys Studiedata analyserades med antalet och procentuell fördelning.  

Bortfall Inga bortfall redovisas.  

Slutsats Föräldrar som ingick i studien använde sig av åtminstone en form av komplementär och alternativ 

metod för sina barn med epilepsi. Föräldrarna rapporterade att de flesta av de metoder föräldrar 

och barn med epilepsi använde sig av ansågs avsevärt förbättra krampanfallen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

75% Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Nguyen, S., Pertini, M. & Kettler, L. (2013). Parental cognitive appraisals and coping behaviours 

following child’s epilepsy diagnosis: A qualitative study. Clinical Child Psychology and 

Psychiatry 0(0), 1-19. Doi: 10.1177/1359104513494089 

Land  

Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka föräldrarnas interna berättelser och upplevelser i efterloppet 

av barnens diagnos eftersom det inte finns kvalitativa studier som specifikt forskat om 

copingstrategier som används av föräldrar till barn med epilepsi och den effekt föräldrarnas 

inställning har. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Deduktiv innehållsanalys  

Urval Mödrar till barn med epilepsi intervjuades individuellt. Deltagarna rekryterades via neurologi 

avdelningens databas på dam- och barnsjukhuset i södra Australien. Barnen skulle vara mellan 3-

12år. Enbart en pappa rekryterades till studien.  

Datainsamling Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna spelades in samt 

transkriberades. 21 intervjuer genomfördes och varade i en timme i genomsnitt.  

Dataanalys Tematisk analys. Intervjudata genomgick tematisk analys för att identifiera och rapportera 

mönster. Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av tematiska analys principer 

som beskrivs av Braun och Clarke (2006), som en deduktiv tematisk analys var teoretiska 

funktioner kodade på ett systematiskt sätt genom hela datauppsättningen.   

Bortfall En pappa exkluderades från studien.  

Slutsats Studien är unik och fokuserar på utforskning av kognitioner och coping beteenden som utövas av 

mödrar till barn med epilepsi och hur de anpassar sig till upplevelsen av att ta hand om ett barn 

med epilepsi. I studien framkommer det vilka copingmönster mödrar tillhandahåller för att kunna 

anpassa sig till barnens diagnos samt hur de effektivt hanterar de känslomässiga symtom som 

uppkommer genom att normalisera barnens tillstånd, dra positiva jämförelser, hopp, finna mening 

och hur de beslutar sig för att ta en dag i sänder.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

70% Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens O’Toole, S., Lambert, V., Gallagher, P., Shahwan, A. & Austin, J.K. (2016). Talking about 

epilepsy: Challenges parents face when communicating with their child about epilepsy and 

epilepsy-related issues. Epilepsy & Behavior, 57(1), 9-15. Doi:org/10.1016/j.yebeh.2016.01.013  

Land  

Databas 

Irland 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka de utmaningar som föräldrar till barn med epilepsi upplever 

när de deltar i en dialog med sina barn om epilepsi och epilepsi relaterade frågor.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Kvalitativ explorativ design  

Urval Urval gjordes med 34 föräldrar till barn med epilepsi i åldern (6-16) år deltog, för att bli 

inkluderade var deltagarna tvungna att vara föräldrar till barn med epilepsi, barnen ska ha haft 

diagnosen i 6 månader eller mer och förskrivits ett recept för antiepileptiskt läkemedel i en tid 

under intervjun. Föräldrar blev exkluderade från studien om deras barn med epilepsi hade andra 

medicinska tillstånd. Deltagarna rekryterades via barnneurolog avdelningen i ett större sjukhus 

genom en nationell epilepsi förening.  

Datainsamling Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer kring ett ämne för att fånga föräldrars 

upplevelser av familjens kommunikation om epilepsi och epilepsi relaterade frågor, föräldrar fick 

välja om de ville bli intervjuade ensamma eller tillsammans med sin partner. Intervjuerna var 

digitalt inspelade samt transkriberades ordagrant.  

Dataanalys Tematisk dataanalys. Transskript importerades till NVivo kvalitativa dataanalys för att underlätta 

datahantering. Data analyserades tematiskt enligt Braun och Clarkes sex steg som innefattar 

följande att bli förtrogen med data, bli bekant med data samt läsa igenom data åtskilliga gånger 

även tillämpning av initiala koder, söka efter teman i hela datainsamlingen för att sedan granska 

dessa teman med resterande forskargrupp, definiera och namnge teman och slutligen producera en 

rapport av de tematiska resultaten.   

Bortfall Inga bortfall redovisas.  

Slutsats Studien belyser hur föräldrarna upplever utmaningar vid en dialog i samband med de frågor 

barnen har kring epilepsi. Framtida forskning behövs för att undersöka faktorer som kan underlätta 

för föräldrarna att engagera sig i epilepsirelaterade diskussioner med sina barn. Utveckling av 

familjebaserad kommunikation för föräldrar och barn som lever med epilepsi kan hjälpa familjer 

att lära sig delta i diskussioner om epilepsi.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

80% Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Ozanne, A., Verdinelli, C., Olsson, I., Graneheim, U.H. & Malmgren, K. (2016). Parental 

experiences before and long-term after their children’s hemispherotomy – A population-based 

qualitative study. Epilepsy & Behavior, 60(1), 11-16. Doi.org/10.1016/j.yebeh.2016.04.025 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet var att upptäcka föräldrars upplevelser före och efter en hemisfärotomi och föräldrars syn 

på information och support.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ tvärsnittsstudie 

 

Urval I studien ingick patienter från alla Sveriges kliniker där hemisfärotomier utförs och data 

användes från svenska nationella epilepsikirurgi registret som samlar in uppföljningsuppgifter 

om alla kirurgiska ingrepp för 2, 5, 10 och 15 år sedan. Sammanlagt deltog föräldrar till 29 barn 

och ungdomar. 

Datainsamling Studien började som en pilotstudie där endast fyra intervjuer ingick som inte spelades in, bara 

antecknades. Därefter beslutades att utöka projektet och inkludera alla föräldrar till barn som 

genomgått en hemisfärotomi under perioden 1995-2007.   

Intervjuledaren ställde 14 öppna frågor, som spelades in, som utforskade upplevelsen om 

livssituationen innan operation, stöd och information före och efter operationen, förväntningar 

och tillfredsställelse med resultatet och den nuvarande situationen. Både anteckningarna och 

inspelningen inkluderades. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys användes. Intervjuerna delades in i kategorier där ord och meningar 

grupperades genom sitt innehåll och sammanhang. Därefter kortades texterna ner i koder. 

Koderna sorterades och blev nio underteman. Med tolkning av dessa underteman framkom två 

teman som gällde innan operation och övrig tid efter operation.  

 

Bortfall Tre ungdomar valde att svara själva, en vuxen kunde inte kontaktas, två föräldrar valde att inte 

delta och två inspelade intervjuer kunde inte analyseras av tekniska problem.  

Slutsats Livssituationen upplevdes kaotisk innan hemisfärotomin. Trots att operationen orsakade mycket 

oro, så var de positiva effekterna uppskattade. De positiva effekterna gällde inte bara 

krampanfallen utan även på hela familjesituationen. Det bidrog till mindre stress och oro samt 

mindre isolering för familjen. Däremot behöver support och information från sjukvården 

förbättras. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

92% Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Pieters, H.C., Iwaki, T., Vickrey, B.G., Mathern, G.W. & Baca, C.B. (2016). ” It was five years 

of hell”: Parental experiences of navigating and processing the slow and arduous time to 

pediatric resective epilepsy surgery. Epilepsy & Behavior 62(1), 276-284. Doi: 

org/10.1016/j.yebeh.2016.07.019 

Land  

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser och uppfattningar av den långsamma och 

ansträngande perioden före erhållen remiss och utvärdering av epilepsi pediatriken. Ett sekundärt 

syfte var att klargöra de faktorer eller handledare som föräldrarna identifierade hade hjälpt dem 

framåt längs sin resa till kirurgi. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ innehållsanalys 

Urval Engelska eller spansktalande föräldrar till barn som genomgått en epilepsikirurgi före 18 års 

ålder, mellan åren 2006 och 2011. 

Datainsamling Författarna och en utbildad två språkig forskarassistent genomförde 37 semistrukturerade 

telefonintervjuer med enskilda föräldrar där öppna och slutna frågor användes. 

Uppföljningsfrågor användes om något behövde förtydligas. Alla intervjuer spelades in och 

transkriberades ordagrant. En del fall översattes från spanska till engelska för att avidentifieras.  

Dataanalys Genom att följa tematiska analysmetod började två av forskarna inläsningen av 2-3 intervjuer för 

att bekanta sig med data och sedan oberoende av varandra koda små delar av intervjuerna. 

Analyslaget träffades regelbundet för att systematiskt granska koderna och diskutera avvikelser 

tills överenskommelse uppnåddes. Koderna delades sedan in i de mest framträdande teman och 

underteman. 

Bortfall Inga bortfall redovisas. 

Slutsats Föräldrarnas beslutsfattande underlättades när föräldrarna så småningom erhöll en preoperativ 

remiss och fick en kallelse till ett specialistteam som de förlitade sig på. I samband med detta 

sökte föräldrarna information och stöd. Forskarna upptäckte att det råder potentiella barriärer 

som begränsade föräldrarna och hjälpte föräldrarna att bli aktiva i sökandet att finna lämplig 

hjälp från specialister i omvårdnad och att föreslå interventioner för att strukturera 

kommunikationen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

77% Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

  

Referens RamachandranNair, R., Jack, S.M., Meaney, B.F. & Ronen, G.M. (2013). SUDEP: What do 

parents want to know? Epilepsy & Behavior, 29(3), 560-564. 

Doi.org/10.1016/j.yebeh.2013.09.040 

Land  

Databas 

Kanada 

PubMed 

Syfte Syftet var att förstå de olika föräldrarnas synpunkter på om och hur man ska närma sig frågan om 

plötslig oväntad död vid epilepsi, för att klargöra den optimala tidpunkten och utformningen av 

information. Även lära föräldrarna strategier för att minimera den känslomässiga bördan. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Explorativ design 

Urval Ändamålsenligt urval som inkluderade föräldrar till barn som har dött en plötslig oväntad död av 

epilepsi, föräldrar till barn med måttlig till svår epilepsi, föräldrar till barn med mild epilepsi och 

föräldrar till barn med nydiagnostiserad epilepsi. Barn och ungdomar upptill 17 år som hade fått 

behandling på neurologi kliniken på barnsjukhuset identifierades från sjukhusets epilepsidatabas. 

Sex föräldrar kontaktades till fyra barn som hade dött en plötslig oväntad död av epilepsi. 

Datainsamling Sex fokusgruppintervjuer genomfördes av en erfaren intervjuar med hjälp av en semistrukturerad 

intervjuguide. Varje intervju varade i två timmar. Enskilda intervjuer genomfördes, med de 

föräldrar som hade förlorat sitt barn på grund av epilepsi. Alla intervjuer spelade in och sedan 

transkriberades ord för ord.  

Dataanalys En textanalys genomfördes med programvara NVivo 8 omedelbart efter transkriptionen. 

Principerna för en innehållsanalys användes för att koda och kategorisera fokusgrupp- och 

intervjudata. Centrala begrepp från intervjuerna användes som en första kodning. Koderna 

processades och bildade nya koder som utmynnade i kategorier. Likheter och skillnader mellan 

kategorierna dokumenterades. 

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Studien visar att föräldrar till barn med epilepsi vill bli informerade om plötslig död av epilepsi. 

Den optimala tidpunkten för rådgivning bör fastställas från fall till fall, med hänsyn till graden av 

känslomässig och mental mättnad som för närvarande kan finnas i föräldrar som nyligen fått sitt 

barn diagnostiserat med epilepsi. Föräldrarna var överens om att rådgivningen bör ske tidigt, vid 

första eller andra kliniska besöket. Det bör finnas tillräckligt med tid för att möjliggöra en 

diskussion kring ämnet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

78% Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

Referens Smith, G., Wagner, J., Andrews, J., Austin, J., Meuller, M., Carter, E. & Griesemer, K. (2014). 

Caregiving in pediatric epilepsy: Results of focus groups and implications for research and 

practice. Epilepsy & Behavior, 34(1), 34-41. : Doi:10.1016/j.yebeh.2014.03.002 

Land  

Databas 

USA 

PsycInfo 

Syfte Syftet var att undersöka vårdnadshavares uppfattningar om omvårdnadsprocessen i olika 

tidsperioder efter epilepsi diagnostiseringen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Pilotstudie   

Urval Ändamålsenligt urval gjordes där vårdnadshavare valdes ut från ett medicinskt center. 

Vårdnadshavarna delades in i fyra grupper beroende på hur länge sedan det var som deras barn 

fick diagnosen. 19 vårdnadshavare deltog i studien. Inklusionskriterierna var vårdnadshavare till 

barn med diagnostiserad epilepsi, bosatta inom 80 miles radie och kunde läsa och tala engelska 

samt var villiga att delta. Vårdnadshavare uteslöts om deras barn hade ett allvarligt eller 

livshotande medicinskt tillstånd.  

Datainsamling 85 potentiella deltagare identifierade och 29 gick med på att delta. Totalt deltog 19 

vårdnadshavare under fokusgruppsmöten. En utbildad gruppledare och en assistent ledde 

gruppintervjuerna. Frågorna har utvecklats i samråd med en utbildad epilepsi sjuksköterska, 

språk-och innehålls expert samt pediatrisk psykolog. Under intervjuerna togs fältanteckningar 

och allt spelades in och transkriberades ord för ord. 

Dataanalys Tematisk analys användes. Först lästes data in, därefter transkriberades följt av att två 

gruppledare och två undersökare läste materialet. Därefter kodades och organiserades potentiella 

teman. När teman granskats gjordes en analys för att beskriva och identifiera varje tema. 

Bortfall 11 vårdnadshavare deltog inte i studien 

Slutsats Processen för omvårdnad innebär en pågående navigering av förutsedd epilepsi och de negativa 

effekterna av informell vård. Det finns tydliga skillnader när det gäller upplevelser av 

omvårdnaden som behövs i de olika tidsperioderna efter diagnostiseringen. Vårdnadshavarna 

delade med sig av personlig information i upplevelse av omvårdnadsprocessen, exempelvis 

hantering av familjeproblem, pågående informationsbehov, samhällets resurser och förväntningar 

för framtida utveckling och behandling. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

73% Grad II 
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