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Sammanfattning 
Tourettes syndrom är ett neuropsykiatriskt tillstånd som kännetecknas av ticks, vilket 

är ofrivilliga rörelser och verbala läten. Tourettes syndrom förekommer hos 1 % av 

världsbefolkningen. Syndromet debuterar oftast mellan 3–10 års ålder och försvinner 

eller reduceras vanligen före 18 års ålder. Syftet med studien var att belysa personers 

upplevelser av att leva med Tourettes syndrom. Uppsatsen genomfördes som en 

allmän litteraturstudie där elva vetenskapliga artiklar analyserades. Följande 

huvudkategorier framkom i resultatet: upplevelser av att vara i sociala sammanhang 

samt upplevelser av att hantera tillvaron. Resultatet påvisade att personer med 

Tourettes syndrom upplevde svårigheter i sociala sammanhang, stigmatisering och att 

kamrater var viktiga i vardagen. Då knapphändig forskning finns om hur det är att 

leva med Tourettes syndrom, är det av vikt att sjuksköterskan får ökad förståelse om 

syndromet för att kunna personcentrera omvårdnaden.                                                                                                             
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Abstract 

Tourette syndrome is a neuropsychiatric disorder characterized by ticks, which is 

involuntary movements and verbal sounds. Tourette syndrome affects 1% of the 

world population. The syndrome has it´s onset usually between 3-10 years of age and 

disappears or is reduced usually before the age of 18. The purpose of the study was to 

illuminate people's experiences of living with Tourette syndrome. The essay was 

carried out as a literature study where eleven scientific articles were analyzed and 

summarized. The following main categories emerged in the result: experiences of 

being in social situations and experiences of handling life. The results showed that 

people with Tourette syndrome experienced difficulties in social contexts, stigma and 

that peers were important in everyday life. Then there is scant research about what it's 

like to live with Tourette syndrome, it is important that the nurse gain a greater 

understanding about the syndrome to be able to give person-centered care. 
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Inledning 

I världen har 1 % av befolkningen Tourettes syndrom (Robertson, Eapen & Cavanna, 

2009). Tourettes syndrom är ett neuropsykiatriskt tillstånd som yttrar sig i form av 

ticks i varierande grad. Ticks kännetecknas bland annat av ofrivilliga; ryckningar, 

blinkningar, grimaser, visslingar och harklingar (Berardelli, Currà, Fabbrini, Gilio & 

Manfredi, 2003). Tourettes syndrom förekommer i alla åldersgrupper, och debuterar 

ofta i åldern 3–10 år (Khalifa, 2006; Robertson et al. 2009). Förekomsten av Tourettes 

syndrom är 0,5–3% bland barn i 3–7 års ålder och fler pojkar än flickor lever med 

syndromet (Khalifa, 2006). Vid 10–12 års ålder är symtomen ofta som mest 

förekommande, och försvinner eller avtar vanligen före 18 års ålder (Smith, Fox & 

Trayner, 2015). Enligt Conelea et al. (2011) lever 1 av 20 000 vuxna individer med 

syndromet. 

Ungefär 90% av personer med Tourettes syndrom har parallellt även tvångssyndrom, 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), ångest, depression och 

sömnstörningar (Smith et al. 2015). Att leva med Tourettes syndrom beskrivs som 

påfrestande för den drabbade och dess närstående. För individen kan självkänslan och 

det sociala livet bli negativt påverkat. Aktuell forskning visar att personer med 

Tourettes syndrom i högre grad än andra lider av psykisk ohälsa, som en följd av 

okunskap och oförståelse från omgivningen (Smith et al. 2015). Föreliggande 

litteraturstudie kan bidra till att personer med Tourette syndrom, deras närstående och 

sociala nätverk förstår syndromet bättre. Sjukvårdspersonal behöver kunskap och 

förståelse för hur personer som har Tourettes syndrom upplever sin vardag, för att 

kunna bemöta patienten utifrån hens förutsättningar.  
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Bakgrund 

Tourettes syndrom 

 

Tourettes syndrom beskrevs i litteraturen för första gången år 1825, då en kvinna vid 

namn Marquise de Dampierre utvecklade ticks vid sju års ålder. Kvinnan blev socialt 

utfryst och levde isolerad till sin död vid en ålder av 85år (Khalifa, 2006). Georges 

Gilles de la Tourette var verksam som neurolog under andra halvan av 1800-talet 

(Rickards & Cavanna, 2009). På en klinik kom han i kontakt med patienter som 

uppvisade plötsliga ofrivilliga rörelser, samt tvångsmässigt svärande. Tourette 

intresserade sig för patienterna och började dokumentera de sjukdomsspecifika 

symtomen, vilket senare ledde till att hans observationer fick spridning (Rickards et 

al. 2009). Tourette lade därmed grunden för den nutida forskningen om Tourettes 

syndrom, och fick syndromet uppkallat efter sig (Khalifa, 2006).     

Enligt American Psychiatric Association, (2013) diagnostiseras Tourettes syndrom 

genom förekomsten av flera motoriska och minst ett verbalt ticks, inte nödvändigt 

samtidigt. Frekvensen av ticks kan variera i intensitet, men skall ha förekommit i 

minst ett år sedan debut. Debuten skall ha skett före 18 års ålder och skall inte vara 

orsakade av någon substans eller medicinskt tillstånd (t.ex. Huntingtons sjukdom eller 

Postviral encefalit) (American Psychiatric Association, 2013). Ticks kan även 

förekomma utan koppling till Tourettes syndrom (Khalifa, 2006). 

Ticks kännetecknas av ofrivilliga, icke-rytmiska och meningslösa rörelser och läten 

av olika slag (Berardelli et al. 2003). Motoriska ticks innefattar bland annat; 

ryckningar, blinkningar, grimaser och vridningar på olika sätt och med olika 

kroppsdelar. Verbala ticks innefattar bland annat visslingar, harklingar, smackningar, 

fnys, hostningar och ord eller meningar av olika slag.  

Berardelli et al. (2003) nämner även att ticks kan beskrivas som enkla och komplexa. 

Ticks i form av ljud, läten, mindre rörelser och ryck från ansikte eller nacke benämns 

enkla. Ticks som utgörs av sammanhängande muskelgrupper och meningar benämns 

komplexa. Rörelserna och ljuden förekommer i olika frekvens och omfattning hos 

olika individer (Berardelli et al. 2003).  

Under stora delar av 1900 talet, förklarades patofysiologin bakom Tourettes syndrom 

vara psykoanalytisk. Först när farmakologisk behandling med neuroleptika visade ge 

en reducering av ticks, anammades att tillståndet är neuropsykiatriskt (Khalifa, 2006). 

Wang, Maia, Marsh, Colibazzi, Gerber & Peterson, (2011) och Khalifa, (2006) menar 

att det finns teorier om den fysiologiska orsaken bakom de ticks som kännetecknar 

syndromet. Genetiska studier tyder på att ticks orsakas av att nervbanor i basala 

ganglierna, särskilt i caudate nucleus och inferior prefrontala cortex inte dämpas av 

efferenta signaler från kortico-stratiala-talamo-kortikala kretsar. Dessa efferenta 
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signaler tros ligga bakom upphovet till driften eller begäret (eng. urge) till ett ticks 

(Wang et al. 2011; Khalifa, 2006). 

  

Steinberg, Baruch, Harush, Dar, Woods, Piacentini & Apter (2009) menar att ett ticks 

föregås av ett sensoriskt fenomen som kallas premonitory urges, vilket kan översättas 

till förkänningar, behov eller drift. Fenomenet kan förklaras som en ofrivillig känsla, 

drift eller begär att utföra ett ticks, som delvis frivilligt kan bli tillfredsställd 

(Steinberg et al. 2009). En reboundeffekt uppstår om ticks hämmas en tid, det innebär 

att följande ticks förstärks i intensitet och frekvens (Robertson, 2008).  

Eapen & Črnčec, (2009) förklarar att många barn upp till tio års ålder inte är 

medvetna om förkänningarna, därför upplevs ticksen som ofrivilliga av barnet. Eapen 

et al. (2009) menar vidare att barn med Tourette oftast är accepterade av sina 

klasskamrater under de första åren i skolan. Tiden precis innan och under puberteten 

är oftast som mest problematisk för barnen. Risken att inte bli accepterad av 

kamraterna har visats vara större, i och med att ticksen vid tidpunkten är som mest 

förekommande (Eapen et al. 2009).  

Robertson et al. (2009) beskriver att copropraxia (grek. Kopros=Avföring. 

Praxia=rörelse), coprolalia (latin lali=att tala), echolalia och palilalia är ovanliga 

symtom vid Tourette, men viktiga att vara medveten om. Studier har visat att 

coprolalia förekommer bland 10–15 % av befolkningen med Tourette. Fenomenet 

yttrar sig med ofrivilliga ord, ljud eller meningar av obscen eller annan socialt 

olämplig karaktär. Coprolalia förekommer ofta i en något högre ljudnivå än 

samtalston, det kan få den drabbade att uppleva ett stort lidande (Tourettes Syndrom - 

Riksförbundet Attention. u.å.). Än mer sällsynt yttras copropraxia, ofrivilliga obscena 

eller andra socialt olämpliga gester, echolalia; härmande av andras rörelser eller läten, 

och palilalia; härma sig själv (Robertson et al. 2009). 

Parallella diagnoser och konsekvenser  

Parallellt med syndromet hos cirka nio av tio personer förekommer även ADHD, 

inlärningsproblem och läs-och skrivsvårigheter (Hoekstra, Lundervold, Lie, Gillberg 

& Plessen 2012; Khalifa, 2006). Smith et al. (2015) och Robertson, (2008) nämner att 

även psykisk ohälsa; sömnstörningar, tvångssyndrom, ångest och depression är 

vanligare bland personer med Tourettes syndrom än hos andra jämnåriga.  

 

Smith et al. (2015) framhåller att livet med Tourettes syndrom i många fall innebär att 

individer upplever ett socialt utanförskap i skolan och på fritiden. Okunskap och 

oförståelse från omgivning, släkt och vänner, framförallt vid närvaro av olämpliga 

motoriska eller obscena vokala ticks, leder till tillbakadragenhet och svårigheter med 

relationer. Personer som har syndromet beskrivs av Smith et al. (2015) och Espil, 

Capriotti, Conelea & Woods, (2014) ha ett konstant behov av att anpassa sig till 
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sociala sammanhang för att undvika konstiga blickar och missförstånd. Smith et al. 

(2015) uppmärksammar att mötet med hälso-och sjukvården präglas av bristande 

kunskaper och osympatiskt bemötande av personer som lever med Tourettes. 

Hoekstra et al. (2012) belyser att sjukvårdspersonal bör vara medvetna om risken för 

utveckling av psykisk ohälsa och relationsproblem hos personer som lider av 

Tourettes syndrom.   

Stigma  

I Smith et al. (2015) förekommer begreppet stigma och stigmatisering upprepade 

gånger. Enligt Björkman & Lundberg (2014) betyder termen stigma märke efter stick 

eller brännmärke och har sitt ursprung från antikens greker. På den tiden blev 

personer som ansågs föraktade eller utstötta fysiskt märkta genom att få tecken 

förevigade på huden, med syftet att förmedla något nedvärderande i hens moraliska 

status och för att allmänheten skulle undvika personen (Björkman & Lundberg, 2014). 

I modern tid är stigma vanligen kopplat till sociala roller och utstötning i sociala 

sammanhang. Björkman & Lundberg, (2014) nämner att konsekvent nervärdering av 

person i fråga och erkännandet av skillnader baserat på bestämda kännetecken är de 

två fundament som utgör kärnan i stigmatisering. 

Björkman & Lundberg, (2014) förklarar att stigma i personlig kontext innebär att 

personer förväntar sig reaktioner (negativa) från omgivningen. Att bli illa behandlad 

på grund av sitt tillstånd, att få kränkande kommentarer eller att människor på något 

vis försöker undvika en annan person på grund av dess tillstånd ingår i kategorin 

stigma.   

Att leva med ett kroniskt tillstånd 

 

Att leva med ett kroniskt tillstånd kan beskrivas som att kroppen blivit en motståndare 

i vardagen (Öhman, 2014). Människan kämpar för normalisering av vardagen och 

pendlar mellan att uppleva hopp och förtvivlan. Att leva med ett kroniskt tillstånd 

beskrivs innefatta upplevelser av att vara annorlunda. Det framkommer även att 

människor upplever sig iakttagna, och blir som följd skygga och undviker helst möten 

med andra människor (Öhman, 2014). Bortstötning från vänner och familj leder till att 

människan som lever med ett kroniskt tillstånd riskerar att få mindre stöd, och bli 

socialt isolerad från sin sociala krets. Sjukvårdspersonal bör inte ha förutfattade 

meningar i mötet med människor som lever med ett kroniskt tillstånd (Earnshaw, 

Quinn & Park, 2011). Som sjuksköterska är det viktigt att besitta kunskap om 

personers upplevelse av att leva med kroniskt tillstånd, detta för att kunna forma 

omvårdnadshandlingar som underlättar tillvaron för den drabbade (Öhman, 2014).  
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Omvårdnad 

 

Joyce Travelbee var verksam som omvårdnadsteoretiker under mitten av 1900talet. I 

Travelbees omvårdnadsteori är den mellanmänskliga dimensionen i relationen mellan 

två människor central för omvårdnad. Målet med omvårdnaden är enligt Travelbee att 

hjälpa individen, familjen eller samhället att förebygga, bemästra och att finna mening 

i den enskildes upplevelse av sjukdom och lidande (Kirkevold, 2000). 

Relationen kan enligt Travelbee endast knytas mellan två personer, inte mellan 

sjuksköterska och patient, därför förkastas dessa roller. Relationen beskrivs som målet 

av en process, som sjuksköterskan och patienten gemensamt åstadkommer, 

sjuksköterskan har dock det yttersta ansvaret att upprätta relationen. Processen består 

enligt teorin av fem steg, där varje steg utgörs av en interaktionsfas mellan 

sjuksköterska och patient. Efter varje interaktion är etableringen av en relation mellan 

patient och sjuksköterska närmare. Travelbee påpekar att det är viktigt att 

sjuksköterskan strävar efter att inte stereotypisera patienter, då det kan vara ett hinder 

för att se det unika i individen. Slutligen når den mellanmänskliga relationen ett stadie 

då parterna på ett djupare plan förstår och kan dela varandra upplevelser (Kirkevold, 

2000). 

Travelbee menar att sjuksköterskan endast kan skapa en mellanmänsklig relation till 

patienten genom kommunikation. Kommunikation är enligt Travelbee en process som 

består av att två eller fler parter utbyter eller delar med sig av tankar och känslor. 

Travelbees huvudtes är att sjukdom och lidande är en personlig subjektiv upplevelse, 

eftersom varje individ är unik. Med kommunikationen som verktyg kan 

sjuksköterskan förstå den lidande människans upplevelse av sjukdom. Det är inte 

förrän sjuksköterskan och patienten har skapat en relation som sjuksköterskan kan 

stötta patienten i sin sjukdom och lidande. Travelbee hävdar att alla människor någon 

gång har upplevt eller kommer att uppleva lidande av något slag. Lidande beskrivs av 

Travelbee som olika typer av förluster och uppfattas av många som meningslöst. 

Målet för sjuksköterskans omvårdnad är enligt Travelbee, att underlätta för patienten 

att uthärda och lindra lidandet, samt att vara till hjälp för att skapa mening i patientens 

situation (Kirkevold, 2000).    

 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2015) är en av sjuksköterskans kärnkompetenser 

personcentrerad vård. Personcentrerad vård innebär att hela människan är i fokus, och 

individens egen upplevelse av sjukdom och ohälsa. Den personcentrerade vården 

syftar till att göra människans sociala, existentiella, andliga och psykiska behov lika 

viktiga för omvårdnad som fysiska behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2015).  
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Problemformulering  

Personer som lever med Tourettes syndrom riskerar socialt utanförskap och 

tillbakadragenhet. Det är av vikt att sjuksköterskan som möter personer som har 

Tourettes syndrom har kunskap och förståelse för den drabbade.  

Kunskap om ett tillstånd och en förståelse för personers upplevelser är för 

sjuksköterskan en viktig del för att kunna ge god omvårdnad.  

Syfte  
Syftet med litteraturstudien var att belysa personers upplevelser av att leva med 

Tourettes syndrom. 

Metod  
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. En allmän litteraturstudie har till 

syfte att identifiera och analysera studier inom ett valt forskningsområde (Forsberg & 

Wengström, 2015).  

Datainsamling  

Till en början genomfördes osystematiska fritextsökningar i ett flertal databaser, för 

att få en översikt av tillgänglig litteratur. I samband med den inledande 

fritextsökningen identifierades de relevanta sökorden; Tourette syndrome, experienc*, 

living with, samt liv* alternativt living (se tabell 1, bilaga A). Därefter användes 

sökorden för att identifiera vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet (Friberg, 

2015) Artikelsökningen genomfördes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO. 

Databaserna innehåller vård och-medicinforskning samt tillhandahåller studier med 

inriktning omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015). Fritextsökningar gjordes 

genom att kombinera sökorden i de tre databaserna (Forsberg & Wengström, 2015). 

Trunkering användes för orden experienc* och liv* för att inkludera alla möjliga 

ändelser av sökorden (Friberg, 2015). Den booleska operatorn AND användes för att 

rama in det valda problemområdet. Sökningarna registrerades med en sökhistorik (se 

tabell 2, bilaga B).   

Inklusionskriterier  

Personer i alla åldrar med diagnosen Tourettes syndrom. Artiklarna skulle vara 

originalartiklar skrivna på svenska eller engelska. Artiklarna skulle vara godkända av 

en etisk kommitté eller motsvarande, samt erhålla grad 1 enligt Carlsson & Eimans, 

(2003) granskningsmall, detta för att säkerställa god vetenskaplig kvalitet. 

Inkluderade artiklar skulle vara publicerade från 2011 - 2016. I databasen Pubmed 
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användes inklusionsfunktionen journal article, i Cinahl användes academic journals 

och peer-reviewed, i Psycinfo användes scholary journals och Peer-reviewed.   

Exklusionskriterier  

Artiklar som berörde läkemedel/behandling exkluderades. Artiklar som belyste 

föräldrars eller sjukvårdspersonals upplevelser exkluderades. Artiklar med 

publikationsdatum 2010 och äldre exkluderades för att utgå från det senaste 

kunskapsläget. Översikts (review)- och icke-originalartiklar exkluderades. 

Cinahl 

Den första sökningen var en fritextsökning med sökkombinationen tourette syndrome 

AND experienc* och gav 14 träffar. Sex lästa abstrakt mynnade ut i fem artiklar som 

lästes i sin helhet, varav två kvalitetsgranskades och en artikel kom att användas som 

resultatartikel. 

Den andra sökningen var en fritextsökning med sökordet living with tourette 

syndrome, vilken gav en träff som inte uppfyllde kriterierna. 

Den tredje sökningen var en fritextsökning med sökkombinationen tourette syndrome 

AND liv* AND experienc* vilket gav en träff som inte uppfyllde kriterierna.  
 

Pubmed 

Pubmed användes som databas eftersom den innehåller studier inom omvårdnad samt 

medicin (Wengström & Forsberg, 2015). Den första sökningen var en fritextsökning 

med sökkombinationen tourette syndrome AND experienc*. Sökningen gav 101 

träffar, 39 abstrakt lästes vilket mynnade ut i elva artiklar som lästes i sin helhet. Fyra 

av dessa kvalitetsgranskades, och 3 artiklar kom att användas som resultatartiklar.  

Den andra sökningen var en fritextsökning med sökordet living with tourette 

syndrome. Sökningen gav 142 träffar, 38 abstrakt lästes vilket mynnade ut i 12 

artiklar som lästes i sin helhet. Två av dessa kvalitetsgranskades, och samtliga kom att 

användas som resultatartiklar. 

Den tredje sökningen var en fritextsökning med sökordskombinationen tourette 

syndrome AND living AND experienc*. Sökningen gav 27 träffar, 14 abstrakt lästes 

vilket mynnade ut i åtta artiklar som lästes i sin helhet. Två artiklar 

kvalitetsgranskades och samtliga kom att användas som resultatartiklar. 

PsycINFO 

Den första sökningen var en fritextsökning med sökkombinationen Tourette syndrome 

AND experienc*. Sökningen gav 105 träffar, 27 abstrakt lästes vilket mynnade ut i 15 

artiklar som lästes i sin helhet. Fyra artiklar kvalitetsgranskades och två kom att 

användas som resultatartiklar. 

Den andra sökningen var en fritextsökning med sökordet living with tourette 

syndrome. Sökningen gav 16 träffar, sex abstrakt lästes vilket mynnade ut i två 
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artiklar som lästes i sin helhet. Två artiklar kvalitetsgranskades och en kom att 

användas som resultatartikel. 

Den tredje sökningen var en fritextsökning med sökkombinationen tourette syndrome 

AND liv* AND experienc*. Sökningen gav elva träffar, sex abstrakt lästes vilket 

mynnade ut i en artikel som lästes i sin helhet. En artikel kvalitetsgranskades och 

ingen kom att bli resultatartikel. 

 

Sammanfattning av datainsamling  

När en sökning gav träff på ett överskådligt antal studier, lästes till en början 

artiklarnas titel för att kunna avgöra om den hade med valt problemområde att göra 

eller inte. Sedan lästes kvarvarande artiklars abstrakt för att närmare bedöma om 

studiens innehåll var relevant för valt problemområde. Till sist lästes de artiklar som 

svarade mot syftet i sin helhet, och artiklar som var original och relevanta för syftet 

granskades. Sedan repeterades proceduren för nästa sökkombination. Slutligen 

konstaterades att elva artiklar varav fyra kvantitativa och fyra kvalitativa samt tre 

artiklar hade mixad metod som uppfyllde inklusionskriterierna.  

Databearbetning  

Artiklarna i sin helhet lästes av båda och resultatet diskuterades tillsammans 

(Forsberg & Wengström, 2015). Stycken, meningar eller liknande som svarade mot 

syftet ströks över med markeringspenna. Alla överstrykningar fördes in i ett 

worddokument, vilket skrevs ut och klipptes isär till lappar. Lapparna lästes en och en 

och sorterades i olika grupper utifrån innehåll, därefter bildades två övergripande 

kategorier.  

Forskningsetiska överväganden  
En etiskt godtagbar studie skall enligt Kjellström, (2014) handla om väsentliga eller 

betydande frågor, inneha vetenskaplig kvalitét, och vara genomförd på ett etiskt 

korrekt sätt. Kjellström (2014) poängterar att forskning som genomförs inom Sverige, 

skall ta hänsyn till personuppgiftlagen (SFS 1998:204) samt lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460). Enligt Personuppgiftslagen, (SFS 

1998:204) skall inte personuppgifter kunna kopplas till en enskild människa, därför 

skall alla personuppgifter behandlas konfidentiellt. Lagen (SFS 2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor har till syfte att skydda den enskilda 

människan samt kvarhålla respekten för människovärdet. Helsingforsdeklarationen, 

(2013) används internationellt som har till syfte att nyttan med en studie skall vara 

större än dess risk. Samtliga inkluderade resultatstudier var godkända av en etisk 

kommitté eller motsvarande, och deltagarna hade samtyckt till medverkande.      
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Resultat  
Dataanalysen gav upphov till 2 huvudkategorier, dessa var: Upplevelser av att vara i 

sociala sammanhang och Upplevelser av att hantera tillvaron. Huvudkategorierna 

beskriver i vilka större sammanhang upplevelser av att leva med Tourettes syndrom 

förekom.  

Upplevelser av att vara i sociala sammanhang  

Personer med Tourettes syndrom hade negativa upplevelser av sociala sammanhang 

(Rivera-Navarro, Cubo & Almazán, 2013). Personer med Tourettes syndrom uppgav 

ofta att sociala situationer som kunde leda till att obekanta människor 

uppmärksammade ticks undveks. Att umgås med okända människor eller i vissa fall 

kamrater, kunde ge upphov till stress och fler ticks. Wadman, Tischler & Jackson, 

(2013) och Lee, M., Mu, P., Wang, W. & Wang, H. (2016) menade att rädsla och oro 

att bli sedd som märklig eller annorlunda och att inte bli behandlad som vem som 

helst, genomsyrade de sociala interaktionerna i skolan, på fritiden och på 

arbetsplatser. Det uttrycktes även oro för att bli stigmatiserad och diskriminerad på 

deras kommande arbetsplatser på grund av deras syndrom. Ungdomar kämpade med 

att dölja syndromet och det upplevdes vara en evig strävan att kontrollera ticks i 

sällskap med utomstående (Rivera-Navarro et al., 2013).  

Cuenca et al., (2015) beskrev att stressande upplevelser kunde leda till en negativ 

spiral. Ångest, stress och oro att tappa kontrollen över ticks, gjorde att ticks ökade i 

frekvens, vilket orsakade ännu mer stress för att personer i omgivningen iakttog, och 

ticks tilltog ytterligare. Detta uppstod oftare i skolan än i hemmiljön. Oförutsägbara 

utbrott av ticks beskrevs som svåra eller omöjliga att hämma, och kunde orsaka panik. 

Att konstant behöva vara orolig över syndromet upplevdes som påfrestande, de 

oförutsägbara utbrotten av ticks skapade rädsla och oro att ticksen skulle vara ett 

hinder för att umgås med kamrater (Lee et al. 2016).  

Matsuda, N., Kono, T., Nonaka, M., Fujio, M., & Kano, Y. (2016) rapporterade i sin 

studie att 84% av studiedeltagarna vid särskilda situationer ogillat att visa sina ticks 

för allmänheten, majoriteten av deltagarna i studien kände sig obekväma eller 

ofullständiga då de hindrat ticks. Matsuda et al., (2016) fann att 73% av 

studiedeltagarna rapporterat en reboundeffekt efter att ha hindrat ticks.  

Wadman et al. (2013) uppmärksammade att livet med Tourettes syndrom innefattade 

att uppleva fördomar från allmänheten. Det förväntades från allmänheten att personer 

med Tourettes syndrom skulle uttrycka sig verbalt på märkliga sätt i form av 

svordomar. Flera av de intervjuade upplevde att de ofta fick tillrättavisa människor för 

deras sätt att tro sig veta vad Tourettes syndrom innebär. 
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Enligt Wadman et al. (2013), Lee et al., (2016) och Wadman et al., (2016) lyftes 

upplevelser av både bra och dåliga relationer till kamrater i skolan. Ungdomar 

spenderar stora delar av sin vardag i skolan, relationen med vänner upplevdes därför 

som en viktig del i skolgången (Lee et al., 2016; Wadman et al., 2016). Det framkom 

upplevelser av att kamraterna var förstående, gav stöd och inte såg Tourettes syndrom 

som något konstigt eller något hinder, det framkom även upplevelser av att 

kamraterna var taskiga på olika sätt. Enligt Lee et al., (2016) uttryckte ungdomar oro 

för vad deras kamrater tyckte när ticksen kom, i och med oviljan att bli sedd som 

annorlunda.  

Lee et al., (2016) och Wadman et al. (2013) gav en blandad bild gällande 

upplevelserna av att ha en relation med kamrater för personer med Tourettes syndrom. 

Wadman et al (2013) beskrev att personerna med Tourettes syndrom upplevde att de 

inte hade några nära vänner, andra upplevde att de vänner som de hade, gav dem stöd 

både emotionellt och i skolarbeten. Lee et al., (2016) nämnde att bra vänner var de 

som visade intresse för syndromet, och en förståelse för de drabbade. De kamrater 

som inte brydde sig om syndromet betonades som väldigt viktiga (Nussey, Pistrang & 

Murphy, 2012).   

Lee et al., (2016) fann att klasskamraterna i vissa fall var en källa till glädje för de 

personer som levde med Tourettes syndrom. Syndromet kunde läggas åt sidan, genom 

att ticksen glömdes bort under aktiviteter med kamraterna, vilket gav upphov till att 

de kände sig som en normal person. Att för en stund uppleva att syndromet hade 

försvunnit värderades högt. Lee et al., (2016) menade också att vid de tillfällen 

ungdomarna upplevde sig omtyckta och accepterade av sina kamrater kände de sig 

även glada, vilket gav upphov till att de fick ökat självförtroendet samt en större 

acceptans för syndromet.  

 

”My classmates make me feel happy. Sometimes, we play so happily that I forget that 

I suffer from tics. I feel that I am a normal person and my disease has vanished. 

Therefore, my friends are really important to me” (Lee et al., 2016 s. 467). 

Enligt Lee et al., (2016) hade klasskamraternas förhållningssätt till personer med 

Tourettes syndrom stor betydelse. Ett flertal ungdomar med Tourettes syndrom 

brydde sig om vad deras kamrater tyckte och tänkte, hur kamraterna i omgivningen 

reagerade eller skulle reagera på deras ticks var en ständig oro. Oron grundade sig i 

att inte vilja bli missförstådd eller sedd som annorlunda (Lee et al., 2016). 

” In class I felt embarrassed. I couldn´t pay attention because I heard a laugh and I 

thought my colleagues were laughing at me and I always kept an eye what colleagues 

thought, said, or did and I had a bad time” (Rivera-Navarro et al. 2013 s. 104). 
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Lee et al. (2016) skrev även att om ungdomar trivdes i samvaron med sina vänner 

tänkte de hela tiden på att kontrollera och hindra ticksen, eftersom de inte ville ses 

som konstiga eller annorlunda. Ungdomarna med Tourettes syndrom beskrev även att 

de i stor utsträckning kunde acceptera sina kamraters syn på ticksens närvaro, såvida 

ungdomarna upplevde att de var likvärdiga och accepterade av sina kamrater. 

Wadman et al., (2016) och Lee et al., (2016) belyste att ungdomarna även upplevde 

frustration över kamraternas kunskapsbrist om ticks. Upplevelsen av att bli 

missförstådd eller misstolkad på grund av sina ticks som följde syndromet, var ett 

ständigt orosmoment och en faktor som upplevdes ha stor inverkan på möjligheten att 

bli inkluderad i kompisgänget eller inte. 

Ungdomar med Tourettes syndrom beskrev att de hade många olika strategier med 

syftet att behålla relationen med sina vänner (Lee et al., 2016). Några konkreta 

strategier som ungdomarna delade med sig av var att; dela med sig av matlåda eller 

godis, be om ursäkt med jämna mellanrum och ha hög toleransnivå för vad de ansåg 

vara ovänlig behandling, samt att undvika kamraterna när ticksen var okontrollerbara. 

Acceptans och förståelse från klasskamrater beskrevs vara väldigt viktigt för att kunna 

glömma symtomen. Lee et al. (2016) nämnde att ungdomar därför aktivt försökte bli 

accepterade genom att få kamrater att se deras styrkor och positiva sidor framför 

ticksen.  

Enligt Wadman et al. (2016) och Smith, Fox & Trayner, (2015) upplevde många 

ungdomar att de hade fått någon negativ kommentar, blivit retade eller utsatta för 

mobbing för att de hade Tourettes syndrom. Mobbingen kunde bestå av att få konstiga 

blickar, kränkande kommentarer eller bli härmad. Att bli retad för ticks gjorde att 

ungdomar ville hålla dem tillbaka, med konsekvenser som ett starkt obehag, vilket i 

sin tur gav upphov till att bli retad (Lee et al. 2016). De negativa upplevelser som följt 

mobbingen hade i vissa fall internaliserats och påverkat självkänslan för den drabbade 

(Smith et al. 2015).  

”Usually the people that copy or imitate my tics, that´s the worst people can do. They 

don´t realize how it can make me feel. There was this one boy once who came up to 

me once who said to me my worst tics and kept saying them” (Wadman et al. 2016, s. 

7 av 11).  

Wadman et al. (2016) belyste även att ungdomar upplevde att det var svårt att ha 

fokus på lektioner, behålla koncentrationen samt att rikta uppmärksamhet. Wadman et 

al. (2016) tog som exempel upp att ett ticks med ögonen gjorde läsning svårt, och 

ticks med ett finger, hand eller arm försvårade skrivande.  
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”…there was one tic I had about where I had to keep writing over my words over and 

over again, and I remember one time it just it [the pen] went through the paper and it 

looked messy and I had to start again and it and it – it was awful my hand was 

shaking and it was ‘cause it was that painful” (Wadman et al., 2016, s. 6 av 11). 

Läxläsning efter skolan beskrevs som en utmaning eftersom ungdomarna ofta 

upplevde att de var väldigt trötta efter en dag i skolan. Hemmet sågs av många 

ungdomar som en fristad, där de kunde släppa ticksen fria, det upplevdes som skönt 

eller befriande (Wadman et al. 2016). Skolstarter och examinationer var förknippade 

med oro för att eventuella ticks skulle störa. Dessutom upplevdes ofta nervositet inför 

examinationer, vilket bidrog ytterligare till att ticksen kunde öka i frekvens. Under 

examinationer kunde stress och ångest göra att ticksen blev okontrollerbara, vilket 

sågs som väldigt frustrerande (Wadman et al. 2016). I Lee et al. (2016) studie 

berättade ungdomarna med Tourettes syndrom att de hade möjlighet till enskilda 

examinationsrum men att de inte ville nyttja möjligheten på grund av rädslan att bli 

sedd som annorlunda. 

Tolerans, respekt, acceptans och förmågan att bortse från ticksen upplevdes vara den 

förmågan som i alltför liten utsträckning fanns hos föräldrar, lärare och kamrater 

(Wadman et al. 2013; Lee et al. 2016; Wadman et al. 2016) I Wadmans et al. (2016) 

och Rivera-Navarro et al. (2013) studier framkom det en generell upplevelse av att 

lärare och annan skolpersonal hade låg eller obefintlig kunskap om vad tourettes 

syndrom är, och hur syndromet påverkar den drabbade. Enligt Wadman et al. (2016) 

speglades kunskapsbristen bland lärare i skolan genom rapporter om att lärarna hade 

agerat olämpligt mot elever med Tourettes syndrom. Wadman et al. (2016) menade 

vidare att många ungdomar upplevt att de blivit missförstådda, ett exempel är när 

läraren hade sagt till eleven med Tourettes syndrom efter att ha uttryckt sina ticks, att 

sitta still och att vara tyst. Det framkom även att ungdomarna hade informerat lärarna 

att ticksen var ofrivilliga, trots detta hade de inte blivit trodda, däremot blev de 

stämplade som jobbiga eller ouppmärksamma.  

 

”I would like [that] some teachers were more understanding with regard to TS ” 

(Rivera-Navarro et al. 2013, s. 104). 

Rivera-Navarro et al. (2013) nämnde att personer med Tourettes syndrom delade med 

sig av upplevelser av att inte få stöd från familjen, då de blivit uppmanade att hindra 

sina ticks. I vissa fall menade de att deras föräldrar var mer oroliga för hur 

allmänheten skulle reagera på deras ticks, än vad dem själva var. Bristen på stöd 

upplevdes skapa otrygghet i relationen mellan barn och förälder (Rivera-Navarro et 

al. 2013). 
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“When I am going to my school, she says to me David, do not show your tics and I 

look at her with displeasure and I tell her if you tell me that again I will leave 

“(Rivera-Navarro et al. 2013 s. 106.).  

Cuenca et al. (2015) belyste att personer som sökt vård relaterat till Tourettes 

syndrom upplevt att de stött på oförståelse och kunskapsbrist i mötet med 

vårdpersonal. Vid tillfällen då ungdomarna hade sökt vård för att kunna få behandling 

för ticksen, upplevde de att kunskapen var så pass dålig bland vårdpersonal, att de fått 

svara på frågor om syndromet, snarare än fått svar. Flera ungdomar påpekade att de 

värderar att få vård från sjukvårdspersonal som har god kunskap om Tourettes 

syndrom och som har insikt i hur det är att leva med syndromet (Cuenca et al. 2015). 

 

Upplevelser av att hantera tillvaron 

Ungdomar upplevde att de blev stämplade av utomstående på grund syndromet, men 

att kunna prata med en terapeut som inte blandade in värderingar upplevdes ha stor 

betydelse för att kunna stärka självkänslan (Smith et al. 2016). Många ungdomar 

uppgav att terapi var början på en lång process, terapin var till stor hjälp för de som 

hade kraftiga tics, eftersom ticksen blev lindrigare. Ungdomarna uppgav att de kände 

sig mer sociala och utåtriktade efter att genomgått terapibehandling (Smith et al. 

2016). En motsägande upplevelse belystes av Rivera-Navarro et al. (2013), som 

menade att vissa ungdomar uttryckte ovilja mot att träffa andra med Tourettes 

syndrom, eftersom de var rädda för att uppfattas tillhöra en grupp människor med 

avvikande beteende. Cuenca et al. (2015) framhöll i sin studie att flera ungdomar 

påpekade vikten av terapi för att få kontroll över sina ticks. Smith et al. (2016) belyste 

även att ungdomarna med Tourettes syndrom tyckte att terapirummet var som en 

fristad där de kunde prata, reflektera och uttrycka sina ticks utan att besvära andra.  

De första stadierna av terapi upplevdes vara svåra (Smith et al. 2016). Att genomgå 

behandling för att lära sig kontrollera sina ticks upplevdes initialt stressande, och gav 

upphov till ökad symtomfrekvens, på grund av en upplevd kontrollbrist. Det framkom 

även upplevelser av att hämning av ticks var associerat med något positivt, då 

förmågan att hämma ticksen var en fråga om övning (Smith et al. 2016). De negativa 

upplevelserna av den utmanade starten på terapin minskade efterhand, tids nog 

upplevdes framgångar, vilket motiverade till att succesivt utveckla förmågan att 

kontrollera ticks. Vissa beskrev att copingstrategier succesivt blivit automatiserade, 

eller utövades med minimal ansträngning, och att symtomfrekvensen minskade i takt 

med att kontrollförmågan blev bättre (Smith et al. 2016). Att kunna kontrollera ticks i 

sociala sammanhang för att undvika blickar och stigmatisering värderades högt. Att 

ha gått genom den utmanande processen till att kunna kontrollera ticks, präglades av 

lycka och stolthet (Smith et al., 2016). 
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” I basically have decided somewhere in my head that pretty much it’s not my 

problem, really. I mean, yes sometimes – the odd – the odd occasional time I will be 

frustrated but if people can’t deal with it, it’s not my problem” (Wadman et al. 2012, 

s. 882). 

Copingstrategier framhölls som en väldigt viktig del i livet med Tourettes syndrom 

(Wadman et al. 2013; Lee et al. 2016; Rivera-Navarro et al. 2013; Smith et al. 2015 

och Cuenca et al., 2015). 

Strävan efter att få kontroll på ticksen och att acceptera syndromet som en del av sig 

själv, var de mål som framgick som mest fundamentala. En del av ungdomarna 

beskrev att de emellanåt önskade någon snabb behandling för att slippa ticksen och 

för att kunna slappna av och bli lugna (Cuenca et al. 2015).  

Copingstrategier som lyftes av Wadman et al. (2013) och Smith et al. (2016) var; att 

fokusera på andning genom olika tekniker, en strategi som upplevdes ha lugnande 

effekt, som gav upphov till ökad kontroll och reduktion av ticks, i vissa fall även 

förmåga att hindra dem. Gruppträffar upplevdes normalisera tillståndet och gav 

möjlighet att dela erfarenheter av copingstrategier med andra drabbade. Ungdomar 

som varit utsatta för mobbing fick även möjlighet att i grupp prata om upplevelser de 

varit med om för att konstatera att de inte gjort något fel.  

De ungdomar som led av frekventa och kraftiga ticks upplevde att det inte var ett 

alternativ att sträva efter att kontrollera ticksen. Det framkom istället att de strävade 

efter att dölja ticksen genom att spela clown eller göra sig lustig (Wadman et al. 2013; 

Rivera-Navarro et al. 2013).  

Strategier beskrevs även som en strävan efter att utveckla en förmåga att kunna jobba 

runt och jobba med ticksen (Wadman et al. 2013). Förmågan att kunna kontrollera 

ticks var för de flesta ungdomar målet med coping. Förmågan krävde olika mycket 

kraftansträngningar av olika individer, främst beroende på ticksfrekvensen, men även 

ålder spelade roll för hur individer lyckades hantera syndromet (Smith et al. 2016). 

Smith et al. (2016) speglade processen för att kunna kontrollera sina ticks, som att gå 

från att känna sig isolerad, till att skapa en känsla av kontroll, och att återfå 

självidentitet.  

Smith et al. (2016) menade att individers självförtroende ökade, ungdomar kände att 

de fick möjlighet att nyttja sin fulla potential, och positiva förhoppningar om 

framtiden växte fram. Det framkom även upplevelser av att kunna njuta av livet 

(Smith et al. 2016). 

Matsuda et al. (2016) belyste att 91% av studiedeltagarna upplevde att de behövde 

koncentrera/anstränga sig för att kunna hindra ticksen och 58% rapporterade att de 

ofta eller alltid försökte hindra ticksen. Matsuda et al. (2016) fann att 14% av 
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studiedeltagarna inte kunde hindra sina ticks alls, 53% kunde hindra sina ticks en kort 

stund och 33% svarade att de kunde bibehålla nertryckningen av ticksen en kortare 

period. Av studiedeltagarna rapporterade 83% att de upplevt onormal trötthet (fatigue) 

efter att ha hindrat ticksen (Matsuda et al. 2016).  

 

Att ha lärt sig effektiva sätt att kontrollera sina ticks, både på egen hand och med 

hjälp, sågs som en stor bedrift, framförallt uttryckte ungdomarna ökat självförtroende 

och stolthet då de själva hade funnit strategier för att kontrollera sina ticks (Wadman 

et al. 2012).  

 

“Kurt even stated ´but I’ve sort of done this [coping] on my own, yeah´” (Wadman et 

al. 2012, s. 882).  

Graham, Green, Kurlan & Pelosi, (2014), Nussey et al. (2012) och Wadman et al. 

(2013) menade att om antingen lärare eller ungdomar gjorde en presentation om hur 

det är att leva med Tourettes syndrom, för elever/kamrater i skolan och för 

sjukvårdspersonal, skulle ungdomarna känna sig mer accepterade, förstådda och 

sedda som vanliga människor. Graham et al. (2016) nämnde även att det upplevdes 

som en lättnad för ungdomarna som föreläst, att klasskamrater fått kunskap om vad 

Tourettes syndrom är, då det verkat som att åhörarna tagit åt sig av vad som sades.  

Att vilja göra sitt bästa för att acceptera sig själv och inte se sig som en socialt 

missanpassad person, framkom enligt Lee et al. (2016), genom uttryckta behov av att 

identifiera och tycka om sig själv, innan energi disponerades på att skapa relationer 

med kamrater. En viktig faktor till att personer med Tourettes syndrom blev mer 

optimistiska i sin syn på syndromet, var när de blev äldre, attityden till livet 

förändrades successivt, från att underkasta sig själv till att lära sig att tycka om sig 

själv (Lee et al. 2016). Smith et al. (2016) beskrev att när personer med Tourettes 

syndrom blev äldre upplevdes tomhet och/eller förlorad självkänsla, samt att ticksen 

var den främsta orsaken. 

Enligt Lee et al. (2016) användes filmen ”front of the class” som en inspirationskälla 

för personer med Tourettes syndrom med syftet att förändra sitt förhållningssätt och 

syn på syndromet. Filmen handlar om en man med Tourettes syndrom som genom att 

behandla syndromet som en vän lyckas bli framgångsrik. Ungdomar som sett filmen 

uttryckte förhoppningar om att kunna komma vidare i processen att leva med 

Tourettes (Lee et al. 2016).  

Rivera-Navarro et al. (2013) beskrev att närvaron av syndromet i vissa fall orsakade 

oro inför att bli vuxen, i vissa fall ovilja att bli vuxen, och hur syndromet skulle 

påverka möjligheterna att i framtiden få ett jobb. Wadman et al. (2013) beskrev hur 
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syndromet upplevdes som en ständig närvaro. Var ungdomarna än var och vad de än 

gjorde så var syndromet en evig kamp och plåga, med tankar som varför just jag? 

Kommer jag kunna få ett arbete? Kommer det att avta innan jag blir vuxen? (Wadman 

et al. 2013). Lee et al. (2016) menade att ungdomar med Tourettes syndrom ofta 

funderade på om det var ödet som gjort att de fick leva med syndromet. 

Den personliga upplevelsen av att vara en del av Tourettes syndrom fångades av       

Smith et al. (2016) och Wadman et al. (2013) som upplevelser av att Tourettes 

syndrom inte var en del av dem själva. Upplevelsen beskrevs genom benämningar av 

syndromet och ticks som den, de och ticksen och att syndromet var något separat, 

ofrivilligt fäst vid vad ungdomarna ansåg som deras normala jag.   

 

”Annoying like a wasp is annoying, it never goes away” (Smith et al. 2016, s. 1792). 

 

Enligt Smith et al. (2016) och Wadman et al. (2016) beskrev ungdomar med Tourettes 

syndrom upplevelser av ett inre tryck eller en press som byggdes upp till en spänning 

då de hindrat ticks under en längre tid. Nedtryckningen ledde till att personen blev 

stressad och upprörd. Den inre spänningen beskrevs leda till lättretlighet, ilska och 

aggressivitet. När ungdomarna blev arga upplevde de svårigheter att kontrollera 

ilskan, vilket de ansåg vara en del av syndromet (Wadman et al. 2016). Storch et al. 

(2015) nämnde att ungdomar med diagnosen Tourettes syndrom upplevde eller hade 

upplevt suicidtankar i samband med ilska i större utsträckning än andra ungdomar. 

Ilskan kunde i vissa fall vara svår att kontrollera och kunde av misstag riktas mot 

oskyldiga personer (Smith et al. 2016; Wadman et al. 2016). 

 

Upplevelser av coprolalia belystes av Eddy & Cavanna, (2013), coprolalia kunde 

kopplas till ett lägre skattat Quality of Life, vilket kan spegla att coprolalia upplevdes 

som något negativt. 

Enligt Eddy et al. (2013) upplevde varannan person som yttrade coprolalia att det var 

ett ticks. Samtliga av personerna som yttrade coprolalia upplevde även mental 

coprolalia. Tio studiedeltagare rapporterade att de alltid kunde hindra de verbala läten 

som följde coprolalia (Eddy et al. 2013).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Databaserna Psycinfo, Pubmed och Cinahl användes, vilket stärker litteraturstudiens 

trovärdighet då databaserna innehåller vetenskapliga tidskrifter inom ämnet 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). En inledande ostrukturerad sökning inom 

det valda området gjordes för att skapa en överblick av befintlig litteratur. Det stärker 

trovärdigheten för studien då överblicken gav en ökad kunskap om området. Utifrån 
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den inledande sökningen utformades efter noggranna överväganden relevanta sökord 

som svarade mot syftet (Wallengren & Henricson, 2012). Sökorden kombinerades på 

tre olika sätt i ovan angivna databaser, vilket gav en adekvat mängd träffar. Ämnesord 

användes inte, eftersom de befintliga termerna inte motsvarade syftet med studien, det 

var dessutom inte möjligt att använda samma termer i de olika databaserna.  

Flera av de vetenskapliga resultatartiklarna återfanns som dubbletter i flera databaser, 

vilket tyder på att sökorden var relevanta för studiens syfte, och stärker därför 

trovärdigheten. Brist på erfarenhet av strukturerad litteratursökning kan vara en 

svaghet när det gällde att välja lämpliga sökord och sökkombinationer, vilket kan 

sänka studiens trovärdighet. Den booleska sökoperatorn AND användes för att smalna 

av antalet träffar, och trunkering användes för att inkludera möjliga ändelser av valda 

sökord (Forsberg & Wengström, 2016). Det kan vara en styrka att få med fler 

ändelser av ett sökord, för att inte förlora relevanta artiklar. Det finns risk att relevanta 

sökresultat exkluderats, då det i vissa fall var svårt att avgöra om titeln eller abstraktet 

svarade mot syftet. Det kan ses som en svaghet för pålitligheten då möjliga 

resultatartiklar kan ha exkluderats. Att redovisa sökhistoriken och sökordsöversikten 

gör att studiens bekräftelsebarhet och tillförlitlighet stärks (Wallengren & Henricson, 

2012).  

Inklusionskriteriet att endast inkludera resultatartiklar publicerade mellan år 2011 och 

2016, kan vara en styrka då det speglar det senaste forskningsläget på området. I 

studien ingick fyra kvantitativa, fyra kvalitativa och tre studier med mixad metod. 

Enligt Borglin (2012) förstärker studier med mixad metod trovärdigheten för 

resultatet. I studien ingick tre resultatartiklar med mixad metod, dessa kan därför 

stärka trovärdigheten i resultatet. Kvalitativa studier inkluderades eftersom de syftar 

till att spegla upplevelser eller erfarenheter (Forsberg & Wengström, 2016). 

Kvantitativa studier är inkluderade då de gav en kompletterande bild av upplevelser. 

Det kan anses vara en styrka då studierna inkluderade användningen av olika 

mätinstrument samt representerar en större population. 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall användes för att bedöma 

resultatstudiernas vetenskapliga kvalité. Mallen användes då den var bekant sedan 

tidigare och bedömdes lämplig för studiens design. Erfarenheten av 

kvalitetsbedömning är begränsad, pålitligheten för studien kan därför ha påverkats 

negativt. För att göra bedömningarna så korrekta som möjligt, och stärka studiens 

pålitlighet gjordes bedömningarna först individuellt. Därefter jämfördes 

granskningsmallarna för att gemensamt bedöma artikelns vetenskapliga kvalité. 

Resultatartiklarna lästes ett flertal gånger, både individuellt och gemensamt, och 

diskuterades för att säkerställa att innehållet var förstått och relevant. 

Resultatartiklarna var skrivna på engelska, eftersom språket inte behärskas fullt kan 
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eventuella felaktiga översättningar och feltolkningar ha negativ inverkan på studiens 

trovärdighet. I de fall då osäkerhet fanns kring översättning från engelska till svenska, 

diskuterades innebörden för att nå konsensus undvika missförstånd. Under 

resultatanalysen bearbetades identifierade kategorier i samråd med handledare, vilket 

stärker studiens trovärdighet.  

Alla resultatstudierna var godkända av en etisk kommitté eller motsvarande och hade 

godkänt medgivande från studiedeltagarna. Wallengren & Henricson, (2012) menar 

att det vetenskapliga värdet ökar om inkluderade studier är etiskt godkända, därför 

stärks pålitligheten för studien. Av de sammanlagt 11 resultatartiklarna kom en från 

Spanien, en Taiwan, två från USA, sex från Storbritannien och en från Japan. 

Spridningen av ursprungsländer ger ett bredare perspektiv på studiens resultat, vilket 

kan stärka överförbarheten till andra länder. En svaghet kan vara att de olika 

ländernas kultur och sociala normer kan skilja sig jämfört med Sverige, resultatets 

överförbarhet till svensk sjukvård kan därmed vara begränsad. Studiens 

bekräftelsebarhet stärks genom att studien bedömdes kontinuerligt vid 

reflektionsseminarier och av handledare. 

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa upplevelser att leva med Tourettes syndrom. Resultatet 

utmynnade i två huvudkategorier; upplevelser av att vara i sociala sammanhang och 

upplevelser av att hantera tillvaron. Kategorierna svarar an mot syftet då de 

identifierades som upplevelser av att leva med Tourettes syndrom.  

Upplevelser av att vara i sociala sammanhang framkom på ett eller annat sätt i 

samtliga studier som bearbetades (Rivera-Navarro et al. 2013; Wadman et al. 2013; 

Lee et al. 2016; Cuenca et al. 2015; Smith et al. 2016; Nussey et al. 2012; Wadman et 

al. 2016). Att vistas bland allmänheten präglades av en känsla att känna sig 

annorlunda, och rädsla för att bli bemött eller sedd som konstig och annorlunda. 

Okunskap och bristande förståelse om Tourettes syndrom bland allmänheten, familj 

och vänner var också ett framstående problem för personer som lever med syndromet. 

Även Espil, Capriotti, Conelea & Woods, (2014) nämner att syndromet påverkade 

viljan att befinna sig på allmänna platser och att vara i sociala sammanhang. Espil et 

al. (2014) nämner även att syndromet bidrar till svårigheter i skolmiljön, till exempel 

medverkan i aktiviteter och läxläsning. Resultatet styrks ytterligare av Öhman (2014) 

som menar att livet med ett kroniskt tillstånd präglas av upplevelser att vara 

annorlunda.  

För att människor skall kunna överleva är de beroende av varandra. Interaktionen 

mellan människor ger en social, psykologisk och fysisk stimulans, som är livsviktig 

(Björkman & Lundberg, 2014). I resultatet framkom upplevelser av brist på förståelse 
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och okunskap från allmänheten, det medförde att personer med syndromet upplevde 

stigmatisering (Smith et al. 2016). Stigmatisering kan bidra till att den sociala, 

psykologiska eller fysiska interaktionen mellan människor äventyras, vilket kan ge 

uttryck i negativa konsekvenser för individen. Sjuksköterskans profession innefattar 

att bekräfta och ta hänsyn till den enskilde individens upplevelser av ohälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015). Att som sjuksköterska ha kunskap om hur personer som 

lever med Tourettes syndrom upplever sin tillvaro, kan vara viktigt för att kunna 

personcentrera vården.      

Barn och ungdomar spenderar stora delar av sin vardag i skolan, därför hade 

kamraterna ett betydelsefullt inflytande på tillvaron för ungdomarna som lever med 

Tourettes syndrom. Relationer med nära kamrater som gav stöd betonades som 

särskilt viktiga, framförallt för de ungdomar som upplevde utsatthet (Wadman et al. 

2013; Lee et al. 2016; Wadman et al. 2016; Rivera-Navarro et al. 2013). Skolan ska 

vara en plats där elever känner sig trygga och utvecklar sina färdigheter (Plantin & 

Demmer Selstam, 2013). Cutler, Murphy, Gilmour & Heyman, (2009) finner att 

ungdomar som lever med Tourettes upplever att de blir utsatta för mobbing i skolan 

eftersom de anses vara annorlunda. Utsatthet kan leda till psykisk ohälsa (Plantin & 

Demmer Selstam, 2013), därför är det av vikt att elever med funktionsnedsättning 

tidigt blir uppmärksammade av sjukvården. Travelbee betonar i sin teori vikten av 

relationen med patienten i omvårdnaden. Att etablera en relation med personer som 

lever med Tourettes syndrom, kan därför vara av vikt för sjuksköterskan (Kirkevold 

2000). Utifrån relationen har sjuksköterskan möjlighet att förebygga ohälsa bland 

ungdomar som lever med Tourette, till exempel genom att undervisa eller ge råd om 

hur syndromet kan avväpnas i skolan, utifrån individens behov. 

Vårdsökande personer med Tourettes syndrom upplevde svårigheter i mötet med 

vården. Mötet med vården visade sig innehålla upplevelser av okunskap, att svara på 

frågor om syndromet var vanligare än att få svar (Cuenca et al. 2015). Okunskap om 

Tourettes syndrom bland sjukvårdspersonal synliggjordes även av Rivera-Navarro et 

al. (2009). De menade att vårdsökande upplevt kunskaps och sympatibrist, vilket i 

vissa fall orsakat felaktig behandling och minskad tillit till sjukvårdspersonal. 

Personer med Tourettes syndrom hade behov av stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonalen som har kunskap om syndromet (Cuenca et al., 2015). För att 

hälso- och sjukvårdspersonalen skall kunna ge stöd, är det av vikt att sjuksköterskor 

får kunskap om Tourettes syndrom under utbildningen. Genom förståelse för hur det 

är att leva med syndromet, kan sjuksköterskan bygga upp en förtroendefull relation 

med patienten och därmed ge stöd. Resultatet i studien kan synliggöra drabbade 

personers livssituation, skapa en ökad allmän kunskap, och därmed underlätta livet för 

personer med Tourettes syndrom. Alla personer är enligt Travelbee unika, och 

upplever sjukdom och lidande som en personlig och subjektiv upplevelse (Kirkevold, 
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2000). Sjuksköterskan kan endast förstå personens upplevelser av vardagen genom att 

skapa en relation, med kommunikation som verktyg. För att sjuksköterskan skall 

kunna personcentrera omvårdnaden och skapa mening i tillvaron, kan det vara viktigt 

att förstå hur personer med Tourettes syndrom upplever sin vardag.  

Upplevelser av att hantera tillvaron. I Resultatet framkom främst upplevelser av 

vikten att genomgå terapi i syfte att få kontroll över sina ticks (Smith et al. 2016). 

McGuire, (2016) påpekar positiva resultat med att genomgå terapi för att reducera 

ticksens frekvens. Sjuksköterskan kan upplysa om möjligheten att genomgå terapi, 

samt att behandlingen ofta leder till att symtomen blir lättare att hantera. Ungdomar 

strävade ständigt efter att kontrollera och hindra ticksen, vilket tog kraft och energi 

(Smith et al. 2016) Ticksen kunde vara energikrävande och svåra att kontrollera. 

Konsekvensen var att ungdomarna verkade ouppmärksamma under lektionstid (Cutler 

et al. 2009). För att förhindra utveckling av ohälsa bland ungdomar som lever med 

Tourettes, kan det vara väsentligt att sjuksköterskan har kännedom om livet med 

Tourette.  

 

Ticks beskrevs framförallt som oönskade och påverkade personen både psykiskt och 

fysiskt. Syndromet upplevdes vara irriterande och ticks kunde inskränka ungdomarnas 

förmåga att fokusera på lektionstid och läxläsning. Syndromet påverkade även 

ungdomars förhoppningar om framtiden (Rivera-Navarro et al. 2013; Wadman et al. 

2013; Lee et al. 2016; Smith et al. 2016). I resultatet framkom det att ungdomar som 

lever med Tourettes syndrom upplevde ovilja att bli vuxen (Rivera-Navarro et al. 

2013). Cutler et al. (2009) konstaterar att ungdomar upplevde syndromet som 

påfrestande när ticks var svåra att kontrollera. Stressiga situationer gjorde att ticksens 

frekvens blev värre. Ticks kunde även orsaka smärta om rörelsen var lokaliserad till 

en specifik kroppsdel. Cutler et al. (2009) påpekar även att ungdomar beskrev att de 

inte skulle vara sig själva om de blev av med syndromet, därför önskade de inget 

annat liv än det de hade (Cutler et al. 2009). Travelbee påpekar att sjuksköterskan inte 

skall stereotypisera patienter (Kirkevold, 2000), som sjuksköterska är det därför 

viktigt att lyssna på hur den enskilda individen upplever sin tillvaro.     

Konklusion och implikation 

Resultatet belyser upplevelser av att leva med Tourettes syndrom från två perspektiv; 

upplevelser av att vara i sociala sammanhang och upplevelser av att hantera 

tillvaron. I Resultatet framkom att livet med Tourette innebar att behandlas som 

annorlunda av personer i omgivningen. I skolan upplevdes dålig behandling och 

motgångar från lärare och kamrater då de var okunniga om syndromet. De flesta 

vardagliga situationerna präglades i någon omfattning av att hämma ticks. 

Upplevelser av olika strategier med syfte att hämma ticks var en central del i livet 
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Tourettes syndrom. I resultatet visades även att mötet med vården präglades av 

upplevelser av bristande kunskaper om syndromet 

Studien kan vara av värde för sjuksköterskor då personer med syndromet kan finnas i 

olika sammanhang inom hälso-och sjukvården. Som sjuksköterska är det av vikt att 

besitta kunskap om hur det är att leva med Tourettes syndrom, för att kunna förstå 

patienten och personcentrera omvårdnaden. Grundutbildningen till sjuksköterska 

innehåller ingen undervisning om hur det är att leva med Tourettes syndrom. 

Litteraturstudiens resultat kan därför användas för att belysa upplevelser av att leva 

med Tourettes syndrom. Framtida forskning på området behövs för att öka kunskapen 

om syndromet i skola, sjukvård och för allmänheten.          
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Pubmed Cinahl PsycINFO 

Tourettes syndrom Tourette syndrome Tourette syndrome Tourette syndrome 

Uppevelser Experinenc* Experinenc* Experinenc* 

Leva med Living with Living with Living with 

Leva living Liv* Liv* 



BILAGA B 

 

Tabell 1: Sökhistorik   

 
Datum  Databas  

Sökord/Limits/  

Boolskaoperatorer  

Antal 

träffar  
Lästa 

abstrakt  

Studier 

lästa i sin 

helhet 

Granskade 

artiklar  
Resultat 

artiklar  

2016-10-28 Pubmed 

Tourette syndrome AND 

experienc* 
Limits: Journal article, 2011-2016 101  39  

 

 

11 4  3 

2016-10-30 Pubmed 

living with tourette syndrome 
Limits: Journal article, 2011-2016 142 38 

 

12 2 2 

2016-10-30 Pubmed 

tourette syndrome AND living 

noll träffar på liv* AND 

experienc*  
Limits: Journal article, 2011–2016 27 14 

 

 

 
8 2 2 

2016-10-28 Cinahl 

Tourette syndrome AND 

experienc* 
Limits: Academic journals, peer 

review, 2011-2016 14  6 

 

 

 

5 2  1 

2016-10-28 Cinahl 

living with tourette syndrome 
Limits: Academic journals, peer 

review, 2011-2016 1 1 

 

 
0 0 0 

2016-10-30 Cinahl 

tourette syndrome AND liv* 

AND experienc* 
Limits: Academic journals, peer 

review, 2011-2016 1 1 

 

 

 
1 0  0 

2016-10-28 PsykINFO 

Tourette syndrome AND 

experienc* 

 

Limits: Scholarly journals, peer 

review, 2011-2016 105  27 

 

 

 
15 4  2 

2016-10-28 PsykINFO 

living with tourette syndrome 
Limits: Scholarly journals, peer 

review, 2011-2016 16 6 

 

 
2 2 1 

2016-10-28 PsykINFO 

tourette syndrome AND liv* 

AND experienc* 
Limits: Scholarly journals, peer 

review, 2011-2016 11 6 

 

 

 
1 1 0 

   418 138   

55 – 27 

(dubletter) 

= 28 17 11 



BILAGA C 

 

Tabell 2: Artikelöversikter 

Artikel 1 

 

 

Referens Cuenca, J., Glazebrook, C., Kendall, T., Hedderly, T., Heyman, I., Jackson, G. … & Hollis C. 

(2015). Perceptions of treatment for tics among young people with Tourette syndrome and their 

parents: a mixed methods study. BMC Psychiatry, 15(1). http://dx.doi.org/10.1186/s12888-015-

0430-0  

Land  

Databas 

Storbrittanien 

Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka vad/hur föräldrar och unga uppfattade/tyckte om 

behandlingar för ticks. 

Metod:  

Design 

Djupintervjuer med 42 unga personer med tourettes och en mixad metod med ett webbaserat 

formulär innehållande skattningsskalor samt ja/nej-och öppna frågor som 295 föräldrar till unga 

personer med tourettes syndrom svarade på.  

Urval Informanterna rekryterades via Tourettes Action (TA): en oberoende brittisk organisation som 

förmedlar stöd till personer med TS. 

Datainsamling Föräldrarna svarade på frågor i ett webbaserat formulär om hur de uppfattade/tyckte om deras 

barns behandling av ticks.  Intervjuerna ägde rum via telefon eller face-to-face. Intervjuerna 

spelades in och varade i snitt 40 minuter. 

Dataanalys Till intervjutranskriptionerna användes tematisk analys. Svaren på formulärets frågor analyserades 

med innehållsanalys 

Bortfall Totalt var 358 informanter intresserade, varav 295 svarade, vilket ger ett bortfall på 63 personer  

Slutsats Upplevelser av 

- vården, att möta kunskapsbrist, svårigheter att få specialistvård, vilja att träffa kunnig 

vårdpersonal 

- Att vilja ha någon snabb behandling för att slippa ticksa. 

- känslor, stress och oro som förvärrar ticksen. 

- att vilja ha kontroll över ticksen 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003) granskningsmall 



BILAGA C 

 

Artikel 2 

 

 

Referens Eddy, C. & Cavanna, A. (2013). ‘It's a curse!’: coprolalia in Tourette syndrome. European 

Journal of Neurology, 20, 1467–1470. http://dx.doi.org/10.1111/ene.12207 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Pubmed 

Syfte Att undersöka relationen mellan närvaron av coprolalia och de kliniska variablerna; QoL, tic 

severity, premonitory urges, depression, anxiety, obsessions, compulsions, attention problems, och 

närvaron av non-obscene socially inappropriate symptoms (NOSIS). 

Metod:  

Design 

Kvantitativ design,  

Urval Studien var godkänd av South Birmingham NHS Research Ethics Committee. Studiedeltagarna 

bestod av 60 patienter varav 39 män, medelålder 32,15 år 

Datainsamling Studiedeltagarna fyllde i följande formulär: Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS), 

Premonitory Urge for Tics Scale (PUTS), Obsessive Compulsive Inventory Revised (OCI-R), 

Adult ADHD self-report scale (ASRS), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), The 

Motor Tic, Obsessions and Compulsions, Vocal Tic Evaluation Survey (MOVES), Gilles de la 

Tourette Syndrome Quality of Life scale (GTS-QoL) och NOSIS 

Dataanalys Logistisk regressionsanalys utfördes för att bestämma om någon av de kliniska variablerna var 

korrelerade med coprolalia eller mental coprolalia, samt om de kliniska variablerna kunde indikera 

närvaro eller frånvaro av dessa symtom. 

Bortfall Anges inte 

Slutsats Coprolalia kunde kopplas till ett lägre rankat QOL, vilket kan spegla att coprolalia orsakat vissa 

negativa upplevelser.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003) granskningsmall. 



BILAGA C 

 

Artikel 3 

 

 

Referens Graham, K., Green, S., Kurlan, R. & Pelsoi, J. (2014). A Patient-Led Educational Program on 

Tourette Syndrome: Impact and Implications for Patient-Centered Medical Education. Teaching 

and Learning in Medicine, 26(1), 34–39. doi: 10.1080/10401334.2013.857339 

Land  

Databas 

USA 

Psycinfo 

Syfte Att undersöka hur patientcentrerad och patientedda utbildningsprogram påverkar 

sjukvårdspersonalens kunskap och empati för patienter. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

I studien genomfördes ett förtest och eftertest där deltagarnas 

självrapporterade empati mättes före och efter en timmas patientledd presentation.  

Urval Sjuttionio läkare, 23-61år varav 23 män och 56 kvinnor från fem sjukhus belägna i New Jersey 

deltog i studien. 

Datainsamling Elva tonåringar, ungdomar, och deras föräldrar kontaktades via deras aktiva engagemang i NJCTS 

att delta i ett patientcentrerat medicinskt utbildningsprogram 

Dataanalys Faktoranalys av varians (pretest, Posttest×kön× specialitet) genomfördes med SPSS (Version 19) 

för att undersöka förändringar i deltagarnas själv rankade attityder jämtemot empati inom medicin. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Upplevelser av: 

Att dela med sig av livet med Tourette för sjukvårdspersonal genom att föreläsa, att tycka det var 

roligt.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003) granskningsmall. 



BILAGA C 

 

Artikel 4 

 

 

Referens Lee, M., Mu, P., Wang, W. & Wang, H. (2016). ‘Living with tics’: self-experience of adolescents 

with Tourette syndrome during peer interaction. Journal of Clinical Nursing, 25(3–4). 463–471. 

Doi: 10.1111/jocn.13074 

Land  

Databas 

Taiwan 

Pubmed 

Syfte Att beskriva essensen av ungdomars egna erfarenheter som har Tourette syndrom, interaktion med 

kamrater. 

Metod:  

 

 

Design 

Studien undersökte skillnaden bland ungdomar med TS och jämnåriga, deras olika roller i 

kamratrelationer samt deras självupplevelser. 

En kvalitativ fenomenologisk forskningsdesign användes 

Urval Urvalet bestod av 12 deltagare, 

inklusionskriterier; ungdomar 12–18 år som har fått diagnosen Tourette syndrom av barnläkare. 

Datainsamling  Samtycke erhölls från ungdomarna och föräldrarna innan varje intervju. Alla deltagare blev 

individuellt intervjuade på privata och konfidentiella platser. Öppna frågor ställdes och varje 

deltagare intervjuades två till tre gånger och varje intervju varade cirka 60–90 minuter 

Dataanalys Data analyserades med fenomenologisk metod. Intervjuerna lästes för att få en helhetsbild. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades till papper, lästes upprepade gånger och summerades 

Bortfall Två ungdomar ville inte dela med dig av sina personliga erfarenheter, och exkluderades därför.  

Slutsats Upplevelser av: 

- Oförutsägbara exacerbationer av ticks, kunskapsbrist, att inte orka med ticksen, att vara utanför.  

- Att inspireras till självacceptans, när omgivningen ger stöd och är förstående. 

- Copingstrategier, kontrollera ticks, försöka acceptera tourettes, att vilja bli sedd som normal, 

 att vara nervös inför examinationer 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003) granskningsmall  



BILAGA C 

 

Artikel 5 

 

 

Referens Matsuda, N., Kono, T., Nonaka, M., Fujio, M. & Kano, Y. (2016). Self-

initiated coping with Tourette´s syndrome: Effect of tic suppression on QOL. Brain 

and Development, 38(2), 233–241. DOI: 10.1016/j.braindev.2015.08.006 

Land  

Databas 

Japan 

Pubmed 

Syfte Att förstå upplevelserna av själv-initierad coping med ticks och dess påverkan på QoL, samt att 

undersöka hur ticks-kontroll påverkar QoL för individer med Tourette.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ, frågeformulär om kontroll av ticks (eng. tic control), QoL och andra kliniska 

indikatorer (eng. clinical characteristics) 

Urval Frågeformulär skickades till 69 patienter på ett sjukhus i japan med diagnosen Tourette enligt 

DSM 4, varav 44 returnerades. 154 Frågeformulär skickades även till Tourette Syndrome 

Association of Japan (TSAJ), varav 65 returnerades. Totala urvalet efter gällande kriterier blev 

100 deltagare.   

Inklusion: Diagnosen Tourette enligt DSM-4. 

Exklusion: informanter som inte uppfyllde kriterier för tourette, och deltagare under 10 års ålder.  

Datainsamling Deltagarna svarade på ett flertal frågeformulär; Tic control, QoL och clinical characteristics. 

Dataanalys Datan analyserades med SPSS, Z score för regressionsanalys. För första syftet användes deskriptiv 

statistik för fyra aspekter av tickskontroll och Mann whitney-test för att jämföra skillnader mellan 

åldersgrupper. För andra syftet användes regressionsanalys.  

Bortfall 109–100= 9 i bortfall 

Slutsats 84 % av deltagarna ogillade att visa sina tics för utomstående för oviljan att bli stämplad.  
91 % upplevde att de var tvungna att koncentrera sig för att kunna hindra sina tics.  
58 % upplevde att de ofta försökte hindra ticsen,  
83 % upplevde onormal trötthet efter att ha hindrat sina tics.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003) granskningsmall. 



BILAGA C 

 

Artikel 6   

 

 

 

Referens Nussey, C., Pistrang, N. & Murphy, T. (2012). Does it help to talk about tics? An evaluation of a 

classroom presentation about Tourette syndrome. Child and Adolescent Mental Health, 19(1), 31-

38. 10.1111/camh.12000 

Land  

Databas 

Storbritannien   

Cinahl 

Syfte Att undersöka effekten av en psykologiskt utbildande studie (klassrumspresentation) från flera 

perspektiv. 

Metod:  

Design 

Mixad metod kvalitativ och kvantitativ  

Multiple case-study design  

Urval Studiedeltagarna rekryterades via Tourettes Action webbsite.  
Inklusion; Skolungdomar i 9–11 års ålder, med diagnosen Tourette. 
exklusion; icke-flytande engelska, generaliserade inlärningssvårigheter, ASD, uppförande och- 

emotionella svårigheter. Tidigare deltagande i studien/liknande studie. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer med barn från klassen. Två frågeformulär där klasskamraterna fick 

dela med sig av hur deras attityd och kunskap om Tourettes syndrom hade utvecklats efter 

presentationen. 

Dataanalys Intervjuerna med fokusgrupperna spelades in, skrevs ned på papper och analyserades med 

tematisk analys. Därefter identifierades kategorier stegvis genom att koda transkripten, koderna 

buntades sedan ihop, och bildade teman. 

Bortfall Redovisas ej 

Slutsats Efter att en lärare genomfört en föreläsning om Tourette, och de barn i klassen som hade Tourette 

fick berätta och svara på frågor om syndromet, ökade kunskapsnivån hos klasskamraterna och 

gjorde livet för barnen med Tourette lite bättre. De kamrater som endast såg sin vän och inte hens 

syndrom var de viktigaste vännerna.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003) granskningsmall 



BILAGA C 

 

Referens Rivera-Navarro, J., Cubo, E. & Almazán, J. (2013). The Impact of Tourette’s Syndrome in the 

School and the Family: Perspectives from Three Stakeholder Groups. International Journal for 

the Advancement of Counselling, 36(1), 96-113. doi: 10.1007/s10447-013-9193-9 

Land  

Databas 

Spanien,  

PsycInfo 

Syfte Att utforska erfarenheter gällande sociala, skol-och familjära problem associerade med tourettes 

syndrom i spansk kontext i tre fokusgrupper, en av grupperna bestod av ungdomar med tourette.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Diskussionsfrågor i fokusgrupper enligt ovan.  

 

Urval 12 personer mellan 11 och 18 år rekryterade från frivilligorganisationer för personer med 

diagnosen Tourette 

Datainsamling En generell öppningsfråga ställdes beroende på vilken grupp som skulle undersökas, sedan följde 

oplanerade följdfrågor för planerade teman.   

Dataanalys Diskussionerna spelades in och översattes till engelska, för att sedan bearbetas och kristallisera ut 

teman och underrubriker från informanterna.    

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Upplevelser av:  

- att ha svårare att lära, svårt att rikta uppmärksamhet och konflikter med lärare p.g.a. ticks,  

- Social missanpassning och stigma, frustration, inte vilja prata om Tourette, att försöka ”gömma” 

symtomen. 

- Copingstrategier, svårt att hantera ”blickar” från andra, att vilja kontrollera och anpassa ticks i 

situationen, att vilja vara ”normal” 

- Familjära problem, stigma, förneka syndromet. 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003) granskningsmall 



BILAGA C 

 

Artikel 8 

  

 

 

Referens Storch, E., Hanks, C., Mink, J., McGuire, J., Adams, H., Augustine, E., Vierhile, A., Thatcher, 

A., Bitsko, R., Lewin, A. & Murphy, T (2015). Suicidal thoughts and behaviors in children and 

adolescents with chronic tic disorder. Depression and Anxiety, 32(10), 744–753. doi: 

10.1002/da.22357. 

Land  

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte The study documented the frequency and clinical correlates of suicidal thoughts and behaviors in a 

sample of children and adolescents with CTD.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Frågeformulär  

Urval 196 barn och ungdomar med TS deltog. Inklusionskriterier: att ha diagnosen Tourettes syndrom, 

vara mellan 6–18 år, att inte ha någon nära anhörig/familj med tics. 

Exklusionskriterier: utvecklingsstörning, psykos, mani eller något annat tillstånd som skulle 

begränsa barnets förmåga att förstå. 

Datainsamling Deltagarna rekryterades från två olika specialistkliniker. godkänd genom universitetet Institutional 

Review Board. 

Dataanalys Beskrivande statistik och one-tailed Fishers exact test användes för att identifiera och jämföra 

frekvensen av självmordstankar och/eller beteenden som anges på DISC-Y/P, CBCL och 

MAVRIC-P. 

Bortfall Av de 196 deltagarna föll 13 barn/ungdomar bort på grund av ofullständigt ifyllda blanketter 

Slutsats Unga med Tourette syndrom var mer benägna att uppleva suicidala tankar eller beteende vid ilska. 

Ungdomarna blev snabbt arga och deras ilska kunde riktas mot kamrater samt skolpersonalen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003) granskningsmall 



BILAGA C 

 

Artikel 9 

 

 

 

Referens Smith, H., Fox, J., Hedderly, T., Murphy, T. & Trayner, P. 

(2016). Investigating young people’s experiences of successful or helpful psychological interventi

ons for tic disorders: 

An Interpretative Phenomenological Analysis study. Journal of Health Psychology, 21(8), 1787–

1798. DOI: 10.1177/1359105314566647 

Land  

Databas 

United kingdom 

Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att fånga ungdomars upplevelser av att ha genomgått en psykologisk 

intervention i förhållande till sina tics. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  
Semi-strukturerade intervjuer 

Urval Sju deltagare ingick i studien 
Inklusionskriterier: deltagarna hade upplevt tics, Var i åldern 9–17 år vid tidpunkten för 

behandling Exklusionskriterier icke-engelskspråkiga deltagarna  

Datainsamling Intervjun undersökte deltagarnas berättelser, om hur de upplevde terapin och om de upplevde att 

de fick hjälp utav det. Intervjuerna spelades in och skrevs ner ordagrant och lästes flera gånger. 

Allt material som kunde knytas till någon person togs bort för att garantera full anonymitet. 

Dataanalys Data analyserades enligt IPA, efter en iterativ och induktiv cykel. 

Transkripten lästes flera gånger 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats     Personer med Tourettes syndrom som försökte hindra sina tics upplevde ett inre tryck eller 

press som kunde utspela sig i aggressivitet gentemot omgivningen.  

     Mobbing/utstötthet var en del av livet för personer med Tourette syndrom eftersom de 

uppfattades som konstiga. Att få prata med någon utan att bli ”stämplad” upplevdes ha stor 

betydelse för att på långsikt kunna stärka självförtroendet. Viktigt att träffa andra med samma 

syndrom, det eftersom de kunde lära varandra att hantera olika situationer.  

     Terapi var till stor hjälp för personer med Tourette syndrom, främst för de personer som hade 

kraftiga tics som sedan blev lindrigare med hjälp av terapin. Att lära sig kontrollera sina tics, 

gå från att vara isolerad till att skapa en känsla av kontroll. Under terapibehandling såg 

personerna positivt på framtiden med hjälp av sina copingstrategier.  
 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003) granskningsmall   



BILAGA C 

 

Artikel 10 

 

   

Referens Wadman, R., Tischler, V. & Jackson, G. (2013). ‘Everybody just thinks I'm weird’: a qualitative 

exploration of the psychosocial experiences of adolescents with Tourette syndrome. Child: Care, 

Health and Development, 39(6) 880–886. 10.1111/cch.12033  

 

Land  

Databas 

United Kingdom 

Psycinfo 

Syfte att undersöka psykosociala upplevelser av ungdomar med TS. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

IPA 

semi-strukturerade intervjuer 

 

Urval  Sex deltagare (4 pojkar och 2 flickor) mellan 14–16 år med diagnosen Tourette syndrome deltog. 

Datainsamling Deltagarna deltog i intervjuer som spelades in som varade cirka 40 minuter. Öppna frågor 

användes. Fyra huvudteman tittades på: påverkan att ha TS och tics i skola och familj, vänner och 

andra relationer, och effekterna av TS i livet.  

Dataanalys Data analyserades som en case- by case studie enligt riktlinjer för IPA.  

Bortfall Ej angivet  

Slutsats     Personer med Tourette syndrom upplevde ofta att de inte hade några nära vänner vilket 

påverkade självkänslan. 

    Ständig oro att bli sedd som konstig/annorlunda. Att inte bli behandlad som ”normal”, oro att 

bli diskriminerad i skolan eller framtida arbete.  

    Att få kunskap om olika tekniker för att kunna hindra ticksen var en positiv upplevelse för 

rädslan att visa allmänheten ticksen var oviss. 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003) granskningsmall  



BILAGA C 

 

Artikel 11 

 

Referens Wadman, R., Glazebrook, C., Beer, C. & Jackson, G. (2016). Difficulties experienced by young 

people with Tourette syndrome in secondary school: a mixed methods description of self, parent 

and staff perspectives. BMC Psychiatry, 16(1). DOI 10.1186/s12888-016-0717-9 

Land  

Databas 

United kingdom 

Pubmed 

Syfte Syftet var att utforska problemen i skolan för ungdomar med tourette syndrom. 

Metod:  

Design 

Mixad metod, kvalitativ och kvantitav metod 

semistrukturerade intervjuer. 

Urval Trettiofem ungdomar med tourette syndrom mellan 11–18 år och 54 deltagare som var 

skolpersonal deltog. 

Datainsamling Öppna frågor användes för att styra intervjun, intervjuerna ägde rum i deltagarnas hem, eller i ett 

privat rum i skolan. Intervjuerna varade mellan 11–57 minuter 

Dataanalys  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats     Viktigt att ha kamrater i skolan eftersom mobbning var vanligt bland personer med Tourette 

syndrome. 

    Bristfällig kunskap om tourette syndrom bland skolpersonal, vilket gjorde att elever med 

Tourette uppfattades som ”konstiga” och blev orättvisst behandlade pga sitt ofrivilliga 

beteende. 

    Personer med Tourette syndrom upplevdes som mycket trötta pga att de kämpat hela 

skoldagen med att försöka hålla inne sina ticks, vilket bidrog till att läxläsning blev en 

utmaning. 

    Att ha ticks med ögonen kunde försvåra läsning, att ha tics med hand, arm kunde försvåra 

skrivandet. Vid stress eller ångest vid ex, examinationer eller skolstarter medför 

ökad/kraftigare frekvens av ticks. Svårigheter att behålla koncentrationen samt att rikta 

uppmärksamhet var även svårigheter som upplevdes som jobbiga.  

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003) granskningsmall 
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