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Sammanfattning 

Antalet personer som får diagnosen epilepsi ökar för varje år. Med sjukdomen 
uppkommer problem som varje person ställs inför. För att vuxna personer med 
diagnosen epilepsi ska kunna hantera sina problem kan de ta hjälp av copingstrategier. 
Syftet med studien var att undersöka copingstrategier hos vuxna personer med 
diagnosen epilepsi. Studien genomfördes som en litteraturstudie där artikelsökning, 
granskning och urval genomfördes på ett strukturerat och systematiskt 
tillvägagångsätt. Resultatet grundades på åtta vetenskapliga artiklar. Efter analys av 
artiklarna framkom tre huvudkategorier: Inre copingstrategier, Yttre copingstrategier 
och Fördelning och användning av copingstrategier. Inre copingstrategier utmynnade 
i ytterligare två underkategorier: Kontroll över situationen och Kontroll över 
känslorna. Resultatet visar att de vanligaste copingstrategierna är anpassning, 
förnekelse och religion. Resultatet visar även på att liknande copingstrategier används 
i många olika länder och att skillnader går att finna kring olika användning av 
copingstrategier hos kvinnor respektive män. Ytterligare forskning kring 
copingstrategier behövs för att förståelsen kring olika copingstrategier i sin tur ska 
kunna utmynna i bättre omvårdnad för vuxna personer med diagnosen epilepsi. Detta 
genom att sjuksköterskan lättare ska kunna vägleda och förstå vuxna personer med 
diagnosen epilepsi. 
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Abstract 

The number of people who are diagnosed with epilepsy increases each year and what 
is more each person stricken by the disease also experiences different issues all 
related to the illness. To be able handle the problems generated from epilepsy they 
can use different coping strategies. The aim of this study was to examine coping 
strategies among adults diagnosed with epilepsy and it was made as a literary study 
where article search, examination and selection was done according to a structural and 
methodical approach. The result was based upon eight scholarly articles. After an 
analysis of the articles three main categories emerged: Internalized coping strategy, 
external coping strategy and allocation and use of coping strategies. Internalized 
coping strategy gave rise to two additional lower categories: situation-focused coping 
and emotion-focused coping. The result shows that the most common coping 
strategies are adaption, denial and religion. Furthermore it is also shown that similar 
strategies are used among many countries, whereas there is a difference between men 
and women. Additional research is needed within this field to increase the knowledge 
about coping strategies among people with epilepsy. The effect of this knowledge is 
that it will be easier for nurses to guide and understand people diagnosed with 
epilepsy.    
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Inledning 
Förekomsten av personer med diagnosen epilepsi i Sverige är drygt 81 000 år 2011, 
vilket motsvarar ungefär en procent av den svenska befolkningen (Bolin, Berggren & 
Landtblom, 2015). De senaste tio åren har en ökning av nydiagnostiserade fall av 
epilepsi skett, och i Sverige ligger den ökningen på 4000-4400 nya fall per år (Bolin 
et al., 2015). Enligt Bolin et al. (2015) beror denna ökning delvis på att fler fall av 
diagnosen epilepsi registreras idag i jämförelse med förr. De vanligaste 
sjukdomssymtom personer med diagnosen epilepsi beskriver är anfall, stress, 
minnessvårigheter och sömnproblem (Fraser et al., 2011). För att på ett bättre sätt 
kunna hantera sjukdomssymtom och kunna anpassa sig efter sjukdomen använder  
vuxna personer med diagnosen epilepsi olika copingstrategier (Admi & Shaham, 
2007). Sjuksköterskans kunskap om copingstrategier kan leda till att sjuksköterskan 
kan ge personlig information och vägleda vuxna personer med diagnosen epilepsi i 
hur de kan hantera sin sjukdom. En bättre omvårdnad kan på så sätt skapas för vuxna 
personer med diagnosen epilepsi (Svensk sjuksköterskeförening, 2014b).  

Bakgrund  
Epilepsins historia 
Det finns detaljerade texter som är flera tusen år gamla vilket visar att epileptiska 
anfall fanns redan på den tiden. Historiskt sett finns många fördomar och vidskepelser 
kring epilepsi. Redan i bibeln som skrevs för över 2000 år sedan, beskrivs personer 
som drabbats av epileptiska anfall som besatta av onda andar. Hippokrates, en 
framträdande person inom medicinens historia, är en av få människor som på sin tid 
för cirka 2000 år sedan påstår att epilepsi beror på rubbningar i hjärnan och inte på 
fördomar och vidskepelser (Tomson & Forsgren, 2012). Neurologen Hughlings 
Jackson (i Tomson & Forsgren, 2012) skriver i slutet på 1800-talet ner den första 
moderna definitionen på vad epilepsi innebär som följande: ”Epilepsi är namnet för 
tillfälliga, plötsliga, axcessiva, snabba och lokaliserade urladdningar i den grå 
substansen” (s.311). 

Under 1600-talet anses epilepsi vara en obotlig och genetiskt ärftlig sjukdom. Från 
1700-talet och ända in på 1900-talet anses epilepsi som ett äktenskapshinder. Under 
dessa år kallas människor med epilepsi sinnesslöa och sinnessjuka och får ej ingå 
äktenskap utan medicinstyrelsens tillstånd. Lagen som innebär äktenskapshinder 
försvinner först år 1969, då sjukdomen inte längre anses utgöra någon risk för 
genetisk ärftlighet (Hafström, 1972).  

Epilepsi 
Enligt Malkan och Beran (2014) och Läkemedelverket (2011) är definitionen av 
epilepsi flera återkommande epileptiska anfall, vilka inte är förutsägbara och som inte 
heller påverkas av yttre faktorer. Epilepsi beskrivs också vara ett samlingsnamn på 
olika sorters epileptiska diagnoser, och att det gemensamma för diagnoserna är att alla 
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innefattar epileptiska anfall. Det som däremot kan skilja diagnoserna åt är typ av 
anfall, ålder vid insjuknandet och vilken prognos personen får. Med syfte att 
ytterligare kunna precisera definitionen av akuta symtomatiska epileptiska anfall från 
oprovocerade epileptiska anfall, genomför Beghi et al. (2009) en systematisk 
litteraturstudie med utgångspunkt från epidemiologiska studier. Forskarna beskriver 
att de symtomatiska akuta anfallen orsakas av exempelvis infektioner, toxiska 
effekter, stroke eller annan uppkommen hjärnskada. De oprovocerade anfallen 
definieras som anfall som ej har sitt ursprung i en kliniskt definierbar skada och som 
uppträder annorlunda avseende intervallen för när anfallen uppkommer. Beghi et al. 
(2009) framhåller vidare att en mer precis definition av de olika anfallstyperna är 
viktig då prognoserna skiljer sig åt mellan de olika orsakerna till epileptiska anfall.  

Enligt Tomson och Forsgren (2012) uppstår epileptiska anfall oftast oprovocerade 
men det finns alltid en orsak till att en person får ett epileptiskt anfall. Ett epileptiskt 
anfall definieras som urladdningar i hjärnbarkens nervceller och ett epileptiskt anfall 
är alltid ett symtom på antingen att kramptröskelnivån är låg eller att det finns en 
skada i hjärnbarken (Tomson & Forsgren, 2012; Malkan & Beran, 2014). Däremot, av 
alla personer som diagnostiseras med epilepsi finns det i 60 procent av fallen en 
anledning till varför personen får sin diagnos. Diagnosen epilepsi kan personen få när 
det uppstår skador eller sjukdomar på hjärnbarken. De vanligaste orsakerna är 
cerebrovaskulär skada, tumör, alzheimer sjukdom och trauma. I de resterande 40 
procent av fallen påträffas ingen påvisbar skada eller sjukdom som kan leda till 
diagnosen epilepsi. Däremot kan en låg kramptröskel av genetiska skäl vara en orsak 
till diagnosen epilepsi (Tomson & Forsgren, 2012). Alla människor har en 
kramptröskelnivå som styr när ett epileptiskt anfall kan utlösas. Sjunker 
kramptröskelnivån uppstår ett epileptiskt anfall. Personer med diagnosen epilepsi, 
deras kramptröskelnivå sjunker lättare än hos andra personer, därför drabbas personer 
med diagnosen epilepsi lätt av nya epileptiska anfall. Risken att diagnosen epilepsi 
genetiskt förs över från förälder till barn är relativt låg, endast 2-4 procent per barn 
(Tomson & Forsgren, 2012).  

Vanliga skador som kan uppkomma vid ett epileptiskt anfall är mjukdelsskador där 
personen under anfallet biter sig i tungan, får skrubbsår på extremiteterna och/eller i 
ansiktet. Skador på tänderna är även vanligt vid ett epileptiskt anfall då personen kan 
få frakturer eller i värsta fall slå ut tänder. Näsfrakturer är de vanligaste frakturerna i 
kroppen som kan uppstå vid ett epileptiskt anfall (Asadi-Pooya, Nikseresht, Yaghoubi 
& Nei, 2012). Andra fysiska skador som kan uppkomma vid ett epileptiskt anfall är 
fall, drunkning och brännskador vilket gör att många personer med diagnosen epilepsi 
ständigt lever med oro över framtiden (Westerhuis, Zijlmans, Fischer, Van Andel & 
Leijten, 2011). Enligt Grabowska-Grzyb, Jędrzejczak, Nagańska & Fiszer (2006) är 
det också vanligt att personer med diagnosen epilepsi drabbas av depression eller 
nedstämdhet på grund av biverkningarna från de antiepileptiska läkemedlen och 
arbetslöshet.  
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Konsekvenser av epilepsi 
Enligt Tomson och Forsgren (2012) ger diagnosen epilepsi endast direkta symtom 
under anfallets pågående tid men eftersom personer med diagnosen epilepsi aldrig vet 
när ett anfall ska ske leder detta till att personen ständigt är osäker. Reaktionerna som 
uppstår angående osäkerheten kring personers epilepsi varierar och är individuella. 
Reaktionerna är individuella utifrån vilken typ av epilepsi personen diagnostiseras 
med och de personliga förutsättningarna kan också påverka. Rädslan för anfall hos 
personer med diagnosen epilepsi kan resultera i isolering och utanförskap. Diagnosen 
epilepsi kan också leda till sociala konsekvenser som till exempel att personen inte får 
rätt till körkort och yrkesvalet kan bli påverkat. Tomson och Forsgren (2012) 
fortsätter med att beskriva förloppet under en graviditet för kvinnor diagnostiserade 
med epilepsi. Kvinnors epileptiska sjukdomstillstånd förändras inte märkbart under en 
graviditet. Ökad risk för anfall föreligger endast under förlossningen då cirka fem 
procent av kvinnor diagnostiserade med epilepsi får ett anfall. Det epileptiska anfallet 
kan utgöra en risk för skador hos barnet och kvinnan kan mista sin förmåga att delta i 
förlossningsarbetet under anfallet.  

Omvårdnad vid epilepsi 
Omvårdnaden vid epilepsi ges på olika sätt beroende på den kunskap som 
sjuksköterskan besitter. Goda kunskaper kring epilepsi kan leda till en bättre hälso- 
och sjukvård för dessa patienter (Lumikukka, 2015). För att bedriva en god 
omvårdnad är det av betydelse att se patientens hela livssituation, inte enbart 
sjukdomen. I ICN:s etiska koder för sjuksköterskor framgår det att sjuksköterskan ska 
ansvara för att patienter ska få korrekt, lämplig och tillräcklig information under och 
efter vårdtiden (Svensk sjuksköterskeförening, 2014a). Sjuksköterskan ska också 
stödja och låta patienten vara delaktig i sin egen vård och ge information och 
undervisa patient och anhöriga, detta för att öka patientens möjlighet att hantera sitt 
dagliga liv (Svensk sjuksköterskeförening, 2014b).  

Det av vikt att sjuksköterskan ställer öppna frågor i mötet med patienten och därefter 
ger positiv feedback angående patientens sätt att hantera sin epilepsi (Smith, Wagner 
& Edwards, 2015). Genom att bemöta patienten på detta sätt kan sjuksköterskor 
identifiera svårigheter och omvårdnadsbehov hos patienter med diagnosen epilepsi 
och även identifiera svårigheter och omvårdnadsbehov som finns i familjesituationen. 
Den första frågan som sjuksköterskan bör ställa ska handla om patientens oro kring 
sin epilepsi. Då frågan är relativt bred, hjälper det sjuksköterskan att veta vilka 
följdfrågor som kan ställas. Sjuksköterskan kan med hjälp av en fråga i den riktningen 
få mycket information om patientens egen upplevelse av sin situation. Ytterligare en 
viktig arbetsuppgift som sjuksköterskan har är att både ge muntlig och skriftlig 
information vid ett möte med en patient (Smith et al., 2015). För att sjuksköterskan 
ska kunna ge information och samtala med patienter med diagnosen epilepsi är det av 
vikt att sjuksköterskan har kunskap om copingstrategier (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014b).  
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Copingstrategier 
Lazarus och Folkman (1984) beskriver coping som ”constantly changing cognitive 
and behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands that are 
appraised as taxing or exceeding the recources of the person” (s. 141). Coping sker 
när personen anpassar, påverkar eller förändrar sin omgivning och även när personen 
tolkar sitt eget sätt att tänka. Hur en person hanterar olika situationer påverkas av 
personens inre och yttre resurser. Exempel på inre resurser är 
problemlösningsförmåga, social förmåga och religion och exempel på yttre resurser är 
socialt stöd och materiella resurser (Lazarus & Folkman (1984). Vidare menar 
Lazarus och Folkman (1984) att coping är en process som pågår över en längre period 
i livet, från några månader till flera år. Copingprocessens början uppstår vanligtvis vid 
en förlust eller förändring i livet, som till exempel när en nära person avlider eller vid 
ny diagnostisering av sjukdom. Under copingprocessen kämpar personen i fråga med 
att klara av den nya vardagen vilket kan resultera i bristande förmåga att hantera det 
sociala livet. Folkman (2010) beskriver copingstrategier som de tankar och handlingar 
personer använder sig av vid stressande situationer, detta för att göra situationen 
lättare att hantera. Många olika copingstrategier förekommer, att välja rätt 
copingstrategi till rätt tillfälle kan vara svårt. Personer tänker olika och resultaten av 
valen blir bra eller dåliga. Enligt Lazarus och Folkman (1984) delas copingstrategier 
upp i två grupper: Problemfokuserade copingstrategier och känslofokuserade 
copingstrategier. Problemfokuserade copingstrategier hanterar situationen och olika 
hinder som kan uppstå. Det finns likheter mellan problemfokuserade copingstrategier 
och problemlösning då båda handlar om att definiera problemet, hitta lösningar och 
tänka på vilka copingstrategier som genererar mest nytta. Den känslofokuserade 
copingstrategin hanterar enligt Lazarus och Folkman (1984) de olika känslor som 
stressade situationer kan ge upphov till. Den känslofokuserade copingstrategin 
förändrar personens känslor och löser det känslomässiga problemet, däremot löser det 
inte det praktiska problemet.  

Problemformulering 
Det är av vikt att sjuksköterskan förstår och har insikt om vilka copingstrategier som 
kan förekomma hos vuxna personer med diagnosen epilepsi för att kunna bemöta 
dessa personer på bästa sätt. Ökad kunskap inom detta område kan leda till att 
sjuksköterskan lättare kan förstå vuxna personer med diagnosen epilepsi och på så sätt 
öka omvårdnadens kvalitet i mötet med dessa personer. 
 
Syfte 
Att undersöka copingstrategier hos vuxna personer med diagnosen epilepsi. 
 
Metod 
En litteraturstudie där artikelsökning, granskning och urval genomfördes på ett 
strukturerat och systematiskt tillvägagångsätt är metoden som använts, då ett tydligt 
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formulerat syfte besvaras systematiskt genom att identifiera, välja, värdera och 
analysera relevant forskning (Forsberg & Wengström, 2013). Vetenskapliga artiklar 
söktes i olika databaser utifrån syftet och lästes noggrant igenom. De artiklar som 
granskades och då hade god vetenskaplig kvalitet valdes till resultatartiklar. 

Datainsamling 
Inledande litteratursökningar genomfördes i databaserna PubMed, PsycINFO och 
Cinahl för att få mer kunskap kring forskningen angående ämnet (Wallengren & 
Henricson, 2012). Separat sökning gjordes därför på Epilepsy (Epilepsi) respektive 
Coping strategies (Copingstrategier) i alla ovan nämnda databaser. Databaserna som 
användes vid den fortsatta litteratursökningen med ett systematiskt tillvägagångssätt 
var PubMed, PsycINFO och Cinahl. Alla de resultatartiklar som användes kommer 
från PubMed och PsycINFO då det ej gick att finna relevanta artiklar till syftet under 
valda sökord i Cinahl. Inklusionkriterierna utgick från sökorden epilepsi och 
copingstrategier och personer över 18 år eller äldre och åren 2006-2016. 
Exklusionskriterierna var artiklar som ej var skrivna på engelska, inte var 
orginalartiklar och som även studerade barn under 18 år. Sökorden som användes vid 
databassökningarna var epilepsy (epilepsi) och coping strateg* (copingstrategier), 
avgränsningarna var adults (vuxna) och years 2006-2016 (åren 2006-2016) (tabell 1). 
Trunkering (*) användes på sökordet i fritextsökning för att få sökordets alla 
grammatiska böjningar av ordet och därmed undvika att artiklar föll bort. Den 
booleska operatorn AND användes även i sökningarna för att skapa förbindelse 
mellan sökorden copingstrategier och epilepsi (Forsberg & Wengström, 2013). 
Sökning på ordet epilepsi gjordes med MeSH-term (ämnesord) i PubMed och via 
fritextsökning i PsycINFO och Cinahl. Sökning på copingstrategier gjordes med 
fritextsökning i alla tre databaser. Samma sökord användes i alla databaser (tabell 2).  

Artikelsökning i PubMed 

I databasen PubMed gjordes den inledande litteratursökningen på sökordet Epilepsy 
(Epilepsi) och genererade dryga 160 000 träffar, och på sökordet Coping strategies 
(Copingstrategier) som genererade dryga 15 000 träffar. Den första 
litteratursökningen med ett systematiskt tillvägagångssätt gjordes därefter i databasen 
PubMed. Sökorden som användes var epilepsy med MeSH-term och fritextsökning 
med ordet coping strateg*. Sökningen gav 44 träffar där 22 abstrakt lästes varav tio 
var dubbletter av artiklar från databasen PsycINFO, sex artiklar granskades varav fem 
användes till resultatartiklar (tabell 2). En manuell sökning gjordes även på en artikel: 
Coping style and quality of life in patients with epilepsy: a cross-sectional study 
skriven av Westerhuis et al. (2011). Denna artikel hittades i referenslistan vid 
genomläsning av: Determining the coping strategies of individuals with epilepsy 
skriven av Bautista et al. (2013b). Sökning i PubMed gjordes därför på titeln och 
resulterade i en träff där abstraktet lästes, artikeln granskades och användes slutligen 
som resultatartikel (Forsberg & Wengström, 2013)(tabell 2).  
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Artikelsökning i PsycINFO 

Den inledande litteratursökningen i databasen PsycINFO på sökordet Epilepsy 
(Epilepsi) genererade dryga 30 000 träffar, och sökordet Coping strategies 
(Copingstrategier) genererade dryga 25 000 träffar. Därefter gjordes  
litteratursökningen med ett systematiskt tillvägagångssätt i PsycINFO. Sökorden som 
användes var epilepsy och coping strateg* som fritextsökning. Sökningen gav 63 
träffar där 30 abstrakt lästes varav tio var dubbletter av artiklar från databasen 
PubMed, tre artiklar granskades varav två användes till resultatartiklar (tabell 2). 

Artikelsökning i Cinahl 

Inledande litteratursökning i databasen Cinahl på sökordet Epilepsy (Epilepsi) 
genererade dryga 8000 träffar, och sökordet Coping strategies (Copingstrategier) 
genererade dryga 5 000 träffar. I Cinahl gjordes sedan den tredje litteratursökningen 
med ett systematiskt tillvägagångssätt. Sökorden som användes som fritextsökning 
var epilepsy och coping strateg*. Sökningen gav 10 träffar där 2 abstrakt lästes varav 
en var dubblett, inga granskade artiklar, inga nya resultatartiklar (tabell 2).  

Sammanfattning artikelsökningar 

Sökningarna genererade totalt 118 träffar, varav 55 abstrakt lästes och tio artiklar 
granskades. Vid sökningarna lästes först artiklars titlar. Titlar som ej var relevanta till 
studiens syfte valdes därefter bort. Artiklar med relevanta titlar valdes därefter ut och 
abstrakt lästes. Artiklar vars abstrakt stämde överens med syftet lästes igenom och 
resulterade slutligen i nio stycken kvantitativa artiklar och en kvalitativ artikel som 
svarade på studiens syfte. De tio artiklarna som valdes ut, genomlästes flera gånger. 
Därefter genomfördes en kvalitetsgranskning enligt Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier. Granskningsmallen gav 
artikeln ett antal poäng och poängen omvandlades till en procentsats. Procentsatsen 
motsvarade om artikeln tillhörde Grad I till Grad III, där Grad I innebar hög kvalitet. 
Artiklar som inkluderades i resultatet tillhörde Grad I eller Grad II vilket ansågs vara 
artiklar med tillräckligt hög kvalitet. Av de tio granskade artiklarna blev sju stycken 
grad I och en blev grad II, de resterande artiklarna uppnådde ej kraven, det vill säga 
rätt grad efter granskning eller motsvarande av syfte, och uteslöts därför från 
resultatet.  

Databearbetning 
Efter genomläsning och kvalitetsgranskning sammanställdes resultatartiklarna i en 
artikelöversikt som bestod av artikelns referens, land, databas, syfte, metod, slutsats 
och vetenskaplig kvalitet (tabell 3). En innehållsanalys gjordes i stora drag, vilken  
inspirerades av Forsberg och Wengström (2013). Artiklarnas resultat genomlästes 
därför sedan var för sig och delarna som svarade på studiens syfte färgkodades samt 
översattes till svenska. De färgkodade delarna diskuterades sedan för att hitta 
skillnader och likheter och kodades därefter under 13 olika rubriker som speglar de 
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olika copingstrategierna (Forsberg & Wengström, 2013). Koderna delades upp till två 
olika kategorier och två underkategorier, vilka slutligen, tillsammans med en tredje 
kategori skapade litteraturstudiens resultat. Den första kategorin blev slutligen: Inre 
copingstrategier med underrubrikerna Kontroll över situationen och Kontroll över 
känslorna. De andra två kategorierna blev Yttre copingstrategier och Fördelning och 
användning av copingstrategier. En resultatöversikt sammanställdes för att få en 
översikt över vilka artiklar som fanns representerade under respektive kategori i 
resultatet (tabell 4).  

Forskningsetiska överväganden 
I all forskning som avser människor krävs etiska överväganden. Lagen om 
etikprövning (SFS 2003:460) syftar till att skydda den enskilda personen och 
respektera människovärdet vid forskning. Detta genom att ha deltagarnas samtycke 
till forskningen, informera om deltagarnas rätt till att avbryta deltagandet i studien och 
deltagarnas rättighet till information angående forskningen. Etiska synpunkter var 
viktiga i forskningen eftersom forskning på lång sikt hade en stor påverkan på 
samhället (Vetenskapsrådet, 2016). 
 
Forskningsetik var de etiska överväganden som gjordes inför och under 
genomförandet av litteraturstudien i föreliggande uppsats. Önskvärt var därför att 
resultatartiklarna skulle vara prövade av etisk prövningsnämnd eller att den etiska 
processen skulle vara beskriven. Valet av genomförande av litteraturstudien 
motiverades genom att kunskapen om studiens resultat generellt kunde bidra till en 
ökad kvalitet i mötet mellan sjuksköterska och personer med diagnosen epilepsi och 
därmed skapa en bättre vård för personer som har diagnosen epilepsi (Forsberg & 
Wengström, 2013). Samtliga resultatartiklar skulle ha hög trovärdighet enligt 
Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier. I 
urvalet av resultatartiklar eftersträvades också objektivitet och vaksamhet för att egna 
värderingar och förutfattade meningar inte skulle vara styrande. Undvikande av 
oredlighet som till exempel plagiat och förfalskning, var även av stor vikt och gjordes 
med försiktighet med hjälp av noggrann referenshantering (Kjellström, 2012). Ett 
kritiskt förhållningssätt har använts vid granskning av artiklar för att få fram 
resultatartiklar av hög kvalitet.  
 
Resultat 
Resultatet i denna litteratursturstudie presenteras i tre olika kategorier: Inre 
copingstrategier, yttre copingstrategier och fördelning och användning av 
copingstrategier. Inre copingstrategier presenteras i två underrubriker: Kontroll över 
situationen och Kontroll över känslorna. Totalt har det använts åtta resultatartiklar 
vilka presenteras i en artikelöversikt (tabell 3). 
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Inre copingstrategier 
Kontroll över situationen 

Anpassning var en vanlig inre copingstrategi bland vuxna personer med diagnosen 
epilepsi, vilket innebar att personer använde sig av ett mer förstående sätt att vara på 
gentemot sin sjukdomssituation. Det vill säga, vuxna personer med diagnosen epilepsi 
levde med sin sjukdom och gick inte emot den. Vuxna personer med diagnosen 
epilepsi anpassade sig efter sjukdomen och levde därefter (Bautista, Rundle-
Gonzalez, Awad & Erwin, 2013; Bautista, 2013; Bautista & Erwin, 2013). Hos vuxna 
personer med diagnosen epilepsi var planering kring den egna sjukdomssituationen 
ytterligare en vanlig inre copingstrategi. Personen planerade och skapade kontroll 
över vardagen utefter dennes behov. Detta för att minska risken för oförutsägbara 
händelser (Bautista et al., 2013a; Bautista, 2013; Piazzini, Ramaglia, Turner, Chifari, 
El Kiky, Canger & Canevini, 2007; Bautista et al., 2013b). Vuxna personer med 
diagnosen epilepsi använde sig även av att konfrontera sin sjukdomssituation som en 
inre copingstrategi (Hosseini, Sharif, Ahmadi & Zare, 2010; Westerhuis et al., 2011). 
Ett sätt att konfrontera sjukdomen var att de tog antiepileptiska läkemedel regelbundet 
för att kontrollera sin anfallsfrekvens. Byte av läkare gjordes också bland vuxna 
personer med diagnosen epilepsi, som ett annat exempel på konfrontation av 
sjukdomssituationen, då de inte var nöjda med vården de fick. Ett annat sätt att 
konfrontera sjukdomen bland vuxna personer med diagnosen epilepsi var att göra 
positiva ändringar i livsstilen och på så sätt skapa ett hälsosammare beteende 
(Hosseini et al., 2010).  

Kontroll över känslorna 

Den absolut vanligaste inre känslokontrollerade copingstrategin bland vuxna personer 
med diagnosen epilepsi var förnekelse av sjukdomen (Bautista, 2013; Bautista et al., 
2013a; Piazzini et al., 2007; Bautista et al., 2013b; Westerhuis et al., 2011; Hosseini 
et al., 2010). De vuxna personer med diagnosen epilepsi som var störst användare 
utav den inre känslokontrollerade copingstrategin förnekelse, led antingen av 
depression, dålig självkänsla, mer frekventa anfall eller vistades i sämre sociala 
förhållande (Bautista et al., 2013a; Piazzini et al., 2007). I den inre 
känslokontrollerade copingstrategin i form av förnekelse ingick försvar mot 
sjukdomen genom att förminska sjukdomen och på så sätt få det att likna en normal 
del av livet. Inom förnekelse var det också vanligt att  vuxna personer med diagnosen 
epilepsi hittade på att sjukdomen ej var allvarlig och påstod sig på så sätt vara som 
den generella befolkningen (Hosseini et al., 2010). Acceptans av sjukdomen bland 
vuxna personer med diagnosen epilepsi framkom även som en vanlig inre 
känslokontrollerad copingstrategi. Denna copingstrategi tog sin början då personen 
med diagnosen epilepsi lärde sig leva med sjukdomen (Bautista et al., 2013a; 
Bautista, 2013; Bautista et al., 2013b). Många vuxna personer med diagnosen epilepsi 
använde sig dessutom utav humor som en inre känslokontrollerand copingstrategi. På 
så sätt försökte vuxna personer med diagnosen epilepsi glömma bort sin sjukdom 
genom att skämta om den (Bautista et al., 2013a; Bautista, 2013; Bautista et al., 
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2013b). Enligt Hosseini et al. (2010) och Westerhuis et al. (2011) användes uttryck 
för känslor kring sjukdomen som en inre känslokontrollerad copingstrategi. Denna 
strategi användes av personer som ville lugna ner sig när de blev arga eller ledsna 
över sjukdomen. Hosseini et al. (2010) fortsatte med en beskrivning av olika aspekter 
kring att hantera den epileptiska sjukdomen. En aspekt handlade om hur vuxna 
personer med diagnosen epilepsi såg på sig själva och framförallt hur andra personer 
såg på sjukdomen epilepsi. En inre känslokontrollerad copingstrategi som skapats på 
grund av denna aspekt var döljande av sjukdom. Vuxna personer med diagnosen 
epilepsi valde att dölja sin sjukdom eftersom människor i deras omgivning kunde visa 
negativa tankar när det handlade om diagnosen epilepsi. De negativa tankarna kunde 
skapa känslor som ovärdighet, föraktfullhet och skam hos personer med diagnosen 
epilepsi (Hosseini et al., 2010).  

Yttre copingstrategier 
Det fanns tre vanligt förekommande yttre copingstrategier. Den första yttre 
copingstrategin var religion (Tedrus, Fonseca, De Pietro Magri & Mendes, 2013; 
Bautista et al., 2013a; Hosseini et al., 2010; Bautista, 2013; Bautista et al., 2013b). 
Religion ansågs vara en betydande yttre copingstrategi för att hjälpa vuxna personer 
med diagnosen epilepsi att acceptera sin sjukdom. Dessa personer ansåg att diagnosen 
epilepsi och lidandet som den skapade var guds test, som en del av att befrias från 
synder. Därför trodde människor att de var tvungna att stå ut med situationen 
(Hosseini, 2010). De resterande två yttre copingstrategierna var två olika former utav 
stöd från omgivningen. Det första var praktiskt stöd vilket innebar att vuxna personer 
med diagnosen epilepsi fick hjälp med praktiska saker kring sjukdomen (Hosseini, 
2010; Bautista et al., 2013a; Bautista, 2013; Bautista et al., 2013b). Praktiskt stöd 
kunde vara finansiellt stöd från staten för att till exempel vuxna personer med 
diagnosen epilepsi skulle kunna betala sjukvårdskostnader. Det kunde även vara 
praktiskt stöd i form av resurser: läkare, sjuksköterskor, böcker och internet, kunde 
användas som stöd för att söka information om sjukdomen och möjliga behandlingar 
(Hosseini, 2010). Det andra var socialt stöd vilket innebar att vuxna personer med 
diagnosen epilepsi hade någon i sin omgivning att dela sina tankar och innersta 
känslor med och på så sätt kunna anförtro sig till (Piazzini et al., 2007; Bautista et al., 
2013a; Westerhuis et al., 2011; Bautista, 2013; Hosseini et al., 2010; Bautista et al., 
2013b). Enligt Hosseini et al. (2010) fick många vuxna personer med diagnosen 
epilepsi socialt stöd från epilepsiföreningar. Personerna fick även socialt stöd från 
föräldrar, vänner och partners. Psykolog- eller sjuksköterskekontakt var ytterligare ett 
socialt stöd, vilket vuxna personer med diagnosen epilepsi fick hjälp från i form av 
rådgivning där de kunde diskutera problem, känslor och oro. Vuxna personer med 
diagnosen epilepsi ansåg att möjligheten till rådgivning var en bra hjälp för att 
handskas med sjukdomen. Enligt Fraser et al. (2011), kunde ett 
självhanteringsprogram vara en annan typ av socialt stöd, vilket innebar att vuxna 
personer med diagnosen epilepsi kunde träffas för att diskutera saker gällande 
sjukdomen. Personer med diagnosen epilepsi ville utföra detta på grund av att de fick 
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träffa en specialist inom epilepsins område, en psykolog eller andra personer i 
liknande situationer som de själva. En mindre vanlig emotionell copingstrategi som 
användes i liten utsträckning bland personer med diagnosen epilepsi var 
drogmissbruk. Drogmissbruk användes för att förtränga och slippa tänka på sin 
sjukdom (Bautista et al., 2013a; Bautista et al., 2013b). 

Fördelning och användning av copingstrategier 
I en studie av Bautista (2013) jämfördes två grupper av vuxna människor, med 
diagnosen epilepsi, som tillhörde olika kulturer: mörkhyade och ljushyade personer. 
Båda grupperna använde sig av liknande copingstrategier. De mörkhyade personerna 
hade däremot i större utsträckning en högre användning utav religion, förnekande, 
emotionellt stöd, anpassning och planering gentemot de ljushyade personerna. De 
copingstrategier båda grupperna använde sig av i liknande stor utsträckning var 
humor, acceptans och alkohol/drogmissbruk (Bautista, 2013). Hosseini et al. (2010) 
beskrev också vikten utav religion som en copingstrategi, då vuxna personer med 
diagnosen epilepsi som hade muslimsk bakgrund från Iran ofta använde sig utav 
religion. Denna copingstrategi hjälpte personer med deras syn på sjukdomen vilket 
resulterade till en hjälp av att lösa sjukdomsproblem. Tedrus et al. (2013) menade att 
det fanns både positiva och negativa synsätt när religion användes som copingstrategi. 
Vuxna personer med diagnosen epilepsi, där epileptiska anfall uppstått ofta, hade ett 
mer negativt synsätt på religion medan de personer med få epileptiska anfall hade haft 
ett mer positivt synsätt på religion som copingstrategi. Åldern hade även gett tyngd åt 
de positiva respektive negativa synsätten kring användandet av copingstrategin 
religion. Vuxna personer med diagnostiserad epilepsi som levt länge med sin sjukdom 
hade till stora delar ett positivt synsätt på religion och personer med ny diagnostiserad 
epilepsi hade ett mer negativt synsätt (Tedrus et al., 2013).  

Bautista et al. (2013b) konstaterade att vuxna personer med diagnosen epilepsi kunde 
tillhöra två olika grupper beroende på vilken eller vilka copingstrategier som 
användes. Indelningen i grupper utgick från om positiva copingstrategier eller 
negativa copingstrategier användes. Exempel på positiva copingstrategier var 
acceptans, religion och socialt stöd medan negativa copingstrategier var förnekelse, 
drogmissbruk och humor. Faktorerna som vanligtvis påverkade personer till att ingå i 
gruppen med positiva copingstrategier var ålder, ras, arbetsstatus, hög årsinkomst och 
tillgång till sjukvård. Den negativa copingstrategigruppen påverkades utav låg årlig 
inkomst och ingen möjlighet att framföra ett fordon (Bautista et al., 2013b). 
Westerhuis et al. (2011) menar att det även skiljde sig mellan kvinnor och män när det 
gällde positiva och negativa copingstrategier. Kvinnor använde sig generellt av mer 
positiva copingstrategier som till exempel socialt stöd och uppmuntrande tankar 
medan männen generellt använde sig av mer negativa copingstrategier som kunde 
vara undvikande och passivitet.  
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Inledande litteratursökning gjordes i databaserna PubMed, PsycINFO och Cinahl för 
att få en överblick kring ämnet. Därefter gjordes litteratursökningen med ett 
systematiskt tillvägagångssätt i databaserna PubMed, PsycINFO och Cinahl som 
inkluderar bland annat vård- och omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 
2013), vilket stärker litteraturstudiens trovärdighet eftersom flera olika databaser har 
använts (Wallengren & Henricson, 2012). Övervägande artiklar som användes 
kommer från PubMed och PsycINFO. Ett överraskande fynd vid sökning i 
omvårdnadsdatabasen Cinahl var att det fanns få artiklar som svarade mot sökorden 
epilepsy (epilepsi) och copingstrateg* (copingstrategier) vilket kan tala för att 
forskning kring området angående hur vuxna personer med diagnosen epilepsi 
hanterar sin långvariga sjukdom är bristfällig. Litteratursökningen begränsades till tio 
år för att få så ny evidensbaserad kunskap som möjligt. Tidsbegränsningen på tio år 
kan stärka trovärdigheten i studien då aktuell forskning bör föredras eftersom 
forskning är under ständig utveckling (Forsberg & Wengström, 2013). 
Litteratursökningen begränsades även till vuxna, vilket innebar personer över 18 år. 
Kriteriet vuxna valdes för att utesluta barn under 18 år. Sökorden epilepsy (epilepsi) 
och coping strateg* (copingstrategier) valdes utifrån syftet för att finna relevanta 
artiklar till resultatet. Sökning med trunkering (*) gjordes på sökordet copingstrateg* 
(copingstrategier) för att få sökordets alla grammatiska böjningar. Sökning med 
trunkering kunde ses som en styrka då risken att relevanta artiklar fallit bort var liten 
när trunkering använts (Forsberg & Wengström, 2013). Den booleska operatorn AND 
har använts i sökningarna för att inkludera artiklar med båda sökorden. Den booleska 
operatorn AND har även använts för att få en förbindelse mellan sökorden (Forsberg 
& Wengström, 2013). Sökningen på ordet epilepsi gjordes med MeSH-term i PubMed 
och via fritextsökning i resterande databaser. Sökordet copingstrategier fanns ej som 
MeSH-term i databasen PubMed och sökning på det ordet gjordes därför endast med 
fritextsökning i alla tidigare nämnda databaser. Användning av MeSH-term gjordes 
endast i PubMed på sökordet epilepsi eftersom databasen automatiskt söker i MeSH-
termer. Resterande sökningar gjordes ej i MeSH-termer eftersom fritextsökningen gav 
rimligt antal träffar (Forsberg & Wengström, 2013). Samma sökord användes i alla 
databaser (tabell 2). Det gjordes även en manuell sökning i PubMed på en specifik 
artikel då det ansågs vara en artikel som kunde bidra med relevant information till 
resultatet (Forsberg & Wengström, 2013)(tabell 2).  

Sökningarna genererade totalt 118 träffar varav 55 abstrakt lästes och tio artiklar 
granskades. Artiklar har exkluderats efter läsning av endast titeln vilket kunde ses 
som en svaghet då risk fanns att relevanta artiklar föll bort. Sökningarna i databaserna 
PubMed och PsycINFO resulterade i åtta resultatartiklar då sökning på valda sökord i 
Cinahl endast gav tio träffar varav två abstrakt lästes men resulterade inte i några nya 
resultatartiklar. Sökningarna i Cinahl valdes att ha med i arbetet för att visa att 
sökning gjorts där eftersom Cinahl ansågs vara en stor omvårdnadsdatabas (Forsberg 
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& Wengström, 2013). De åtta resultatartiklarna innefattades utav sju kvantitativa och 
en kvalitativ artikel. Användning utav kvantitativa och kvalitativa artiklar tillsammans 
i en studie var en styrka enligt Forsberg och Wengström (2013), som påvisat att både 
kvantitativa och kvalitativa artiklar innefattas i omvårdnadsforskning. Den kvalitativa 
artikeln inkluderades i litteraturstudien då personers uttalanden om copingstrategiers 
användning diskuterades, vilket tillförde relevant information till syftet. Fler 
kvalitativa artiklar kunde skapat ett mer fördjupat resultat, vilket menas med, att syftet 
kunde blivit belyst från fler olika synvinklar (Forsberg & Wengström, 2013). I tre av 
resultatartiklarna förekom samma forskare vilket både kunde vara en styrka och 
svaghet. Styrkan kunde vara att forskaren har stor kunskap inom området medan 
svagheten kunde vara att området var relativt smalt eftersom artiklar var svåra att 
finna.  

Valet av ordet person istället för patient gjordes för att lägga vikt på att personer som 
levde med diagnosen epilepsi inte ständigt var patienter. Från alla tre 
databassökningarna framkom dubbletter, vilket visade på att valda sökord varit 
relevanta och ringat in valt problemområde väl. Den vetenskapliga kvaliteten 
granskades i samtliga resultatartiklar med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier. Artiklar som inkluderades i 
resultatet tillhörde grad I eller grad II, vilket ansågs vara artiklar med tillräckligt hög 
kvalitet. Sju av resultatartiklarna uppnådde grad I, vilket stärkte litteraturstudiens 
pålitlighet (Wallengren & Henricson, 2012). En artikel som inkluderades i resultatet 
tillhörde grad II. De resterande artiklarna uppnådde ej kraven, det vill säga rätt grad 
efter granskning eller motsvarande av syfte, och uteslöts därför från resultatet. 
Granskningsresultatets pålitlighet kan ha påverkats då Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmall ger utrymme för personlig tolkning, vilket kunde ses som en svaghet.  

Efter genomläsning och kvalitetsgranskning sammanställdes resultatartiklarna i en 
artikelöversikt för att få en lättöverskådlig bild av artiklarnas innehåll (tabell 3). 
Artiklarnas resultat genomlästes och delarna som svarade på studiens syfte 
färgkodades samt översattes till svenska. Detta för att bättre förståelse kring artiklarna 
skulle skapas och lättare indelning i olika rubriker skulle ske. Tretton olika rubriker 
framkom och resulterade slutligen i två huvudkategorier med två underkategorier, 
inklusive en tredje huvudkategori som presenterades i litteraturstudiens resultat. Med 
hjälp av kodningen kunde likheter och skillnader i resultatartiklarna påvisas, vilket 
stärker litteraturstudiens bekräftelsebarhet (Wallengren & Henricson, 2012).  

Resultatet består av tre huvudkategorier i form av: Inre copingstrategier, Yttre 
copingstrategier och fördelning och användning av copingstrategier. Kategorin inre 
copingstrategier delas i sin tur upp i två underkategorier: Kontroll över situationen 
och kontroll över känslorna. Utgångspunkten har ej varit en deduktiv ansats, dock har 
den egna analysen kommit nära. Att dela in inre copingstrategier i dessa två 
underkategorier kan jämföras med Lazarus och Folkman (1984) som också använder 
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sig av liknande indelningar: problemfokuserade copingstrategier och 
känslofokuserade copingstrategier. Utförlig information kring hur de olika 
copingstrategierna används är knapphändig i stora delar utav valda artiklar. Detta 
innebär att det finns kunskapsluckor inom det valda problemområdet (Bautista, 2013; 
Bautista et al., 2013a; Tedrus et al., 2013; Westerhuis et al., 2011; Piazzini et al., 
2007; Bautista et al., 2013b; Fraser et al., 2011). 

Resultatdiskussion 
Resultatet betonar användbara copingstrategier som vuxna personer med diagnosen 
epilepsi kan använda sig utav för att hantera sin sjukdom (Hosseini et al., 2010; 
Bautista et al., 2013a; Piazzini et al., 2007; Bautista, 2013; Bautista et al., 2013b; 
Fraser et al., 2011; Westerhuis et al., 2011; Tedrus et al., 2013). Resultatet framhäver 
att vuxna personer med diagnosen epilepsi använder sig av flera olika copingstrategier 
och även att flera copingstrategier används samtidigt (Bautista et al., 2013b). Detta 
stärks av Folkman (2010) som menar att många olika copingstrategier kan 
förekomma, att välja rätt copingstrategi till rätt tillfälle kan vara svårt. Folkman 
(2010) fortsätter med att beskriva hur vuxna personer tänker på olika sätt vilket kan 
påverka valet av copingstrategi till positivt eller negativt. Bautista et al. (2013b) 
beskriver även att positiva och negativa copingstrategier finns. De generellt tre 
vanligaste copingstrategierna som vuxna personer med diagnosen epilepsi använder 
sig utav är anpassning (Bautista et al., 2013b), förnekelse (Piazzini et al., 2007) och 
religion (Tedrus et al., 2013; Hosseini et al., 2010). Resultatartiklarna kommer från 
olika länder, exempelvis USA, Iran och Brasilien, där religion har en stor betydelse 
(Tedrus et al., 2013; Bautista, 2013; Hosseini et al., 2010). I jämförelse med en studie 
utförd med svenska deltagare (Sarenmalm, Browall, Persson, Fall-Dickson & Gaston-
Johansson, 2013), visade att religion som copingstrategi vid bröstcancer endast 
används i 3 procent av fallen. Detta visar att religion som copingstrategi används 
olika mycket beroende på vilket land personer med diagnosen epilepsi är ifrån 
(Tedrus et al., 2013; Bautista, 2013; Hosseini et al., 2010; Sarenmalm et al., 2013).  

Epilepsi har i flera århundraden väckt rädsla och obehag hos personer med diagnosen 
epilepsi, närstående, allmänheten och hälso- och sjukvårdspersonal. Epilepsins stigma 
kan på så sätt göra diagnosen epilepsi till ett funktionshinder då personer med 
diagnosen epilepsi får hämningar som egentligen ej har med sjukdomen att göra. 
Detta kan få till följd att personer med diagnosen epilepsi ej vågar gå hemifrån då 
rädsla kan finnas för att ett epileptiskt anfall ska uppstå i en otrygg miljö (Lumikukka, 
2015; Hafström, 1972). På grund av detta krävs copingstrategier hos personer med 
diagnosen epilepsi för att kunna hantera de sociala svårigheterna kopplat till 
sjukdomen (Hosseini et al., 2010; Bautista et al., 2013b). Lazarus och Folkman (1984) 
beskriver att när omgivningen förändras eller påverkas krävs goda copingstrategier 
hos personen själv, och dessa väljs utifrån hur han eller hon tänker och känner. Vilken 
copingstrategi en person med diagnosen epilepsi väljer att använda sig av bestäms 
utifrån personens egna resurser. Vidare menar Bautista (2013) att copingstrategierna 
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skiljer sig åt mellan olika kulturer. Piazzini et al. (2007) påpekar att det även finns 
skillnader i användning av olika copingstrategier beroende på hur ofta personer med 
diagnosen epilepsi får anfall. Enligt Westerhuis et al. (2011) finns det även skillnader 
mellan kvinnor och män när det gäller användning av olika copingstrategier. Eftersom 
det är unikt för varje person vilka copingstrategier han eller hon har behöver, är det av 
stor vikt att varje person med diagnosen epilepsi får vara delaktiga i sin egen vård 
(Lumikukka, 2015). Sjuksköterskan bör därför bemöta personen i fråga på ett sådant 
sätt så att en bra relation skapas. Denna relation kan i sin tur hjälpa sjuksköterskan att 
identifiera svårigheter och behov hos personen för att kunna föra en diskussion kring 
eventuella copingstrategier (Smith et al., 2015). För att en så bra omvårdnad som 
möjligt ska kunna skapas så krävs det att sjuksköterskan kan ge tydlig och korrekt 
information till patienter med diagnosen epilepsi. Det krävs också att sjuksköterskan 
har kunskap om copingstrategier då en diskussion kring detta skapar en bra 
omvårdnad för patienter med diagnosen epilepsi (Svensk sjuksköterskeförening, 
2014b). Grupper med olika yrkeskompetenser inom hälso- och sjukvården med 
specifika erfarenheter och kunskaper kring diagnosen epilepsi kan underlätta 
vardagen för personer med diagnosen epilepsi (Lumikukka, 2015). Fraser et al. (2011) 
poängterar att personer med diagnosen epilepsi är i behov av olika former av samtal 
med en läkare eller en specialist inom området epilepsi. Detta för att få ställa frågor 
kring sin sjukdom, få kunskap och utveckla ändamålsenliga strategier.  

Konklusion och implikation 
Litteraturstudiens resultat visar att användningen av copingstrategier hos personer 
med diagnosen epilepsi är olika och unika. De tre vanligaste framkomna 
copingstrategierna är anpassning, förnekelse och religion. Litteraturstudien visar även 
på att liknande copingstrategier används i många olika länder och att skillnader går att 
finna kring olika användning av copingstrategier beroende på bakgrund, kultur och 
kön. En fördjupad förståelse om hur de olika copingstrategierna, som framkommer i 
resultatet, används är bristfällig. Det behövs därför mer kvalitativ forskning kring 
detta område för att få en mer fördjupad kunskap och förståelse kring hur 
copingstrategier används i denna målgrupp.  

Trots att epilepsi inte är en alltför ovanlig och ofta en osynlig och långvarig sjukdom 
så brister kunskapen till och med hos många professionella inom vården. Ett sätt att 
åtgärda en sådan brist kan vara att kunskap om diagnosen epilepsi och dess 
konsekvenser ska vara en central del i såväl grundutbildningar till sjuksköterska, som 
i specialistutbildningar för legitimerade sjuksköterskor. Kunskapen angående 
copingstrategier bör på så sätt skapa en bättre förståelse för hur sjuksköterskan kan 
stödja och vägleda personer med diagnosen epilepsi. En ökad förståelsen kring olika 
copingstrategier kan i sin tur utmynna i en kvalitativt bättre omvårdnad för personer 
med diagnosen epilepsi.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl PsycINFO PubMed 

epilepsi epilepsy epilepsy epilepsy 

copingstrategier coping strateg* coping strateg* coping strateg* 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

* Dubbletter av artiklar 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

160331 
Manuell 
sökning 

Westerhuis, W., Zijlmans, M., 
Fischer, K., Van Andel, J., & 
Leijten, F. S. S. (2011). Coping 
style and quality of life in patients 
with epilepsy: a cross-sectional 
study. Journal of Neurology, 
258(1), 37-43. 
doi:10.1007/s00415-010-5677-2 1 1 1 1 

160315 PubMed 
Coping strateg* AND epilepsy 
Limits: adult 19+ years 44 22(10)* 6 5 

160315 CINAHL 
Coping strateg* AND epilepsy 
Limits: all adults 10 2(1)* 0 0 

160315 PsycINFO 
Coping strateg* AND epilepsy 
Limits: adulthood (18yrs & older) 63 30(10)* 3 2 

  Totalt: 118 55 10 8 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Bautista, R. E. D. (2013). Racial differences in coping strategies among individuals with epilepsy. 
Elsevier, 29(1), 67-71. doi:10.1016/j.yebeh.2013.06.035 

 

Land  
Databas 

USA 
PsycINFO 

Syfte Syftet med denna studie var att bestämma om det finns rasskillnader gällande copingstrategier för 
personer med epilepsi. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod. I denna studie användes en undersökning av patienter med epilepsi med hjälp 
av en mall som innehöll olika frågor. Denna mall användes för att få tillgång till deltagarnas 
copingstrategier.  

Urval 183 personer. 

Datainsamling De 200 första personer som kom till epilepsimottagningen i Florida blev tillfrågade om de ville 
delta i studien. 113 ljushyade personer och 70 mörkhyade personer deltog. Alla som deltog i 
studien skulle vara över 18 år och ha diagnosen epilepsi. Ytterligare ett kriterier var att de personer 
som deltog i studien skulle kunna hantera sin sjukdom självständigt. 

Dataanalys Statistiska analyser genomfördes och analyserades. Först fastställdes huruvida ljushyade personer 
respektive mörkhyade personer skiljer sig mellan de olika demografiska, kliniska och 
psykosociala icke- coping variablerna. Data testades och gjorde att kategorier identifierades och 
som senare analyserades. Sedan bestämdes huruvida rasgrupperna skiljde sig åt i de olika 
copingstrategierna genom mallen som användes för att få tillgång till deltagarnas copingstrategier.  

Bortfall 17 personer 

Slutsats Studien visade att mörkhyade personer och ljushyade personer inte skiljde sig markant mellan 
copingstrategierna. Däremot använde mörkhyade personer sig mer av tre specifika strategier i 
form av religion, planering och positiv attityd. Copingstrategier som framkom i studien med 
personer diagnostiserade med epilepsi har även påträffats hos personer med andra 
sjukdomstillstånd än epilepsi.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt  Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier blev det 
en Grad I artikel.  



BILAGA C  

 

Artikel 2  

Referens Bautista, R. E. D., & Erwin, P. A. (2013). Analyzing depression coping strategies of patients with 
epilepsy: A prelimnary study. Elsevier, 22(9), 686-691. doi:10.1016/j.seizure.2013.05.004  

 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Att fastställa huruvida personer med epilepsi som lider av depression använder sig av 
copingstrategier.  

Metod:  
Design 

En kvantitativ metod med frågeformulär. Ett frågeformulär användes för att kontrollera vilka som 
var deprimerade, vilken livskvalitet som fanns och copingstrategier.  

Urval 200 personer. 

Datainsamling 200 patienter med epilepsi tillfrågades och erhöll klinisk information. Personerna skulle va vuxna 
med en diagnostiserad epilepsi och fick ej ha andra psykiska icke-epileptiska anfall. Personerna 
skulle klara av att vårda sig själva och visa säkerhet i att fylla i medicinska uppgifter om sig 
själva. Författarna använde sig av olika sorters instrument för att konstatera om deltagarna passade 
in i studien.  
 

Dataanalys De fastställde demografiska och kliniska variabler som var associerade med depression. 
Copingstrategier som oftast användes hos individer med depression fastställdes också. Därefter 
bildades olika undergrupper utefter individernas depression, detta för att fastställa om 
copingstrategierna som föredrogs av de olika grupperna var associerade med anfallsfrekvens och 
livskvalitet.  

Bortfall 0,5% (En person) 

Slutsats Denna studie undersökte copingstrategier hos patienter med epilepsi och som också led av en 
depression. I denna studie hade mer än en tredjedel av deltagarna en djup depression. Den gruppen 
som led av depression jämfördes med den gruppen som ej hade en depression. Att vara 
deprimerad associerades med en ökad förnekelse som copingstrategi. Patienter med depression 
hade sämre livskvalitet, större funktionshinder och högre frekvens av krampanfall. Bland de de 
depressiva epilepsipatienterna använde sig de med mer frekventa anfall av förnekelse som 
copingstrategi.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt  Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier blev det 
en Grad I artikel. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

 

Referens Bautista, R. E. D., Rundle-Gonzalez, V., Awad, R. G., & Erwin, P. A. (2013). Determining the 
coping strategies of individuals with epilepsy. Elsevier, 27(2), 286-291. 
doi:10.1016/j.yebeh.2013.01.029 

 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Att bestämma huruvida de olika copingstilarna hos patienter med epilepsi är förknippade med 
olika demografiska, kliniska och psykosociala variabler.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod. En undersökning som omfattade 200 patienter där flera olika tester användes 
inklusive en mall med olika frågor som skulle fastställa deltagarnas olika copingstrategier.  
 

Urval 200 personer. 

Datainsamling Personer som vistades på epilepsimottagningen blev tillfrågade om medverkan i studien mellan 
juni-augusti 2012. Alla som deltog i studien skulle vara 18år och ha diagnosen epilepsi. 
Ytterligare ett kriterium var att de personer som deltog skulle kunna sköta sin sjukdom 
självständigt. 

Dataanalys Statistisk analys utfördes. Intervallvariabler omvandlades om nödvändigt för att uppfylla 
antaganden av parametrisk analys. Ett statistiskt datorprogram användes för att analysera datan.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Studien visade att personer med diagnosen epilepsi hanterade sitt tillstånd på en mängd olika sätt. 
Den visade också att vissa demografiska, kliniska och psykosociala variabler var tydligt 
associerade med särskilda copingstilar. De vanligaste copingstrategierna som patienter med 
epilepsi använde sig av var acceptans, religion och emotionellt stöd. Copingstrategierna kunde 
även delas upp i positiva respektive negativa copingstrategier.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt  Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier blev det 
en Grad I artikel. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

Referens Fraser, R. T., Johnson, E. K., Miller, J. W., Temkin, N., Barber, J., Caylor, L., Ciechanowski, P., 
& Chaytor, N. (2011). Managing epilepsy well: Self-management needs assessment. 
Elsevier, 20(2), 291-298. doi:10.1016/j.yebeh.2010.10.010 

 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka vuxna personer med epilepsis upplevelser av medicinska och 
psykosociala problem och deras preferenser för olika sorters egenvårdsprogram.  

Metod:  
Design 

Använt sig av en kvantitativ metod med enkäter.  
 

Urval 165 deltagare. 

Datainsamling Alla deltagare fick en enkät hemskickad tillsammans med en liten summa pengar som tack för att 
de skulle svara på enkäten. För att sedan författarnas skulle bli klara med sin studie så kallades 
deltagarna till ett möte. De deltagarna som dök upp fick ytterligare en liten summa pengar för 
besväret. De första frågorna bestod av 8 sak relaterade frågor angående deras diagnos. Den andra 
delen av frågor skulle de rangordna deras livsproblem på en skala och på den tredje delen skulle 
de beskriva vad va de ville att programmet skulle innehålla. 

Dataanalys Statistik beräknades inom varje problemområde. Data analyserades sedan och resulterade i olika 
variabler. Variablerna i alla analyser var upplevd hälsa, lycka och tillfredsställelse med livet. 
Variationen i de olika problemen betygsattes sedan. I den sista analysen undersöktes deltagarnas 
preferenser gällande självhanteringsprogrammet.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Studien visar att personer med diagnosen epilepsi är i behov av olika samtal. Samtal i olika former 
som till exempel i grupp, två och två eller vem som skulle hålla i samtalet. Och det som 
personerna var mest intresserade av var individuella möten med antingen en läkare eller en annan 
person med diagnosen epilepsi. Deltagarna kunde också tänka sig att diskutera i gruppmöten. 
Studien visade på hur de olika samtalen skulle vara uppbyggda för att personer med diagnosen 
epilepsi lättare skulle kunna diskutera problem och frågor och på så sätt kunna hantera sin 
epilepsi.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt  Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier blev det 
en Grad II artikel. 



BILAGA C  

 

Artikel 5  

 

 

 

Referens Hosseini, N., Sharif, F., Ahmadi, F., & Zare, M. (2010). Striving for balance: Coping with 
epilepsy in Iranian patients. Elsevier, 18(4), 466-471. doi:10.1016/j.yebeh.2010.05.022 

 

Land  
Databas 

Iran 
PubMed 

Syfte Identifiera copingstrategier som används av 21 iranier med diagnosen epilepsi.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod med strukturerade intervjuer. En kvalitativ innehållsanalys genomfördes.  
 

Urval 21 patienter. 

Datainsamling I studien inkluderades personer med epilepsi mellan åldrarna 18-65år som valdes ut slumpmässigt 
på olika platser. Personerna som valdes ut skulle ha haft epilepsi i minst 2år, de skulle ha god 
kunskap om epilepsi, vara villiga att dela med sig av sina erfarenheter och inte haft några tidigare 
patologiska eller kroniska sjukdomar. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan 
ordagrant.  

Dataanalys Enligt Hosseini gjordes en innehållsanalytisk metod  för att analysera data. Intervjuerna 
granskades flera gånger för att få en helhet av informationen. Texten delades sedan in i olika 
enheter som kodades. Koderna jämfördes sedan med varandra för att hitta likheter och skillnader. 
Likheterna och skillnaderna bildade i sin tur olika kategorier. Alla författare kontrollerade alla 
koder och kategorier. Allt detta diskuterades sedan i författargruppen för att uppnå ett enhetligt 
beslut angående resultatet.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Studien visade att deltagarna använde känslomässigt fokuserade copingstrategier oftare än 
problemfokuserade copingstrategier. I denna studie visade det sig att personer med diagnosen 
epilepsi oftare använde sig utav positiva copingstrategier än negativa copingstrategier. De som 
enligt denna studien va positiva copingstrategier var till exempel religion, söka stöd och att stå 
emot sin sjukdom. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt  Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier blev det 
en Grad I artikel. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Piazzini, A., Ramaglia, G., Turner, K., Chifari, R., El Kiky, E., Canger, R., & Canevini, M. P. 
(2007). Coping strategies in epilepsy: 50 drug-resistent and 50 seizure-free patients. 
Elsevier, 16(3), 211-217. doi:10.1016/j.seizure.2006.12.003 

 

Land  
Databas 

Italien 
PubMed 

Syfte Att undersöka de olika copingstrategierna och deras samband med psyko-social funktion i två 
patientgrupper, den första gruppen hade läkemedelsresistens mot epilepsi och den andra gruppen 
hade välkontrollerad epilepsi.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod med olika instrument ex. frågeformulär för att mäta intelligens, coping, 
självkänsla, livskvalitet och psykosocial anpassning.  
 

Urval 100 personer. 

Datainsamling I studien inkluderades personer med epilepsi mellan åldrarna 18-60 år. Utbildningsnivån på 
deltagarna skulle va minst avklarad grundskolenivå. Deltagarna skulle också ha normal 
intelligens. Deltagarna delades in i två grupper med 50 personer i vardera grupp. Deltagarna i den 
första gruppen skulle va läkemedelsresistenta eftersom de misslyckats med 2 eller fler 
läkemedelsbehandlingar och därför ha okontrollerad epilepsi. Den andra gruppen skulle ha 
kontrollerad epilepsi och varit anfallsfria i minst två år. Deltagarna fick ge sitt samtycke till 
studien innan de semistrukturerade intervjuerna påbörjades. 

Dataanalys Olika skalor har använts för att säkerhetsställa resultatet. Läkemedelsresistenta och anfallsfria 
patienter jämfördes med varandra.  

Bortfall 0 

Slutsats Personer med läkemedelsresistent epilepsi har andra copingstrategier jämfört med de personer som 
har välkontrollerad epilepsi. Läkemedelsresistenta och anfallsfria/välkontrollerad personer med 
diagnosen epilepsi använder olika copingstrategier för att hantera sin sjukdom. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt  Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier blev det 
en Grad I artikel. 



BILAGA C  

 

Artikel 7  

Referens Tedrus, G. M. A. S., Fonseca, L. C., De Pietro Magri, F., & Mendes, P. H. M. (2013). 
Spiritual/religious coping in patients with epilepsy: Relationship with sociodemographic 
and clinical aspects and quality of life. Elsevier, 28(3), 386-390. 
doi:10.1016/j.yebeh.2013.05.011 

 

Land  
Databas 

Brasilien 
PsycINFO 

Syfte Syftet med denna studie var att utvärdera om patienter med epilepsi använde sig av positiva 
och/eller negativa spirituell/religiös coping. Relationen mellan den här typen av coping och den 
sociodemografiska och kliniska aspekten av epilepsi utvärderades också.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod är använd där livskvalitet och copingstrategier mättes. 
 

Urval 110 deltagare 

Datainsamling 110 deltagare ingick i studien. Deltagarna valdes ut från en neurologisk klinik och de var över 14 
år gamla och  skulle ha diagnosen epilepsi enligt ICD. 55% var kvinnor och resten män. Olika 
instrument användes för att hitta specifika faktorer till studien.  

Dataanalys Ett instrument användes för att identifiera spirituella och religiösa copingstrategier, detta för att 
hitta positiva och negativa skillnader mellan copingstrategierna.  

Bortfall 0 

Slutsats Användningen av andliga/religiösa copingstrategier utvärderades, och dess relationer med 
sociodemografiska och kliniska aspekter av epilepsi och livskvalitet bedömdes. Denna studie 
visade att patienterna utnyttjat både de positiva och negativa strategierna när det gällde 
andliga/religiösa copingstrategier för att hantera sina sjukdomar. Positiva andliga och religiösa 
copingpoäng var högre hos patienter som uppgav att de utövade någon form av religion i 
jämförelse med de som inte gjorde det, vilket tyder på en ökad användning av andlig/religiösa 
copingstrategier bland dessa individer för att hantera sina svårigheter när det gäller hälsa. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt  Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier blev det 
en Grad I artikel. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

 

 

Referens Westerhuis, W., Zijlmans, M., Fischer, K., Van Andel, J., & Leijten, F. S. S. (2011). Coping style 
and quality of life in patients with epilepsy: a cross-sectional study. Journal of Neurology, 
258(1), 37-43. doi:10.1007/s00415-010-5677-2 

Land  
Databas 

Nederländerna/Holland 
PubMed 

Syfte Att fastställa livskvalitet hos personer med epilepsi och undersöka om personerna med diagnosen 
epilepsi har andra copingstrategier än den generella befolkningen. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod med frågeformulär.  
 

Urval 177 personer. 

Datainsamling 177 personer i åldrarna mellan 17-80år och med en diagnostiserad epilepsi fick delta. Deltagarna 
skulle också ha ett IQ över 80 och en normal neurologisk utveckling. De var också tvungna att 
kunna fylla i frågeformuläret själva. En enkät skickades med patienterna hem när de blivit 
utskrivna. Där skulle deltagarna först fylla i data som kön, ålder och civiltillstånd. Därefter skulle 
de svara på frågor utefter fem dimensioner som var rörlighet, egenvård, vanliga aktiviteter i 
vardagen, smärta/obehag och ångest/depression. Svaren kunde sedan omvandlas till ett värde som 
visade vilket hälsotillstånd de hade. 105 av 177 deltagare svarade på formuläret och fick va med i 
studien.  

Dataanalys En statistisk analys genomfördes där författarna fick ut medelvärdet och medianen som användes 
för att beskriva deltagarnas personliga egenskaper. Författarna utforskade kopplingen mellan 
copingstrategier och livskvalitet. Copingstrategierna som hade starkast relation till quality of life 
analyserades. 

Bortfall 41% (72 personer) 

Slutsats En passiv copingstrategi användes av 45% av deltagarna, och var den vanligaste copingstrategin, 
vilket innebar att personerna som var passiva ej konfronterade sin sjukdom utan brydde sig inte. I 
denna studie hittades skillnader mellan copingstrategier hos kvinnor och män. Det hittades även 
skillnader mellan vilka copingstrategier som användes av personer med diagnosen epilepsi i 
jämförelse med den generella befolkningen. Skillnader mellan copingstrategier och livskvalitet 
hittades också.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt  Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier blev det 
en Grad I artikel. 



                BILAGA D 

 

Tabell 4: Resultatöversikt 

 

 

Resultatartiklar 

 

Inre copingstrategier 

 

Yttre 
copingstrategier 

Kontroll över 
situationen 

Kontroll över känslorna  

Bautista (2013) X X X 

Bautista et al. 
(2013a) 

X X X 

Bautista et al. 
(2013b) 

X X X 

Fraser et al. (2011)   X 

Hosseini et al. 
(2010) 

X X X 

Piazzini et al. (2007) X X X 

Tedrus et al. (2013)   X 

Westerhuis et al. 
(2011) 

X X X 
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