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Sammanfattning 

Syfte 

Att undersöka vilken information unga vuxna med epilepsi samt deras föräldrar har fått och 

vilka förväntningar de har i samband med överflyttningen mellan barn- och vuxenneurologen.   

 

Metod 

Tvärsnittsstudie med deskriptiv och jämförande design där en kvantitativ metod användes, 

specifikt två strukturerade enkäter för att analysera svaren i enkäterna från de två grupperna. 

Nitton unga vuxna med epilepsi från barnsjukhuset på Akademiska sjukhuset inkluderades 

samt 19 föräldrar.  

 

Resultat 

Resultatet visar att unga vuxna med epilepsi, samt deras föräldrar, tycker att det är viktigt att 

få information om epilepsi. Mer än hälften av unga vuxna med epilepsi tycker sig fått ganska 

mycket eller tillräckligt med information. Detta gäller även deras föräldrar. Däremot tyckte 63 

% av föräldrarna att de behöver mer information jämfört med 26 % av de unga vuxna med 

epilepsi. Båda grupperna förväntar sig att en epilepsisjuksköterska är med vid nybesöket samt 

att informationssamtal erbjuds i samband med överflyttningen från barn- till 

vuxenneurologen.  

 

Slutsats 

Slutsatsen är att unga vuxna med epilepsi samt deras föräldrar förväntar sig att 

epilepsisjuksköterska är med vid nybesöket samt att informationssamtal erbjuds i samband 

med överflyttningen från barn- till vuxenneurologen.  

 

Nyckelord: Epilepsi, Tonåring, Föräldrar, Förväntan, Behov 
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Abstract 

Aim 

To explore what information young adults with epilepsy and their parents have received and 

what expectations they have in relation to the transfer from child to the adult division of 

neurology. 

 

Method 

Cross-sectional study with descriptive and comparative design using a quantitative method to 

analyze the answers in the questionnaires of the two groups. Nineteen young adults with 

epilepsy from the Children's Hospital at the Uppsala University Hospital were enrolled and 19 

parents. 

Results 

The results show that young adults with epilepsy and their parents think it is important to 

receive information about epilepsy. More than half of young adults with epilepsy feel they 

received quite a lot or enough information. This also applies to their parents. However, 63% 

of the parents reported the need more information, compared with 26% of the young adults 

with epilepsy. Both groups expected a nurse, specialised in epilepsy, to be present at the 

initial visit, and an additional information call to be offered during the transition from the 

child to the division of neurology. 

 

Conclusion 

The conclusion is that young adults with epilepsy and their parents expect that a nurse 

specialized in epilepsy nurse is present at the first visit and that information calls are offered 

in connection with the transition from child to adult neurologist. 

 

 

Keywords: Epilepsy, Adolescent, Parental, Expectation, Needs 
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Introduktion 

Epilepsi 

Epilepsi är en av de vanligaste neurologiska sjukdomsgrupperna. Epilepsi definieras som 

tendensen till att få upprepade (minst två) oprovocerade epileptiska anfall. Det är 

uppskattningsvis drygt 60 000 personer i Sverige som har aktiv epilepsi. Av dessa är cirka 10 

000 barn och ungdomar. Med aktiv epilepsi menas att personen har haft epileptiska anfall de 

senaste tre till fem åren eller fortfarande använder medicin mot epilepsi. I en population med 

aktiv epilepsi har cirka 40 % varit anfallsfria under föregående år. Drygt 30 % har ett eller 

flera anfall per år, cirka 15 % har ett eller flera anfall per månad och cirka 10 % har ett eller 

flera anfall per vecka. Flera orsaker kan finnas till otillfredsställande anfallssituation. 

Otillräcklig information till patienten och anhöriga samt bristande följsamhet till ordinerad 

medicinering kan vara av betydelse. Alla sjukdomar, skada eller missbildningar som 

engagerar hjärnbarken ökar risken för epilepsi ("Läkemedelsbehandling av epilepsi - 

bakgrundsdokumentation", 2011). Varje år får 1 000 barn i Sverige diagnosen epilepsi och det 

är i stort sett lika många flickor som pojkar. Av dessa tillfrisknar 300-400 under barn- och 

ungdomsåren medan övriga, ungefär 600, får fortsätta att behandlas in i vuxen ålder 

(Svensson & Cegrell, 1998).
 

 

Behandling 

För de allra flesta personer med epilepsi blir det aktuellt med behandling av antiepileptika 

(AED) som har en profylaktisk effekt. Anfall och typ av epilepsi avgör vilket läkemedel som 

väljs i första hand (Fagius & Aquilonius, 2006). Två tredjedelar av personer med 

nydiagnostiserad epilepsi, som inleder profylaktisk behandling med AED, blir anfallsfria 

(Kwan & Brodie, 2000). Personer med svår epilepsi, som inte får en acceptabel 

anfallskontroll med läkemedel, kan bli föremål för kirurgisk behandling (Svensson & Cegrell, 

1998; Fagius & Aquilonius, 2006). 

 

Konsekvenser av epilepsi 

Det är enbart under de sekunder eller minuter ett anfall varar som direkta symtom på epilepsi 

kan ses. Trots det kan epilepsin skapa en ständig osäkerhet - hotet om anfall finns hela tiden. 

Reaktionen och hanteringen av det är mycket individuell beroende på anfallens karaktär men 

också på personliga förutsättningar och omständigheter i närmaste omgivningen. Rädsla för 

anfallens konsekvenser kan leda till isolering och känsla av utanförskap. Diagnosen kan även 



 6 

medföra sociala konsekvenser som förlust av rätten till körkort. Även yrkesvalet kan bli 

begränsat eftersom ett epileptiskt anfall kan innebära fara för personen själv eller 

omgivningen (Fagius & Aquilonius, 2006).
 

 

Barn och ungdomar 

Ett flertal studier som undersökt barn med epilepsi och dess föräldrar har kunnat påvisa 

faktorer som negativt påverkat barnen i hanterandet av sjukdomen. Förutom de medicinska 

faktorerna har även den familjesociala situationen en stor till mycket stor betydelse i barnets 

förmåga att hantera sjukdomen. Studierna visar dessutom att den familjesociala situationen 

starkt påverkar föräldrarnas förmåga att på ett bra sätt stödja sina barn i en svår situation 

(Chapieski et al., 2005; Haber, Austin, Huster, Lane, & Perkins, 2003; Shore, Austin, & 

Dunn, 2004; Shore, Austin, Huster, & Dunn, 2002). Ju större skillnad mellan föräldrarnas 

uppfattning om barnets epilepsi, desto sämre blir barnets förmåga att hantera epilepsin (Haber 

et al., 2003). En amerikansk studie visar att mödrar mår sämre än fäder. Depression hos 

mödrarna har samband med dålig ekonomi, låg utbildning och sämre familjeförhållanden. 

Slutsatsen är att det inte enbart är de rent medicinska som är viktigt. Stödet till familjer är 

betydelsefullt för att barnet ska hantera epilepsin i framtiden (Shore et al., 2002). Både 

föräldrar och barn med epilepsi har ett mycket stort behov av information som ges 

kontinuerligt och som anpassas efter barnets utveckling och ges på en nivå som är anpassad 

till individen (McNelis et al., 2007; Mu, 2008; Galletti & Sturniolo, 2004). Det förekommer 

att unga med epilepsi inte vet varför anfallsförebyggande medicin behövs (McNelis, Buelow, 

Myers, & Johnson, 2007; Galletti & Sturniolo, 2004). En annan undersökning tar upp ett 

problem att ungdomar med epilepsi redan från grunden har svårt att vara accepterade bland 

kamrater och därför har lättare att falla för kamrattrycket vad det gäller alkohol och droger 

och därigenom vinna respekt. I studieresultatet påpekas det att sjuksköterskor på många olika 

sätt har en viktig funktion i att minska riskerna för patientgruppen genom att hålla en öppen 

dialog med de unga med epilepsi (Marin, 2005).  

I en svensk undersökning av unga vuxna med okomplicerad epilepsi, med matchad 

kontrollgrupp, visade att okomplicerad epilepsi har en negativ påverkan hos unga vuxna, 

speciellt deras skattning av egen förmåga. Flickor skattade generellt sin hälsorelaterade 

livskvalitet lägre och hade ökad risk att isolera sig. Pojkar med epilepsi hade lägre självkänsla 

än pojkarna i kontrollgruppen men skattade högre hur familjen fungerade. Undersökningen 

pekar på vikten av bra kontakt och stöd i familjen för unga vuxna med epilepsi (Räty, 

Larsson, & Söderfeldt, 2003). Författaren har i en annan studie med samma studiedeltagare 
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visat att det finns ett samband mellan sjukdomsgrad, självuppfattning och attityd till den egna 

situationen men att det behövs mer forskning för att förstå sambandet. Ålder, 

levnadsförhållanden eller yrke hade ingen betydelse. Flickor led mer av sjukdomen och dess 

konsekvenser jämfört med pojkar (Räty, Söderfeldt, Larsson, & Wilde Larsson, 2004). 

Att utbilda patienter och läkare om epilepsi har förbättrat patientens livskvalitet. 

Rädsla för anfall har minskat vilket i sin tur har ökat livskvaliteten. Bra samordning mellan 

vårdgivare och vårdtagare är grunden för detta (Gunter, Brixner, Worley, Carter, & Gregory, 

2004).
 

Unga vuxna med kronisk sjukdom skiljer sig markant när det gäller socialt beteende 

jämfört med en kontrollgrupp bestående av friska unga vuxna. I studien föreslås det att 

sjukvårdspersonal ska bidra till att minimera besvären för barn med kronisk sjukdom genom 

att stödja deras föräldrar till att uppmuntra barnen till sociala kontakter och självständighet 

(Stam, Hartman, Deurloo, Groothoff, & Grootenhuis, 2006). 

 

Sjukvården 

Inom barnsjukvården är föräldrarna mer delaktiga i vården än vad de förväntas vara inom 

vuxensjukvården. Att det ser annorlunda ut i vuxensjukvården beror på att barnen blir 

myndiga när de fyller 18 år. Tystnadsplikt gäller även mot föräldrarna när barnet uppnår 

myndig ålder ("Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)", 2009). Remittering till 

vuxenneurologen sker från att barnet kommer upp i myndighetsålder till 20-års ålder beroende 

på hur länge det bedöms att de ska medicinera med förebyggande läkemedel mot epileptiska 

anfall. Barn med epilepsi vårdas och följs upp på regionsjukhus vilket innebär att alla barn 

med epilepsi boende i Uppsala län följs upp av barnneurologen på Akademiska sjukhuset.  

I Sverige finns ett nätverk för epilepsisjuksköterskor med nätverksträff varje höst. 

Syftet med nätverket är fortbildning och att man delar med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter. Vid mötet hösten 2007 var det gruppdiskussioner om vilket samarbete som finns 

mellan klinikerna för barn och vuxen. Det visade sig att det ser väldigt olika ut ute i landet. 

Från att barnläkaren skriver remiss till vuxenneurologen till att möte mellan professionerna 

där både sjuksköterska och läkare deltar för överrapportering. Det förekommer även att 

barnsjuksköterskan är med vid första besöket på vuxenmottagningen och på andra ställen 

finns vuxensjuksköterskan med vid sista besöket på barnsjukhuset. Det förekommer även att 

läkare från både barnkliniken och vuxenkliniken kan delta vid patientbesök om patienten har 

en särskilt svår epilepsi. På nätverksträffen diskuterades om vi epilepsisjuksköterskor hört 

några reaktioner eller önskningar från patienterna eller dess anhöriga. Det framkom att det är 
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svårt att veta behov och önskningar eftersom frågan sällan ställs. En uppfattning var att 

rädslan och ångesten över att byta från barnkliniken till vuxenkliniken var större hos föräldrar 

och personal än hos ungdomen med epilepsi. Barnsjukvården arbetar ofta med ett 

familjeperspektiv och vuxensjukvården arbetar mer med individen. 

 

Problemformulering 

Det är viktigt ur ett omvårdnadsperspektiv att undersöka vad denna unga patientgrupp och 

deras föräldrar har för behov och förväntningar på sjukvården i samband med överflyttning 

från barn- till vuxensjukvården. Detta för att kunna bemöta behoven i samband med 

överflyttningen.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken information unga vuxna med epilepsi samt 

deras föräldrar har fått och vilka förväntningar de har i samband med överflyttningen mellan 

barn- och vuxenneurologen.   

 

Specifika frågeställningar 

1a) Vad skattas som viktigt att få information om när det gäller epilepsi? 

1b) Finns det någon skillnad mellan grupperna vad som skattas som viktigt att få information 

      om? 

2) Vilken information angående epilepsi anser unga vuxna och deras föräldrar att de erhållit? 

3a) Finns det behov av mer information om epilepsi? 

3b) Finns det någon skillnad mellan grupperna när det gäller behov av information? 

3c) På vilket vis önskas mer information om epilepsi?  

4a) Vilka förväntningar finns på sjukvården vid överflyttning från barn- till vuxen 

      sjukvården? Finns det någon skillnad mellan grupperna?
 

4b) Vad anses viktigt i samband med överflyttningen? Finns det någon skillnad mellan 

      grupperna? 

 

Metod 

Design 

Studien är en tvärsnittsstudie med en deskriptiv och jämförande design där kvantitativ metod 

användes för att analysera svaren från frågorna i enkäterna med hjälp av PASW Statistics 18. 
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Urval 

Inklusionskriterierna var personer med diagnosen epilepsi i åldern 16-20 år, registrerade i 

Akademiska sjukhusets patientadministrativa system på barnsjukhuset och som stod under 

antiepileptisk behandling. Exklusionskriterierna var utvecklingsstörning, psykiatrisk sjukdom, 

missbruksproblematik samt tidigare läkarbesök på vuxenneurologen.  

Totalt identifierades 106 unga vuxna med epilepsi. Genomgång gjordes därefter för att 

identifiera de som fortfarande behandlades för epilepsi samt utifrån definierade 

exkluderingskriterier. Sex unga vuxna hade tillfrisknat och var anfallsfria efter att AED hade 

satts ut. En av dessa hade genomgått epilepsikirurgisk operation. Tre hade avlidit. Det var 43 

personer med utvecklingstörning som inte inkluderades i studien. Två patienter hade 

psykiatrisk sjukdom varav en hade missbruksproblematik vilka inte inkluderades i studien. 

Tio patienter hade redan varit på ett första besök på vuxen neurologen. 

Totalt tillfrågades 42 unga vuxna med epilepsi att delta i studien. Av dessa besvarade 

45 % (n=19) den utsända enkäten. Median- samt medelåldern för de unga vuxna med epilepsi 

var 17 år. Det var 8 pojkar och 11 flickor. Tio av patienterna bodde med båda föräldrarna och 

nio bodde med sina mammor. Tre gick i grundskolan, 15 gick i gymnasiet och en arbetade. 

Median- och medelåldern för anfallsdebut/ det första epileptiska anfallet var 10 år (range: 1-

16). Ett år var den kortaste tiden någon av ungdomarna i studien haft epilepsi. 

Den förälder eller vårdnadshavare som ansågs sig ha det största ansvaret för den 

unge vuxne med epilepsi och som var insatt i själva sjukdomen bjöds in att delta i studien. 

Inbjudan skickades i samma utskick som till de unga vuxna. Totalt var det 20 föräldrar som 

besvarade studieenkäten av de 42 som tillfrågats om deltagande. Den förälder vars barn inte 

besvarade enkäten exkluderades i studien. Median- och medelåldern av de inkluderade var 45 

år (range: 38-52). Samtliga var mödrar till de unga vuxna med epilepsi. Tre var ogifta, 13 

gifta eller sammanboende och 3 var frånskilda eller separerade. Fyra var ensamstående med 

barn och 15 var sammanboende med barn. När det gäller den högsta utbildningen de gått så 

hade tre föräldrar slutfört grundskolan, 10 gymnasiet och sex hade universitets- eller 

högskoleexamen. Samtliga förvärvsarbetade och majoriteten arbetade heltid. 

 

Bortfall 

Fyrtiotvå unga vuxna med epilepsi tillsammans med deras förälder eller vårdnadshavare bjöds 

in att delta i studien. En inbjudan kom i retur med adress okänd och som inte gick att finna. 

Två patienter meddelade att de precis hunnit vara på nybesök på vuxen neurologen och 

exkluderades därför från studien. Tio till 20 dagar efter inbjudan skickades påminnelsebrev. 
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Sju till 16 dagar senare kontaktades de personer vars enkäter ännu inte kommit in genom 

telefonsamtal. Till tre unga vuxna fanns inget telefonnummer att uppbringa, tolv svarade inte i 

telefonen trots upprepade försök varav telefonsvar lämnades till fem. Tre patienter var väldigt 

tveksamma till deltagande men tackade inte nej per telefon. En hade tappat bort enkäterna och 

önskade nya utskickade vilket gjordes. Totalt besvarade 19 unga vuxna med epilepsi enkäten 

samt 20 föräldrar varav en exkluderades för att det skulle vara lika stort antal i båda grupperna 

och för att den exkluderade enkäten saknade flera ifyllda svar. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes med frågeformulär speciellt utformade för denna studie. 

Frågorna i enkäten togs fram baserad på tidigare forskning inom området samt i samarbete 

med en neurolog med expertkompetens inom epilepsi. Enkäterna fanns i två versioner, en för 

de unga vuxna med epilepsi och den andra enkäten för deras förälder eller vårdnadshavare. 

Frågeformuläret var utformat i tre delar varav den första delen bestod av frågor om 

bakgrundsfakta för den som fyllde i formuläret; kön, ålder, utbildning, sysselsättning etc. 

Denna del var anpassad för dels unga vuxna med epilepsi (bil.2) och dels för dennes förälder 

(bil.3).   

Del två var identiskt utformad för båda grupperna. Informanterna fick skatta värdet 

av att erhålla information om olika på förhand givna informationsområden genom att sätta ett 

kryss på en 10 cm lång skala, oviktigt till viktigt, 0-10 (se fråga 6-14 bilaga 2 och 3). Med 

linjal har sedan forskaren mätt det värdet (heltal med en decimal) där respondenten satt sitt 

svar. Respondenterna fick även svara på om de erhållit information om de olika 

informationsområdena samt skatta i vilken utsträckning (lite grann, ganska mycket, ja, 

tillräckligt) de erhållit information. 

Del tre i frågeformuläret har frågor som besvarar vilka förväntningar som finns på 

sjukvården i samband med överflyttning från barn- till vuxensjukvården, det vill säga 

påståenden hur de önskar att det skulle fungera vid överflytten. Frågorna besvarades genom 

att sätta kryss på en 10 cm lång skala, ”Stämmer inte alls” till Stämmer precis”, 0-10 (se fråga 

16-20 bilaga 2 och 3). Svaren består till den största delen av att respondenten sätter ett streck 

på en 10 cm lång linje. På det sättet har ett värde mätts med en decimal inför statistiska 

beräkningar i analysen. 

Informanterna fick även skatta värdet av i förhand givna påståenden som berör 

överflyttning från barn- till vuxenneurologen genom att sätta ett kryss på en 10 cm lång skala, 

oviktigt till mycket viktigt, 0-10 (se fråga 16-20 bilaga 2 och 3). 
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Statistisk analys 

Svaren från enkäterna analyserades med hjälp av PASW Statistics 18.  

 Frågeställning 1 redovisas deskriptivt samt analyseras med oberoende t-test för att 

undersöka om det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna vad som skattas som 

viktigt att få information om. 

 Frågeställning 2 redovisas deskriptivt samt med löpande text och stapeldiagram. 

 Frågeställning 3 redovisas deskriptivt med löpande text och cirkeldiagram samt analyseras 

med Fisher´s exakta test för att jämföra om det fanns signifikant skillnad mellan 

grupperna avseende behov av information.  

 Frågeställning 4 redovisas deskriptivt samt analyseras med oberoende t-test för att 

undersöka om det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller förväntningar 

på sjukvården. 

 

Etiska övervägande 

Deltagandet i studien var frivilligt. Ingen enskild individ kan identifieras utifrån det 

presenterade resultatet. Tillstånd för att genomföra studien har givits från klinikchefen på 

barnkliniken, Akademiska sjukhuset. Under 2008 gjordes ett tillägg till ”Lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor” (”Lag (2003:460)”, 2003). Tillägget säger att 

det inte finns något krav för etisk prövning för vetenskapligt arbete på avancerad nivå inom 

ramen för högskoleutbildning (”Skärpt etikprövning inom forskningen (UbU12)”, 2008). 

Frågorna i enkäten kan ha uppfattats som känsliga av de deltagande personerna, men 

det kan kännas betydelsefullt att medverka då det finns en viss chans att påverka sjukvården. I 

utskicket med förfrågan att delta i studien fanns dess syfte beskrivet, dess genomförande, att 

det är frivilligt att delta, att deras eventuella behandlingsmöjligheter och omhändertagande 

inte negativt kommer att påverkas huruvida de deltar eller inte och att de när som helst har 

kunnat dra sig ur studien. Vidare har det informerats att materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt, att endast forskningsgruppen kommer att ha tillgång till data och att resultatet 

kommer presenteras så att inga enskilda personers svar kommer att kunna utläsas. 
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Resultat 

 

Vad skattas som viktigt att få information om när det gäller epilepsi? Vilka 

informationsområden skattar grupperna som viktiga? 

Resultatet visar att värdet av att erhålla information skattas högt inom alla 

informationsområden i båda grupperna. Föräldrarna hade högsta medelvärdet inom samtliga 

områden (lägst M=9,0; högst M=9,4) jämfört med de unga vuxna (lägst M=7,7; högst M= 

9,0). I fyra av nio områden fanns signifikant skillnad mellan grupperna, ”Hur undersökningar 

och provtagningar går till”, ”Egenvård vid epilepsi”, Läkemedel vid epilepsi” samt Epilepsi 

och familjebildning”. Resultatet redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Informanternas skattning vad gäller grad av viktighet för de olika 

informationsområdena. 

 Unga vuxna Föräldrar   

 M             SD M             SD T Signifikans 

Vad epilepsi är? 

(0-10) 

 

8,5         1,77 

 

9,2         1,01 

 

-1,56 

ns 

(p=0,127) 

Utlösande faktorer? 

(0-10) 

 

8,1         1,81 

 

9,0         1,27   

 

-1,84 

 

ns 

(p=0,073) 

Risker med epilepsi? 

(0-10) 

 

8,5         1,56 

 

9,2         1,19 

 

-1,44 

 

ns 

(p=0,157) 

Hur undersökningar och 

provtagningar går till? 

(0-10) 

 

7,7         2,33 

 

9,0         1,43 

 

-2,05 

 

0,048 

 

Egenvård vid epilepsi? 

(0-10) 

 

8,2         1,72 

 

9,4         0,65 

 

-2,69 

 

0,011 

Läkemedel för epilepsi? 

(0-10) 

 

8,3         1,68 

 

9,4         0,53 

 

-,2,89 

 

0,006 

Ev biverkningar av 

läkemedel? 

(0-10) 

 

9,0           89 

 

9,4         0,51 

 

-1,93 

 

ns 

(p=0,061) 

Epilepsi och trafik? 

(0-10) 

 

8,3         2,34 

 

9,3         1,66 

 

-1,73 

 

ns 

(p=0,092) 

Epilepsi och 

familjebildning? 

(0-10) 

 

8,3         2,25 

 

9,4         0,57 

 

-2,06 

 

 

p<0,047 
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Vilken information angående epilepsi anser unga vuxna med epilepsi och deras 

föräldrar att de erhållit? 

Unga vuxna. 

Mellan fem och sju unga vuxna hade erhållit tillräckligt med information inom alla områden 

förutom ”Familjebildning” som ingen svarat att de erhållit tillräckligt med information. Tio 

unga vuxna hade erhållit ganska mycket information av ”Undersökningar”, nio inom 

”Utlösande faktorer”, åtta inom ”Vad epilepsi är” samt ”Läkemedel”. Fem till åtta svarade att 

de erhållit lite information inom ”Risker”, ”Egenvård”, Biverkningar, ”Trafik” och 

”Familjebildning”. Antal unga vuxna som svarat att de ej erhållit någon information fanns sju 

inom ”Familjebildning”, en till två i vardera området av ”Utlösande faktorer”, ”Egenvård”, 

”Läkemedel”, ”Biverkningar” och ”Trafik”. Två unga vuxna lämnade inget svar på 

”Familjebildning”, se figur 1. 

 

 

Figur 1. Utsträckning som information givits eller inte erhållits alls till unga vuxna. 

 

Föräldrar. 

Mellan sju och nio föräldrar hade erhållit tillräckligt med information inom 

”Undersökningar”, ”Läkemedel”, Biverkningar” och ”Trafik”. Elva föräldrar hade erhållit 

ganska mycket information inom ”Vad epilepsi är”, 10 inom ”Utlösande faktorer” och sju-åtta 

inom ”Risker”, ”Egenvård”, ”Läkemedel” och ”Biverkningar”. Nio svarade att de erhållit lite 

information inom området ”Egenvård” och sex i vardera området av ”Risker” och 

”Familjebildning”. Antal föräldrar som svarat att de ej erhållit någon information fanns åtta 

inom ”Familjebildning”, fyra inom ”Trafik” och en i vardera området av ”Läkemedel” och 
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”Biverkningar”. Ett svar saknades inom vardera området av ”Vad epilepsi är”, ”Egenvård” 

samt ”Familjebildning”, se figur 2. 

 

Figur 2. Utsträckning som information givits eller inte erhållits alls till föräldrar. 

 

Finns det behov av mer information om epilepsi? 

Informanterna fick besvara frågan om de behöver mer information om epilepsi. Fem unga 

vuxna svarade ja på frågan att de behöver mer information om epilepsi och fjorton svarade nej 

på frågan. Tolv föräldrar svarade att de behöver mer information och sju svarade att de inte 

behöver mer information om epilepsi. Skillnaden mellan grupperna var signifikant, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Finns det behov av mer information?  

 Behov av mer information 

Behöver inte mer 

information 

 n                                 (%) n                                   (%) 

Unga vuxna (19) 5                                 (26) 14                                  (74 

Föräldrar (19) 12                               (63) 7                                   (37) 

p<0,05 

 

Genom vilket medium önskas mer information om epilepsi? 

De som svarade ja på frågan om de behöver mer information om epilepsi ombads rangordna 

genom vilket medium de ville få mer information om epilepsi. Rangordningen gjordes mellan 

de tre viktigaste sätten de ville få mer information om epilepsi. Alternativen var via 

sjukvårdspersonal, nätet, patientförening, annan med epilepsi, andra familjer, bok om epilepsi 

eller på något annat sätt som de själva fick fylla i vilket ingen gjorde. Tre unga vuxna svarade 
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att de i första hand vill ha mer information via sjukvårdspersonal och två genom att leta 

information på nätet. Åtta föräldrar svarade att de i första hand vill ha mer information via 

sjukvårdspersonal, två genom att leta information på nätet, en via andra familjer och en via 

annan person med epilepsi. Några av informanterna fyllde enbart i ett svarsalternativ eller 

rangordnade två, se figur 3 och 4.  

 

 

Figur 3. Genom vilket medium unga vuxna i första hand vill få mer information om epilepsi. 

 

 

 

Figur 4. Genom vilket medium föräldrar i första hand vill få mer information om epilepsi 

 

 

Sjukvårdspersonal

Nätet

Patientförening

Annan med epilepsi

Andra familjer

Bok om epilepsi

Sjukvårdspersonal

Nätet

Patientförening

Annan med epilepsi

Andra familjer

Bok om epilepsi
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Vilka förväntningar finns på sjukvården vid överflyttning från barn- till vuxen 

sjukvården? 

Gruppen föräldrar hade genomgående högsta medelvärden (lägst M=7.1; högst M=8.9) på alla 

påstående jämfört med gruppen unga vuxna (lägst M=5.0; högst M=8.0). I tre av fem områden 

var skillnaden mellan grupperna signifikant, ”Föräldrar med vid besöket”, 

”Epilepsisjuksköterskan från vuxenneurologen är med vid första besöket” och 

”Informationssamtal om epilepsi erbjuds hos epilepsisjuksköterskan”. För total redovisning se 

tabell 3. 

 

Tabell 3. Skillnader i förväntningar på sjukvården i samband med överflyttning.  

 Unga vuxna Föräldrar   

 M             SD M             SD t Signifikans 

Träffa båda ep-ssk, barn 

och vuxen, innan första 

läkarbesöket på 

vuxenneurologen 

(0-10) 

 

 

5,0         3,29 

 

 

7,1         3,08 

  

 

 

-2,00 

 

 

ns 

(p=0,053) 

Föräldrar med vid 

nybesöket 

(0-10) 

 

7,3         3,10 

 

8,9         1,55   

 

-2,07 

 

0,046 

 

Ep-ssk, vuxen, med vid 

nybesöket 

(0-10) 

 

6,8         2,29 

 

8,9         1,48 

 

-3,37 

 

 

0,002 

 

Informationssamtal om 

epilepsi erbjuds hos ep-ssk 

 (0-10) 

 

6,3         2,63 

 

8,8         1,54 

 

-3,63 

 

0,001 

Den unge vuxne bestämmer 

vilka som följer med till 

vuxenneurologen 

(0-10) 

 

8,0         1,78 

 

8,4         1,93 

 

-0,75 

 

ns 

(p=0,458) 

 

 

Skillnader vad som anses viktigt i samband med överflyttning från barn- till 

vuxenneurologen 

Gruppen föräldrar hade genomgående högsta medelvärden (lägst M=6,6; högst M=8,8) hur 

viktigt de skattar olika påståenden jämfört med gruppen unga vuxna (lägst M=5,0; högst 

M=8,1). Det högsta värdet för gruppen unga vuxna var att själv bestämma vilka som följer 

med vid besök till vuxenneurologen där även föräldrarnas skattning hade högt värde. Den näst 

högsta skattningen för unga vuxna var att föräldrarna är med vid första läkarbesöket på 

vuxenneurologen vilket var den högsta skattningen för gruppen föräldrar. 
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Det lägst skattade i båda grupperna var att epilepsisjuksköterskorna från både barn- och 

vuxenneurologen samtidigt träffar den unge vuxne med epilepsi. I tre av fem områden var 

skillnaden mellan grupperna signifikant, ”Föräldrar med vid besöket”, 

”Epilepsisjuksköterskan från vuxenneurologen är med vid första besöket” och 

”Informationssamtal om epilepsi erbjuds hos epilepsisjuksköterskan”. För total redovisning se 

tabell 4. 

 

Tabell 4. Skillnaden vad som anses viktigt i samband med överflyttningen. 

 Unga vuxna Föräldrar   

 M             SD M             SD t Signifikans 

Träffa båda ep-ssk, barn 

och vuxen, innan första 

läkarbesöket på 

vuxenneurologen 

(0-10) 

 

 

5,0         3,05 

 

 

6,6         3,09 

 

 

-1,65 

 

 

ns 

(p=0,108) 

Föräldrar med vid 

nybesöket 

(0-10) 

 

7,1         3,14 

 

8,8         1,63   

 

-2,04 

 

0,048 

Ep-ssk, vuxen, med vid 

nybesöket 

(0-10) 

 

6,3         2,57 

 

8,6         1,61 

 

-3,38 

 

 

0,002 

Informationssamtal om 

epilepsi erbjuds hos ep-ssk 

 (0-10) 

 

6,3         2,72 

 

8,6         1,58 

 

-3,16 

 

0,003 

Den unge vuxne bestämmer 

vilka som följer med till 

vuxenneurologen 

(0-10) 

 

8,1         1,37 

 

8,2         1,61 

 

-0,26 

 

ns 

(p=0,796) 

 

 

Diskussion 

Resultatet visar höga medelvärden inom olika områden vad gäller vilken information de fått 

om olika aspekter rörande epilepsi och i hur viktigt de unga vuxna med epilepsi och deras 

föräldrar tycker att det är att få information om dessa. Mer än hälften av unga vuxna med 

epilepsi hade fått ganska mycket eller tillräckligt med information inom samtliga områden 

förutom familjebildning. Av föräldrarna hade mer än hälften fått ganska mycket eller 

tillräckligt med information om epilepsi förutom egenvård och familjebildning. Behoven av 

mer information är likartad mellan grupperna men större andel föräldrar svarade att de 

behöver mer information jämfört med unga vuxna med epilepsi. Informationen önskas i första 

hand via sjukvårdspersonal eller webbsidor. Det förväntades att en epilepsisjuksköterska är 

med vid nybesöket samt att informationssamtal erbjuds.  
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Resultatdiskussion 

När det gäller information om olika aspekter kring epilepsi har de unga vuxna med epilepsi i 

den här studien svarat att de inte fått tillräckligt med information om vad epilepsi är, vad som 

kan utlösa epileptiska anfall eller vilken effekt deras läkemedel har eller hur de ska tas. Detta 

stämmer väl överens med tidigare forskning som visat att det förekommer unga med epilepsi 

som inte vet varför anfallsförebyggande läkemedel behövs (McNelis et al., 2007; Galletti & 

Sturniolo, 2004). Större andelen av ungdomarna i den här studien har inte fått information om 

vilka risker det finns med epilepsi och mer än en tredjedel av ungdomarna i studien svarade 

att de inte fått någon information kring epilepsi och familjebildning (p-piller, graviditet, 

ärftlighet) vilket är anmärkningsvärt särskilt med tanke på att de befinner sig i den ålder då 

det i praktiken börjar bli högintressant. 

 Föräldrarna har i generellt högre grad erhållit information om epilepsi jämfört med 

deras barn men även de har fått information i otillräcklig utsträckning och är i behov av mer 

information. Alla borde ha fått information om epilepsi och har säkert fått den men upplever 

det inte eller har glömt. Det visar på vikten att information upprepas och anpassas efter den 

unge vuxnes ålder och mognadsgrad . Tidigare studier har visat att både barn med epilepsi 

och deras föräldrar har ett mycket stort behov av information som ges kontinuerligt och som 

anpassas efter barnets utveckling och ges på en nivå som är anpassad till individen (McNelis, 

Buelow, Myers, & Johnson, 2007; Galletti & Sturniolo, 2004). En studie som följde barn (8-

14 år) samt deras föräldrar från diagnos, fann att det största behovet av information om 

epilepsi och psykosocialt stöd var tre månader efter diagnos men behovet fanns kvar efter två 

år och var förvånansvärt högt (Shore, Buelow, Austin, & Johnson, 2009).
 

När det gäller frågan om det finns behov av mer information om epilepsi har mer än 

två tredjedelar av de unga vuxna med epilepsi svarat att de inte behöver mer information, 

vilket är motsägelsefullt till att en tredjedel svarat att de inte fått tillräckligt med information 

inom något områden studien belyser. Vad det betyder att svara att mer information inte 

behövs när man å andra sidan svarar att man inte fått tillräckligt med information kan bero på 

att en del av de unga vuxna i studien är ”monitors”. ”Monitors” och ”blunters” är två typer 

som beskrivs i tidigare forskning genomförd av Miller, Brody & Summerton (1988) där 

patienter delas in efter hur de hanterar stressfylld information. Det talas här om två termer 

som är ytterligheter på en skala. Individer som kallas monitors använder en problemfokuserad 

teknik för att hantera situationer och ägnar inte tid att tänka över händelser. En strikt monitor 

förblir uppmärksam och söker information vid alla tillfällen samtidigt som en strikt blunters 

”vänder sig bort” oavsett vilken information det gäller (Miller et al., 1988). För lite 
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information kan öka den psykologiska stressen hos monitors medan för mycket information 

kan stressa blunters (Nordin, 2002). Till blunters behöver ”volymen” höjas, ett litet hot kan 

behöva ges, för att de ska lyssna ordentligt och förstå budskapet medan ”volymen” till 

monitors behöver sänkas, ges i en mjukare ton, eftersom de redan är uppmärksamma och har 

en tendens till sårbarhet. Blunters tar inte emot information på samma sätt som monitors men 

det är ganska osannolikt att de som svarat att de inte fått information om epilepsi inte fått det. 

Miller anser att system behöver byggas för att tillgodose olika människors behov av 

information. Vidare söker monitors vård i högre omfattning och kräver fler tester, information 

och rådgivning jämfört med blunters som önskar en mindre aktiv roll i sin egen vård (Miller 

et al., 1988).  

Av de ungdomar och den tredjedel av föräldrarna i studien som svarat att de behöver 

mer information om epilepsi, önskar informationen i första hand via sjukvårdspersonal eller 

genom att leta på Internet. Det stämmer väl överens med tidigare forskning som visar att 

föräldrar till barn med epilepsi litar i högre grad på information given av sjukvårdspersonal 

eller den skriftliga information eller de Internetsidor som sjukvårdspersonalen rekommenderat 

(Lu, Wirrell, & Blackman, 2005). Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en 

patient ska se till att patienten ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och 

om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns ("Patientsäkerhetslag 

(2010:659)", 2010). Om informationen inte kan lämnas till patienten ska den i stället lämnas 

till en närstående till patienten men får inte lämnas till någon närstående om det finns hinder 

för detta ("Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)", 2009; ”Patientsäkerhetslag 

(2010:659)", 2010). 

Enligt min vetskap, finns ingen studie som undersökt förväntningar på sjukvården i 

samband med överflytten från barn- till vuxensjukvården. Resultatet i den här studien visar att 

det finns en förväntan att förälder är med vid första läkarbesöket på vuxenneurologen och 

både unga vuxna med epilepsi och deras föräldrar anser att det är viktigt. De förväntar sig att 

en epilepsisjuksköterska är med vid besöket även om föräldrarnas förväntning är högre 

skattad jämfört med de unga. Att det finns en signifikant skillnad speglar uppfattningen som 

kom upp i nätverket för epilepsisjuksköterskor i Sverige, att föräldrar oroar sig i högre grad 

inför bytet från barn- till vuxensjukvården. En rädsla som inte är svår förstå eftersom 

barnsjukvården ofta arbetar med ett familjeperspektiv och vuxensjukvården mer med 

individen. Stam et al. föreslår att sjukvårdspersonal ska bidra till att minimera besvären för 

barn med kronisk sjukdom genom att stödja föräldrar att uppmuntra barnen till sociala 

kontakter och självständighet (Stam et al., 2006).
 
Genom att informationssamtal erbjuds ges 
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stöd till föräldern att uppmuntra barnen till självständighet. Om epilepsisjuksköterskan finns 

med vid nybesöket skapas en relation som i förlängningen kan underlätta kontakten med 

sjukvården för den unge vuxne med epilepsi, hon eller han har redan träffat och hälsat på den 

sjuksköterska som fungerar som första kontakt i vården när det gäller något som berör 

epilepsi. Helde, Bovim, Bråthen och Brodtkorb (2005) har genomfört en studie där 

interventionsgruppen fick information om epilepsi och sedan kontinuerlig telefonkontakt med 

epilepsisjuksköterska. Vid samtalen gavs tillfälle att upprepa informationen och ge råd och 

stöd hur sjukdomen kan hanteras. Mätningen efter studien påvisade att interventionsgruppen 

hade en högre benägenhet att följa läkarens rekommendationer och en signifikant högre 

livskvalitet vilket positivt påverkade arbetsförmågan och sociala funktioner jämfört med 

personerna i kontrollgruppen som gavs traditionell behandling i form av rutinbesök eller 

sjukvård vid akuta tillstånd (Helde et al., 2005). 

 

Metoddiskussion 

Denna studies största begränsning är antalet deltagare och det stora bortfallet. Vad gäller 

möjlighet att generalisera utifrån undersökningsresultatet är det begränsat. Det är möjligt att 

grupperna som svarade på enkäten är en väldigt selektiv grupp som är nöjda med vården och 

den information som givits. Eftersom det är små grupper som analysen är beräknad på ska 

resultatet tas med försiktighet. Enkäten är framtagen specifikt för denna studie och är inte 

validerad enligt gängse rutiner men frågorna är väl förankrade med neurolog som har 

expertkompetens inom epilepsi. Det finns inget i enkäterna som mäter annat än studiens syfte. 

De statistiska analyserna är baserade på små grupper, vilket minskar möjligheten till att 

upptäcka signifikanta skillnader på grund av låg power. 

 

Slutsats 

Det finns behov av mer information om epilepsi både bland de unga vuxna med epilepsi samt 

deras föräldrar. Informationen bör erbjudas av sjukvårdspersonal. Det förväntas att en 

epilepsisjuksköterska är med vid nybesöket från barn- till vuxenneurologen samt att 

informationssamtal erbjuds.  
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Klinisk implikation 

Resultatet av den här studien kan ge viktig information för den kliniska verksamheten och 

dess vidareutveckling för att tillmötesgå behov och förväntningar som finns i samband med 

överföring från barn- till vuxenneurologen men fler studier behövs.  

Efter studien har vuxenneurologen på Akademiska sjukhuset infört att 

epilepsisjuksköterska är med vid nybesök från barn- till vuxenneurologen, att 

informationssamtal om epilepsi erbjuds till de unga vuxna samt att det tagits fram en broschyr 

som delas ut till alla som remitteras över från barn- till vuxenneurologen för fortsatt 

uppföljning av epilepsi. Uppfattningen är att de nya rutinerna är både uppskattade och 

värdefulla för såväl de unga vuxna som deras föräldrar men fortsatta studier behövs för att 

mer säkert veta om den uppfattningen är korrekt och om något ytterligare kan göras för att 

förbättra omhändertagandet och svara upp till de förväntningar och behov som finns. 
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