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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med studien är att belysa patienters upplevelser av det dagliga livet efter 

en brännskada. Bakgrund: Brännskador är ett trauma för både kropp och själ och är 

både ett fysiskt och psykiskt lidande. Patienterna lider av bland annat sömnsvårigheter, 

depression, ångest och klåda. En stor del av omvårdnaden är rehabilitering som hjälper 

patienten att återgå till vardagen. Hendersons omvårdnadsteori syftar till att 

sjuksköterskan ska hjälpa patienter att återfå oberoendet gällande sina grundläggande 

behov och kommer att användas vid tolkning av resultatet. Metod: Litteraturstudie 

utförd på ett systematiskt sätt, baserad på fem kvalitativa och sju kvantitativa 

vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 1995-2010.  Resultat: Brännskador 

innebär både fysiska och psykiska förändringar i det dagliga livet. Resultatet är baserat 

på fyra kategorier; fysiska och psykiska begränsningar, vård och rehabilitering, det 

sociala livet och livskvalitet. Patienter upplevde bristande självförtroende, negativ 

påverkan på relationer, funktionshinder samt arbete och karriär, vilket kunde leda till 

depression och ångest. Diskussion: Rehabiliteringen var betydelsefull för patienternas 

tillfrisknande då det var viktigt att sjuksköterskan och anhöriga anpassade sig efter 

deras behov och få förståelse för den enskilda individen. Det kan vara en god idé att 

använda sig av Hendersons modell för att brännskadevården ska bli bättre och patienter 

ska klara av sin vardag på bästa sätt.  
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Abstract  

Purpose: The purpose of the study is to highlight the daily life experience of patients 

after burn injury. Background: There is a physical and mental experience associated 

with burn injuries affecting both body and soul for patients which can be defined as 

trauma. The outcome of burn injuries can cause the patient to suffer from depression, 

anxiety and itching. Henderson’s care theory aims to support nurses to help patients to 

recover through rehabilitation so he/she can gain independency and return back to daily 

life. Henderson’s theory will be used to interpret the result. Method: Literature study 

used in a systematic way is based on five qualitative and seven quantitative articles 

published between 1995-2010. Result: Burn injuries have an effect on the physical and 

mental change in patients daily life. Result is based on four different categories: 

physical and mental limitations, care and rehabilitation, ability to socialize and quality 

of life. Patients experienced insufficient self-confidence, functional disability and 

negative affect on relationships and carrier which can be a driver for depression and 

anxiety. Discussion: Rehabilitation is crucial for the patient to recover and it is 

important that the nurse and relatives adapted according to the patients need. It is also 

important that understanding for the individual is set in mind to support the patient. It’s 

a good idea to use Henderson’s model to improve the care of patients after burn injury 

so they can manage their daily life in the best possible way. 
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BAKGRUND 
Patienter som har drabbats av en brännskada har svårt att anpassa sig till det dagliga livet. Det 

är ett trauma för både kropp och själ och behöver successivt bearbetas. De fysiska såren är 

synliga för omvärlden, medan de psykiska såren är lätta att dölja till en början, men 

framträder ofta senare i form av posttraumatisk stress eller depression (Sjöberg & Östrup, 

2002). Inträffandet av brännskador är mer än bara ett trauma, det blir en nystart på en lång 

resa som innebär stora förändringar i det dagliga livet (Tengvall, Björnhagen, Lindholm, 

Jonsson & Wengström, 2006). Patienter känner ångest inför framtiden, har eventuella 

funktionsnedsättningar, omständigheter inom familjen, ekonomiska problem samt smärta, 

som är de största riskfaktorerna till depression (Judkins, 1998). En studie har visat att 

patienter har svårigheter med sömnen om nätterna. De har då besvär som smärta, 

mardrömmar, hallucinationer samt vanföreställningar associerat till ångest och rädsla 

(Tengvall, Wickman & Wengström, 2010). En stor anledning till brännskadade patienters 

sömnbesvär är den ihållande klådan som kroppen utsätts för, då huden genomgår en 

läkningsprocess. Även dagliga aktiviteter som påklädning och duschning kan upplevas som 

besvärligt på grund av klådan (Judkins, 1998). 

 

I Sverige har det gjorts beräkningar som visar att ca 20 000 brännskador inträffar varje år 

(Sjöberg et al, 2002). Statistik visar att det har inträffat ca 409 dödsfall i Sverige på grund av 

brännskador de senaste fem åren (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2010). 

 

En brännskada definieras som en skada på kroppens vävnader som orsakats av för hög värme, 

kemikalier, elektricitet, solljus eller strålning (MedlinePlus, 2010). Den mest allvarliga 

brännskadan orsakas vanligast av öppen eld. Beroende på hettan och hur lång exponering 

kroppen utsätts för ju allvarligare blir skadan. Brännskadade patienter förlorar stora mängder 

vätska och värme, vilket gör att överkänslighet för infektioner är ett faktum (Sandell, 2001). 

För att få en förståelse och kunna skapa en god behandlingsplan måste man känna till hudens 

uppbyggnad och funktion samt vilken betydelse de övriga faktorerna har på skadan (Sjöberg 

et al, 2002). Det finns många faktorer som har betydelse för brännskadans svårighetsgrad och 

som påverkar behandlingen negativt. Det kan vara beroende på patienters ålder, var på 

kroppen brännskadan inträffat samt medicinsk anamnes, såsom tidigare sjukdomar, aktuell 

medicinering och alkohol- eller annat missbruk (Sjöberg et al, 2002). 
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Brännskador delas in i tre olika grader beroende på hur stark värmeenergi som når huden: 

 Första gradens brännskada består av enbart epidermis, vilket är hudens yttersta 

lager. Vid epidermis skada blir huden röd, svullen och överkänslig. 

  Andra gradens brännskada består av epidermis och överdelen av dermis (ytlig 

delhud och djup delhud). Huden har rodnad, är svullen och har blåsor. Patienter har ofta svår 

smärta, då känselkroppar och nerver är skadade. 

  Tredje gradens brännskada består av både epidermis och hela dermis och är då 

en fullhudsskada. Hudens utseende är vitaktigt pergamentliknande. Huden saknar känsel 

eftersom nerver och känselkroppar är förstörda. Det döda skinnet i en tredje gradens 

brännskada är värmekoagulerande och bygger upp ett skydd som är hårt och läderaktigt 

(Sjöberg et al, 2002). 

 

Det är viktigt att patienten är delaktig i sin rehabilitering för att nå sitt mål. Det behövs också 

ett rehabiliteringsteam som består av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, 

kurator och möjligtvis psykolog, logoped och dietist. Deras uppgifter blir att hjälpa patienter 

att uppnå målen. Målsättningen är att patienten ska kunna återgå till det dagliga livet och 

känna välbefinnande, få kontroll över sin situation, känna hopp och glädje samt vara 

smärtlindrad (Sjöberg et al, 2002). En stor del i omvårdnaden är den medicinska behandlingen 

som styr patientens dagliga liv. Andra viktiga delar av omvårdnaden som skall observeras är 

vätskebalans, andning, nutrition, sårvård och smärtlindring. För att patienten ska tillfriskna på 

bästa sätt och bli självständig är det viktigt att personlig ADL (activities of daily living) 

fungerar. ADL innefattar hygien, på -/avklädning, förflyttning, toalettbesök samt hushålls 

aktiviteter som att handla, laga mat och städa. Målsättningen är att försöka hjälpa patienter att 

återfå normal rörlighet. Det är viktigt att rehabiliteringsteamet är medvetna om riskerna med 

mobilisering av brännskadade patienter, då det lätt kan uppstå nya sår vid för hög belastning 

eller hastiga rörelser. Det sker en bättre sårläkning vid immobilisering, men kan dock orsaka 

kontraktion (Sjöberg et al, 2002). Av alla yrkesgrupper inom brännskadeenheten är 

sjuksköterskor mest involverade i patienters smärta, vilket kan vara i samband med 

såromläggningar och medicinadministration (Tengvall et al, 2010). För att patienten ska få en 

god omvårdnad är det viktigt att sjuksköterskor och patienter skapar en trygg relation till 

varandra. Vårdpersonal stöttar patienter i den dagliga omvårdnaden (Sjöberg et al, 2002). För 

att patienter ska kunna känna närhet och lära känna sin kropp på nytt är det viktigt att vårdare 
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spenderar mycket tid, pratar och rör vid de brännskadade. Det har visat sig mycket 

betydelsefullt för hela behandlingsprocessen (Sandell, 2001).  

           

Inom omvårdnaden av brännskador är det inte bara kirurgi, utan som tidigare nämnts även 

träning för mobilisering som hjälper patienten att återgå till vardagen. Även behandling av 

ärren har stor betydelse för att den brännskadade ska kunna acceptera sin kropp (Sandell, 

2001). Det är av stor vikt att sjuksköterskan i sin omvårdnad tar hänsyn till det som patienten 

har upplevt för att skapa så god behandling som möjligt (Almås, 2002). 

 

Omvårdnadsteoretikern Virginia Hendersons (1897-1996) grundprinciper syftar till att 

förbättra patienters hälsa, tillfrisknande eller ge en mer fridfull död. Med sin 

omvårdnadsdefinition kunde hon påverka de brister och svagheter i sjuksköterskans 

omvårdnad, något som hon själv hade stött på under sin grundutbildning. Henderson menar 

att kropp och själ hänger ihop. Enligt Henderson syftar hennes teori till att sjuksköterskan 

skulle hjälpa sjuka eller friska människor att återfå oberoendet gällande sina grundläggande 

behov i det dagliga livet. Henderson menar att oberoendet är knutet till hälsa och 

tillfrisknande, men hur snabbt tillfrisknandet sker, behöver inte ha med själva sjukdomen att 

göra utan om individen har kunskap, kraft eller vilja att bli frisk. Hendersons modell består av 

14 punkter för att hjälpa patienten tillbaka till det dagliga livet (Kristoffersen., Nortvedt & 

Skaug, 2006) (se bilaga 1). Hennes modell kommer att användas som ramverk för tolkningen 

av resultatet i denna litteraturstudie då essensen i modellen upplevs passar bra för 

brännskadevården. 

 

Examensarbetet skulle kunna vara till god hjälp för den framtida omvårdnaden då det kan öka 

sjuksköterskors kunskap och förståelse för patienten och därmed anpassa omvårdnaden efter 

dess behov.  

 

SYFTE 

Syftet med litteraturstudien är att belysa patienters upplevelser av det dagliga livet efter en 

brännskada. 
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METOD 
Studien utfördes som en allmän litteraturstudie på ett systematiskt sätt, som enligt Forsberg 

och Wengström (2008) syftade till att beskriva och undersöka valda artiklar, där en 

kvalitetsgranskning har gjorts utefter ett bedömningsunderlag. I de redovisade studierna har 

olika benämningar använts såsom patient, informant och respondent men författarna har 

konsekvent använt sig av termen patienter genomgående i examensarbetet. Med patient menas 

här en person som är i behov av medicinsk eller psykiatrisk behandling. 

 

Urval 

Datainsamling till bakgrund skedde med hjälp av böcker och vetenskapliga artiklar och 

resultatet enbart av vetenskapliga artiklar. De databaser som användes var Cinahl, PubMed 

och PsycINFO. Cinahl (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) innehåller 

artiklar i form av referenser från engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter. PubMed är ett arkiv 

innehållande biomedicinska och biovetenskapliga tidskrifter. PsycINFO är en elektronisk 

databas med innehåll av vetenskaplig litteratur inriktat på psykologiska, sociala och 

beteendemässiga aspekter samt hälsovetenskap (Lunds Universitet, 2009). 

 

Sökvertyget MeSH behövdes för att möjligen få hjälp att finna rätt medicinska termer 

(Karolinska institutet, 2010). Vid artikelsökningen användes följande sökord; burn injury, 

experience, life, suffer, patient, daily life, rehabilitation, nursing, psychosocial, quality of life 

samt burns. Det gjordes även en trunkering av dessa ord. Den booleska operatorn som 

användes var AND. 

 

De patienter som studien riktar in sig på har ytlig eller djup dermal brännskada (andra och 

tredje gradens brännskada). Begränsningar gjordes så att artiklarna var inriktade på enbart 

människor, vuxna patienter från 18 år, de var accepterade för publicering mellan åren 1995-

2010, vetenskapligt granskade samt var begränsade till engelska språket. Exklusionskriterier 

var reviewartiklar, artiklar med medicinskt fokus och barn. 

 

Undersökningens genomförande 

Då sökningar gjordes i databaser och ett antal träffar kom upp, skedde ett urval av artiklarna 

genom att titeln lästes. Överensstämde den med litteraturstudiens syfte lästes abstraktet och 
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stämde även den överens med syftet fortsattes granskningen av artiklarna. De artiklar som inte 

fanns tillgängliga i fulltext söktes fram i LIBRIS webbsök som ansvarar för de svenska 

forskningsbibliotekens gemensamma katalog. Två av artiklarna hittades genom manuella 

sökningar, vilka fanns i referenslistor på befintliga artiklar som sedan söktes fram på Google 

Scholar. För att få en överblick av de artiklar som valts och kunna avgöra om syftet 

överensstämde med resultatet genomfördes en artikelöversikt (se bilaga 4). Artiklarna 

bearbetades och granskades sedan utefter granskningsmallen av Forsberg och Wengström 

(bilaga 2). Analysen av artiklarna gjordes genom att författarna delade upp artiklarna 

sinsemellan som sedan lästes igenom. Författarna träffades sedan för att gå igenom artiklarna 

tillsammans. Artiklarna lästes igenom ett antal gånger för att på ett tillförlitligt sätt med hjälp 

av ett engelsk-svensk lexikon få en djupare förståelse och för att inga missuppfattningar 

skulle uppstå. Det skedde två bortfall på 14 artiklar, detta på grund av att artiklarna inte 

innehöll relevant fakta för vårt syfte. Ett stort antal av artiklarna beställdes från andra orter 

eftersom de inte fanns på Kristianstad Högskola. 

 

Etiska överväganden och undersökningens betydelse 

Vetenskapliga artiklar som var etiskt granskade och godkända av etiska kommittéer användes. 

Artiklarna var även etiskt granskade vilket innebär att publicerande tidningar använt sig av 

vetenskapliga granskare som används för att rekommendera eller avråda från publicering 

(Forsberg & Wengström, 2008). Alla resultat från artiklarna redovisades oavsett vad de 

visade. 

RESULTAT 
Examensarbetet är baserat på tolv vetenskapliga artiklar, vilka presenterades utifrån fyra olika 

kategorier; Individens fysiska och psykiska begränsningar, vård och rehabilitering, det 

sociala livet och livskvalitet. Litteraturstudien baseras på både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar, där brännskadade patienter beskriver sina upplevelser i det dagliga livet. De 

kvalitativa presenteras utifrån intervjuer och de kvantitativa grundar sin undersökning på 

olika frågeformulär som både skickades via post och lästes upp via telefon. 
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Figur 1: En översikt av kategorier som beskriver patienters upplevelser av det dagliga livet. 

 

Upplevelser av fysiska och psykiska begränsningar 

Denna kategori är baserad på sju vetenskapliga artiklar, varav tre är kvalitativa och fyra är 

kvantitativa. Studierna är utförda i USA, Brasilien, Norge och Tyskland. Här beskriver 

patienterna sina fysiska och psykiska upplevelser av hur det är att leva med en brännskada. 

 

Hos de flesta brännskadade patienter var det vanligaste att de blev känslosamma och såg livet 

som en ständig kamp, men för andra hade traumat gjort att de blivit mer aggressiva, oartiga, 

otåliga, kravlösa, arga, depressiva och ångestfyllda. De flesta visade sig ha en negativ 

självbild och led psykiskt i sin nya livsstil (Costa, Rossi, Lopes & Cioffi, 2008) och 

(Daigeler., Langer., Hullmann., Illes., Juckel., Echterhoff., Selbach., Steinstraußer., Steinar & 

Lehnhardt, 2009).   

 

Brännskadan fick många patienter att känna osäkerhet i form av exempelvis rädsla för att dö 

och känslan av att befinna sig på sjukhus. De brännskadade hade också erfarenheten av att 

känna sig oroade över fysiska förändringar, som exempelvis deformationer, risken för förlust 

av rörlighet och amputation av den drabbade extremiteten samt möjliga förändringar i det 

dagliga livet som arbete, fritid och de begränsningar som kan uppstå hos patienter efter 

brännskador. Känslan av negativitet och förlust var två saker som vanligast påverkade 

traumatiserade vuxna män. Efter brännskadan kände sig män ofta otillräckliga och osäkra på 

sig själva som försörjare av familjen. Deras nedsatta rörlighet gjorde att det sexuella livet 

påverkades, och självförtroendet sjönk ytterligare (Costa et al, 2008). 

 

Enligt patienter i en annan studie gjord av Williams., Davey & Klock-Powell (2003) menade 

Fysiska och psykiska 

begränsningar 

Vård och rehabilitering 

 

Livskvalitet Det sociala livet 

  

Individens upplevelse 
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de också att förlust var den vanligaste faktorn som brännskadade patienter upplevde. De 

kände exempelvis förlust av fysisk förmåga, förlust av arbete och karriär, kroppsuppfattning 

samt förhållanden. De fick även känslor av bristande värdighet, förlust av identitet och 

självständighet. 

 

I samma studie (aa) beskrev patienterna att de hade svårt att förstå varför de blev svårt 

brännskadade och varför de överlevde. De kände ilska och undrade varför de inte kunde dö så 

att de fick slippa all smärta och lidande. Under deras tillfrisknande insåg de att de inte bara 

kämpade med den fysiska smärtan utan även med den psykiska. De menade att den psykiska 

smärtan tog mycket längre tid och att de fortfarande försöker kämpa emot mardrömmar och 

hemska minnen från traumat. I samband med detta kunde de få känslor av ilska, sorg, rädsla 

och självmordsbenägenhet. 

 

Enligt studien gjord av Moi, Vindenes & Gjengedal (2008) menade patienterna att kroppen 

kändes obekant efter traumat. Bilder efter brännskadan visade en svullen kropp täckt med 

bandage och detta gjorde det svårt för patienterna att titta på. De hade även svårt att se sig 

själv i spegeln då de inte kunde känna igen sig själva. En patient beskriver hur hon upplevde 

sig själv efter traumat. 

 

”I was not very pretty before [the accident], but I was a normal person and 

suddenly you see a person in the mirror, without hair and with an ugly face, 

and you think, „That is not me!‟ Even though I knew it was me I saw in the 

mirror, I refused to admit it was me. It was painful indescribable. Me, like 

that.”    

 Moi et al, 2008, s.281 

 

 

Det fanns patienter som undvek att se sig i spegeln och istället inbillade sig att de såg ut som 

innan brännskadan, och detta gjorde det lite lättare för dem att kunna leva med sig själv. Efter 

en transplantation upplevde några deltagare i studien sin hud som skiftande i färger och 

beskrev det som ett ”lapptäcke” och som ett ”rostat fläsk” (Moi et al, 2008). De tyckte det 

kändes som att de inte hade något av sin egen hud kvar och att de mesta var påsytt. Ärren som 
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uppstod upplevde de som grova och hårda samt deras känsel hade minskat. Patienterna insåg 

att även om deras hud blev mer avslappnad och klarare i färg samt om kontrakturer blev 

behandlade, skulle deras kroppar aldrig bli som tidigare (Moi et al, 2008). 

 

Patienter som blivit brännskadade kände ofta en stor besvikelse efter traumat eftersom det 

ledde till en stor förändring i deras liv. Enligt två studier led en del patienter av 

sömnstörningar, mardrömmar och återkommande känslor av ångest och hemska minnen från 

traumat. Koncentrationssvårigheter var också ett vanligt förekommande symptom som ansågs 

bero på den fruktansvärda klådan. Studien visade även att patienterna var stressade redan från 

första dagen efter brännskadan. De som hade sämre mental hälsa och större brännskada led 

oftast av posttraumatisk stress syndrom (Dawn, Patterson, Wiechman & Wilson, 1999) och 

(Moi et al, 2008). 

 

Patienter i en av dessa studier beskrev traumat som en lärdom, och såg sig själva som mer 

känsliga och insåg att brännskador inte bara kunde inträffa hos andra människor. Oväntade 

saker kan inträffa och så fort de hörde plötsliga höga ljud kunde det orsaka panik hos de 

drabbade. De kunde snabbt påminnas om den traumatiska händelsen på nytt, genom att 

exempelvis befinna sig nära en grill med eldflammor. Det kunde också väckas känslor när de 

såg på tv (Moi et al, 2008). 

 

I en studie deltog 209 män och kvinnor där depressionsgraden skulle analyseras. 

Undersökningen genomfördes dag 1, dag 5 och dag 10 samt en månad efter sjukhusvistelsen. 

Hälften av de 209 patienterna hade ingen depression, medan resterande drabbades av mild till 

mycket svår depression. Vid varje undersökningstillfälle visade det sig också att de patienter 

som hade större ångest, led av svårare depression. Men studien visade också att depressionen 

blev mildare med tiden (Ptacek., Patterson & Heimbach, 2002). Enligt en annan studie 

drabbades patienterna även här av depression och ångest, men också av social fobi, 

tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och psykossjukdomar (Daigeler et al, 2009). 

 

Enligt studien som är utförd av Pallua., Künsebeck & Noah (2002) menade författarna att de 

patienter som hade stora funktionshinder hade även djupare grad av depression. Ju större 

funktionshinder patienterna hade desto fler förlorade sina vänner. 
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I en studie beskrev en del patienter att deras livskvalitet hade försämrats radikalt och att det 

mest berodde på att brännskadan hade drabbat de nedre extremiteterna. De kunde då ofta inte 

stå upp en längre tid, eftersom deras ärr kliade, benen svullnade eller kände de smärta (Costa 

et al, 2008). Enligt Moi et al (2008) beskrev patienterna sin hud som mycket tunn och skör 

och behövde därför skydd för att förebygga att sår och blåsor uppstod. De kände varken 

värme eller kyla och uppfattade heller inte smärta i form av stick eller sveda, utan insåg inte 

att de var skadade förrän det uppstod ett sår på huden. De ansåg att det var viktigt att skydda 

sin hud från solen genom att exempelvis hålla sig inomhus eller täcka över huden med kläder. 

Det menade också att klådan förvärrades av klädernas friktion mot huden, vid svullnad, värme 

samt om huden var torr. De tyckte inte att medicineringen hade någon bra effekt mot klådan, 

istället var duschning, återfuktande krämer och massage en fungerande behandling. Ett annat 

symptom som upplevdes som besvärligt hos de patienter som förlorat sina svettkörtlar i 

samband med skadan, var den ständiga svettningen som kom flödesmässigt. En patient 

beskrev sin erfarenhet av detta. 

 

“I don‟t have sweat glands, so everything comes out. When you‟re not 

especially burned in your face, it comes out in your face, and then you turn 

really…you change color, and then it starts to flow….It is like I have trouble 

with breathing [takes a deep breath], and then you get soaking wet in areas 

where the sweat is allowed to come out.” 

                    Moi et al, 2008, s.282 

 

Enligt en studie genomförd av Williams et al (2003) beskrev åtta patienter sin smärta efter 

brännskadan som så stark att det kändes som att “varje liten del av kroppen skrek ut”, som att 

någon stack nålar i kroppen och de upplevde en känsla av kyla. Några upplevde den tidiga 

fysiska smärtan som så stor att de inte riktigt kunde hantera den och kändes som att de befann 

sig i koma eller var djupt nedsövda. De kände även att de hade svårt att prata, att få fram 

orden. 
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Upplevelser av vård och rehabilitering  

Patienterna beskriver i denna kategori hur de upplevde vården och rehabiliteringen efter 

traumat och är presenterat utifrån sju vetenskapliga artiklar. Tre av artiklarna är kvalitativa 

och fyra är kvantitativa. Studierna är genomförda i länder som Sverige, Tyskland, Australien, 

Nya Zeeland och Norge. 

 

I en studie med 39 patienter tyckte en del att det var viktigt att sätta upp mål i sin 

rehabilitering, vilket i sin tur ledde till stor motivation att gå vidare. För att målen skulle vara 

uppnåeliga var det viktigt att de var realistiska. Det var även viktigt att som patient ha viljan, 

att de tänkte optimistiskt och aldrig gav upp. En annan stor del i individens rehabilitering var 

att patienten skulle acceptera sig själv och kunna hantera sin livssituation (Öster, Kildal & 

Ekselius, 2010). 

 

I en annan studie där åtta patienter blev intervjuade menade de att tiden hade stor betydelse 

för sin rehabilitering och deras sätt att anpassa sig till livet. Ju längre tid som hade passerat 

sen traumat desto lättare blev det för patienterna att prata om händelsen och acceptera det som 

hänt (Williams et al, 2003). 

 

I en studie där 25 brännskadade patienter deltog visade det sig att hos de personer med 20 % 

brännskador på kroppen, vilka var majoriteten, påverkades deras mobilitet och egenvård 

negativt (Druery., Brown & Muller, 2005). 

 

I en studie där 14 patienter intervjuades, kände sig de flesta patienter hjälplösa och svaga 

under sjukhusvistelsen, då de fick stöttning av vårdpersonalen vid all ADL. Det kunde 

exempelvis handla om att lyfta en sked vid måltider, vända sig i sängen, toalettbesök och 

personlig hygien. I början upplevde patienterna att rehabiliteringen var som en lång mörk 

tunnel, men då de tog sina första steg mot sängen kändes det som en stor vändpunkt och såg 

det hela ur ett annat perspektiv (Moi et al, 2008). 

 

Många traumatiserade patienter drabbades av hallucinationer och minnesstörningar, vilket 

fick dem att känna sig osäkra i sjukhusmiljön och i relationen med vårdpersonal. Det var 

viktigt för dem att anhöriga hälsade på eftersom ett välkänt ansikte gjorde att de att kände 
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trygghet och verklighetsförankring. De tyckte att det var skönt att få möjligheten att prata om 

andra saker än det som omgav dem där och då (Moi et al, 2008) 

 

I en annan studie där 54 sjuksköterskor medverkade visade det sig att vårdpersonalen var 

mycket sämre på att ge brännskadade patienter råd om fysisk rehabilitering än om psykosocial 

rehabilitering. Ju längre erfarenhet personal hade inom vården desto bättre var dem på att ge 

råd fysiskt, men ingen förändring hade skett inom det psykosociala (Reeve, James & McNeill, 

2009) 

 

Patienterna tyckte att det var viktigt att sluta med smärtstillande läkemedel eller minska 

doserna innan de återgick till sitt arbetsliv. Men i samband med detta kände de sig illa till 

mods och upplevde mer smärta än tidigare då de inte var beredda på konsekvenserna. 

Patienterna tyckte i detta fall att det var viktigt att de fick mer stöd och information från 

vårdpersonal (Öster et al, 2010). 

 

I en studie där 42 brännskadade patienter deltog visade det sig att det var ovanligt att patienter 

kände rädsla och osäkerhet under hela sjukhusvistelsen. Men det visade sig att patienter som 

var i behov av respirator en längre tid, de som hade brännskador över hela kroppen och de 

med längre immobilisering kände stor rädsla. Patienter upplevde stor osäkerhet när de kom i 

kontakt med mediciner och kände även obehag och maktlöshet i kontakt med vård personalen 

(Wikehult., Hedlund., Marsenic., Nyman & Willebrand, 2007) 

 

Enligt studien utförd av Öster et al (2010) framgick det att både akutsjukvård och primärvård 

var ett stort stöd för patienten. Primärvårdens stöd bestod av bl.a. sårförband, justeringar i 

hemmet och kontakt med sjukvårdspersonal. Detta gjorde att patienterna kände sig 

bekräftade, då de slapp ordna allt själv och kunde känna sig trygga med den hjälp de fick. 

Enligt patienterna var vårdpersonalen oerhört professionella, kompetenta och hjälpte 

patienterna till motivation. Patienter i en annan studie beskrev också vårdpersonalens 

bemötande som positiv, då de fortfarande såg patienten som en “vanlig” människa och kunde 

kommunicera och skämta med patienten på ett normalt sätt (Williams et al, 2003). Men det 

fanns även patienter som var missnöjda med vården, framförallt vid såromläggningar. En 

patient upplevde en distriktssköterska som mycket inkompetent vid ett omhändertagande. 
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”The first district nurse I saw, she was like this, I mean, almost just standing 

there with her mouth hanging open and saying, “My god, it‟s really a lot, “and 

so on…. Yes, it was strange; you don‟t feel secure, because it was as if she 

(district nurse) was unsure, she‟s had more education than I have… if she 

didn‟t know what to do then, well, it would be difficult. So I had to explain 

what she should do. Well you can‟t put it on tight, you have to use Vaseline 

first and then put the dressings on, otherwise they‟ll stick.”  Deltagare 32 

 

                         Öster et al, 2010, s.545 

 

På grund av sådana situationer upplevde patienter det som ett resultat i en sämre sårläkning 

och infektioner skulle uppstå, vilket i sin tur skulle fördröja tiden för patienter att kunna 

återgå till arbetslivet (Öster et al, 2010) 

 

I en studie där 45 brännskadade patienter deltog visade det sig att under sjukhusvistelsen 

besöktes patienterna av psykiatriker, psykologer och kuratorer som bedömde patienternas 

självmordsbenägenhet, om de var i behov av medicinsk behandling och de erbjöd även 

specialiserad hjälp efter utskrivning från brännskadeenheten. Eftersom den psykiatriska och 

psykoterapeutiska behandlingen inte var en del av vården på brännskadeenheten blev 

majoriteten av patienterna reserverade eller rädda då detta erbjudande lades fram. De var 

nämligen nöjda med sjuksköterskornas och läkarnas uppmuntran under vårdtiden och tyckte 

att det skulle kännas obekvämt att kommunicera med en psykolog. Men det fanns också 

patienter som tyckte det var ett bra erbjudande, då de ansåg att de kunde behöva någon 

professionell att prata med i vardagen. (Daigeler et al, 2009). 

 

Brännskadans påverkan på det sociala livet 

Denna kategori bygger på fem kvalitativa vetenskapliga artiklar. Patienterna beskriver sina 

upplevelser av hur de influerades av familj och vänner samt hur de påverkades av sociala 

tillställningar. Studierna är utförda i länderna Sverige, Storbritannien, USA och Norge. 

 

Något som underlättade hos en del brännskadade patienter var önskan att komma tillbaka till 

sitt arbete med dagliga rutiner och kunna njuta av sin arbetsplats. Att kunna arbeta igen gjorde 
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att de kände bekräftelse och fick på så sätt bättre självförtroende. Att befinna sig på sin 

arbetsplats gjorde även att de blev distraherade från sin svåra fysiska smärta eftersom de då 

hade tankarna på annat. De menade också att risken var stor att inte kunna återgå till sitt 

arbete alls om de varit ifrån det för länge. De beskrev perioden att vara ifrån arbetet som 

betungande, både finansiellt och psykosocialt (Öster et al, 2010). 

 

Enligt en annan studie gjordes en undersökning på 23 patienter där en analys gjordes på hur 

många som återvände till sitt arbete efter brännskadan. Det visade sig att de flesta patienter 

återvände till sitt dåvarande arbete, medan några valde att söka nytt. Resterande var 

arbetslösa, varav en del av dessa var arbetslösa redan innan traumat (Mackey., Dilba., 

McKeown., Wallace., Booth., Gilbert & Dheansa, 2008). 

 

På grund av både fysisk och psykisk funktionsnedsättning fanns det möjlighet för patienterna 

att på sin arbetsplats få ändrade arbetsuppgifter och mer flexibla arbetstider. Något som 

underlättade för många patienter att komma tillbaka till arbetslivet var det sociala nätverket på 

arbetsplatsen. De kände exempelvis medlidande från sin arbetsgivare och kollegor som 

stöttade dem i deras dagliga arbetsuppgifter. Det fanns också patienter som var missnöjda med 

sina arbetsplatser, eftersom de inte fick någon förståelse från varken arbetsgivare eller 

kollegor. Några patienter i studien uppfattade hjälpen från försäkringskassa och 

arbetsförmedling som komplicerad då det var tidskrävande, men de fick även uppfattningen 

om att de inte engagerade sig tillräckligt och tog felaktiga beslut där patienten fick känslan av 

att inte bli sedd. En patient i studien hamnade i en situation där han kände sig illa behandlad 

(Öster et al, 2010). 

 

”I can probably turn the pages of a book and even if I need help turning the 

pages in the damned book there must be some sort of re-education. Couldn‟t I 

start with that now? Because my brain is still working, it‟s only my fingers 

that aren‟t working. “No, you‟re so sick and disabled. You‟re not allowed to 

be on a sick leave and to study at the same time. You can‟t do that at the same 

time.” And those three years are completely gone, poof. The first year you can 

forget, I couldn‟t do anything then, but in the next two years I could have 

become half an engineer. But I wasn‟t allowed to. You should at least be 
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allowed to study so you have something to do during the day. Such damned 

jerks are running this Social Insurance Office, it must be possible to be 

flexible.” Deltagare 20 

 

              Öster et al, 2010, s.546 

 

Det har framgått hos patienter ett tydligt missnöje med att deras utseende ändrades efter 

brännskadan. De försökte dölja ärren på grund av skam eller för att undvika nyfikna blickar 

och anmärkningar eller av rädsla att skrämma bort människor, till och med deras egen familj. 

Det fanns även patienter som inte hade några betänkligheter om detta och visade det genom 

att inte dölja sin kropp för andra, och ifall människor tittade nyfiket på ärren så drog patienten 

upp tröjärmen och visade dem (Costa et al, 2008). I en annan studie upplevde patienterna att 

det var svårt att vara ute i en folkmassa, eftersom de ständigt fick blickar på sig på grund av 

sitt deformerade utseende. Även om folk pekade och gav dem blickar, påverkade inte detta 

dem särskilt mycket, eftersom de ansåg att det viktigaste var att deras familj och vänner 

accepterade deras utseende (Moi et al, 2008). För patienterna var stödet från familj och vänner 

viktigt, speciellt den första tiden efter att ha återgått till sitt jobb och under tidig rehabilitering, 

då trötthet och smärta ledde till att tvivla på att någonsin få återvända till arbetet. Mötet med 

andra som upplevt liknande trauma kunde också vara ett bra stöd för patienter, då de kunde 

diskutera saker på ett annat sätt och få förståelse för varandra (Öster et al, 2010). 

 

En del patienter fick skuldkänslor för sin partner eftersom de fick vara personlig assistent 

efter hemkomsten från sitt normala arbete och blev på så sätt ett dubbelt arbete för partnern. 

Patienterna upplevde även att deras anhöriga kunde bli för ivriga att skydda och hjälpa till. De 

hamnade då i konflikter och patienterna kunde ofta känna sig ensamma i sin kamp mot 

självständigheten (Moi et al, 2008). 

 

Patienter i en annan studie beskriver en liknande situation där de fick känslan av att vara en 

börda för sin partner. De kände sig som ett barn som behövde hjälp med allt, bland annat 

påklädning. Traumat skapade en stor påfrestning på förhållandet, vilket gjorde att det blev 

mer skört och kunde “gå i kras” när som helst (Williams et al, 2003). 
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Livskvalitet efter brännskadan 

Under denna kategori redovisades resultatet utifrån två kvalitativa vetenskapliga artiklar och 

två kvantitativa artiklar. Patienterna beskriver här hur de olika förändringarna efter 

brännskadan påverkar livskvalitet. Studierna genomfördes i länder som Brasilien, Tyskland 

och USA. 

 

Enligt många patienter hade skadan även fört med sig positiva saker; de fick nämligen tillfälle 

att reflektera över sitt liv och sin relation till familj och vänner och såg ett annat värde i livet. I 

förhållande till hur de levde sitt liv före brännskadan, då livet mest bestod av arbete och 

karriär, fick de nu leva ett hälsosammare liv och upplevde även en förbättring i sin relation till 

sina nära. Patienterna i studien försökte att behålla det hälsosamma livet och undvek det 

ohälsosamma, vilket exempelvis kunde vara att arbetet lades åt sidan, vågade inte gå ut eller 

utföra aktiviteter längre, de ”slutade leva”. En patient i studien önskade att läkaren kunde 

”stänga ner honom” eftersom han hellre ville dö än leva med den intensiva smärtan som 

brännskadan fört med sig (Costa et al, 2008). Enligt studien utförd av Williams et al (2003) 

menade deltagarna att traumat fick dem att växa som person, genom att exempelvis se livet ur 

ett annat perspektiv, de fick bättre självförtroende, kände tacksamhet och skapade sig en 

annan identitet. De beskrev också att en utveckling av nya relationer skapades och att en 

djupare relation till familj och vänner frambringades. Patienter i en annan studie menade att 

deras relation till familj och vänner hade förbättrats efter brännskadan. Men det fanns även de 

som hade stora svårigheter att få kontakt med andra människor och att de nästan inte hade 

något socialt nätverk alls (Daigeler et al, 2009). 

 

Patienter såg på livet som meningsfullt om självständighet fick råda och inte behövde förlita 

sig på någon annan, om de fick ha ett jobb, god hälsa, avsaknad av ärr, ägde ett hushåll, 

tillfredsställde familjens behov samt kunde acceptera begränsningarna som orsakades av 

brännskadan (Costa et al, 2008). 

 

Enligt studien där de 45 brännskadade patienterna deltagit visade det sig att mer än hälften av 

patienterna hade överlevt självmordsförsök, medan resterande hade dött en naturlig död flera 

år senare. Patienterna menade att deras självmordsbenägenhet kunde bero på ensamhet eller i 

samband med att patienten hamnat i negativa situationer eller sociala konflikter (Daigeler et 
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al, 2009). 

I en studie som var baserad på 92 deltagare undersöktes bland annat om brännskadan hade 

förändrat patienternas liv. Hälften av de 92 deltagarna tyckte inte att det hade skett några stora 

förändringar medan en del ansåg att det hade skett positiva förändringar efter traumat och 

andra tyckte att det hade skett negativa förändringar. Dessa förändringar berodde på ifall 

patienter hade funktionshinder eller i vilken fas i livet patienterna befann sig i. Det visades 

även att häften av patienterna led av sina begränsningar i det dagliga livet, som exempelvis att 

inte kunna delta i olika aktiviteter, inte kunna resa, gå på bio eller teater osv. En av orsakerna 

till att de kände sig begränsade var de synliga ärren som patienterna skämdes för att visa ute i 

sociala tillställningar (Pallua et al, 2002). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom det att de brännskadade patienterna såg händelsen som ett stort trauma, 

vilket skulle innebära stora förändringar i det dagliga livet. Förändringar som 

funktionsnedsättning, psykiska och fysiska besvär, relationer, arbete samt livskvalitet är 

faktorer som påverkade patienterna till stor del. Författarna har valt ut ett fynd från varje 

kategori som kändes mest angelägna att diskutera. 

 

Trygghet och kompetens förkortar rehabiliteringstiden 

Enligt studien gjord av Öster et al (2010) tog det nio år för patienter att återgå till sitt arbete. 

Detta är en mycket lång tid att återhämta sig på, och kan även behövas längre tid för en del. 

Här kan det ju funderas över hur bra vården och rehabiliteringen har varit. Enligt en annan 

studie gjord av Reeve et al (2009) visade det sig att vårdpersonal var sämre på fysisk 

rådgivning än på psykisk. Utifrån resultatet har det enligt författarna framgått att stödet från 

sjuksköterskan är särskilt viktig för de brännskadade patienterna då de lättare kan acceptera 

sin situation och återgå till sitt normala liv. En förbättring av undervisningen till vårdpersonal 

om hur de hanterar psykiska problem hos personer som varit med om en traumatisk händelse 

kan vara en bra idé för att minska rehabiliteringstiden hos patienterna. Enligt Hendersons 

omvårdnadsdefinition måste sjuksköterskan lära känna patienten bättre genom att ta reda på 

hur dess behov kan tillfredsställas på bästa sätt. För Henderson är sjuksköterskans förståelse 

avgörande för hur patienten kommer att uppnå sina omvårdnadsmål (Kristoffersen et al, 

2006). I studien Öster et al (2006) menade patienterna att de hade större kunskap än vad 

vårdpersonalen hade och att de därmed inte kände någon trygghet. Författarna anser att i 

dagens samhälle är det mycket vanligt att människor skaffar kunskap på egen hand och har 

ofta med sig detta när de ankommer till sjukhuset. Men patienterna förväntar sig ändå att 

vårdpersonal ska ha mer kunskap om sin sjukdom än vad de själva har. Detta kan då göra att 

de tappar förtroendet för dagens vård.   

 

Som tidigare nämnts i studien gjord av Öster et al (2006) är det viktigt att patienten är 

delaktig i sin rehabilitering och sätter upp realistiska mål, för att skapa en motivation till att 

klara av sin livssituation. Enligt Henderson är det patienten själv som känner sina behov och 

har bestämda uppfattningar om hur de ska utföras för att uppnå målen. Därför tycker även hon 



 

22 

 

att det är meningsfullt att patienten själv är aktiv i sin omvårdnad (Kristoffersen et al, 2006). 

Enligt författarna är det viktigt med en bra kommunikation och ett gott samarbete inom 

vårdpersonalen, såsom läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och 

möjligtvis psykolog, logoped och dietist. Detta kan göra att patienten känner större trygghet 

och värdighet, då förtroendet har höjts ytterligare på grund av att de olika yrkeskategorierna 

kan gå ihop och skapa en bättre vård hos patienten. Enligt Sjöberg et al (2002) är dessa 

yrkeskategorier tillsammans ett rehabiliteringsteam och målsättningen är att patienten ska 

uppnå välbefinnande, få kontroll över sin situation, känna hopp och glädje samt vara 

smärtlindrad. 

 

Kropp och själ hör ihop 

Enligt resultatet fick de flesta patienter ångest och depression på grund av de fysiska och 

psykiska besvären. Enligt studierna gjorda av Moi et al (2008) och Costa et al (2008) 

upplevde patienterna sig själva som obekanta med sin kropp. De hade svårt att se sig själva i 

spegeln då deras hud var svullen, ärrig, sårig och hade blåsor. För patienterna var detta 

mycket ångestfyllt då de kände stor smärta, klåda och obehagskänsla. I studien gjord av 

Tengvall et al (2010) kämpade patienterna inte bara med de fysiska besvären utan även med 

de psykiska, då de upplevde hemska minnen, mardrömmar och hade sömnstörningar på 

nätterna. En del patienter blev påminda om traumat då de exempelvis var nära en grill med 

eldflammor eller såg något traumatiskt på tv. Dessa fysiska och psykiska begränsningar ledde 

till depression, men blev mildare med tiden eftersom minnen från traumat blev svagare samt 

deras fysiska besvär läktes och kunde lättare acceptera sitt utseende. 

 

Henderson menar att kropp och själ är knutna till varandra. Hon menar att människans 

grundläggande behov är mat, kärlek, erkännande, känslan av att vara till nytta, känslan av 

samhörighet och beroendet av andra. I Hendersons omvårdnadstänkande utgår sjuksköterskan 

från 14 punkter där hon ska skapa goda förutsättningar för patienten för att han/hon ska klara 

av sin vardag. Det var exempelvis viktigt att hjälpa patienten att klara av på- och avklädning 

då patienten hade svår klåda och smärta. Enligt Sandell (2001) förlorar patienter stora 

mängder vätska och värme efter en brännskada och blir därmed mycket infektionskänslig. 

Henderson menar att det var betydelsefullt att hålla huden välvårdad och skyddad för att inte 

infektioner eller större smärta skulle uppstå. Hon anser också att det är nyttigt för patienter att 
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sysselsätta sig med något som är meningsfullt för att han/hon ska känna sig betydelsefull 

(Kristoffersen et al, 2006). Enligt författarna är det speciellt viktigt för deprimerade patienter 

att känna att de är till nytta för någon. Det kan exempelvis vara att de sysselsätter sig med 

olika aktiviteter eller är delaktig i någon form av arbete. För dessa patienter är det av stor vikt 

att de utvecklar sin sociala kompetens för att de inte ska isolera sig och hamna utanför 

samhället. 

 

Familjen påverkar patienten  

Enligt några studier upplevde patienter att de var en börda för sin familj då de blev 

behandlade som patienter även hemma eftersom de behövde hjälp med det mesta. Detta kunde 

skapa många konflikter och missförstånd inom familjen (Moi et al, 2008) och (Williams et al, 

2003). Utefter vårt resultat kan vi se att många patienter kände stor ilska och aggressivitet 

inombords. Dessa känslor tror vi kan komma till uttryck i en del situationer där patienten 

känner sig trängd och på så sätt skapa konflikter med familjemedlemmar. En av orsakerna till 

att konflikter kan uppstå är ifall familjen har ekonomiska problem på grund av exempelvis 

sjukhuskostnader eller eventuell arbetslöshet då patienten inte vill återgå till sitt arbete. Enligt 

Henderson är det viktigt att tillåta patienten att ventilera sina känslor och uttrycka sina behov 

för att kunna skapa god kontakt med andra människor (Kristoffersen et al, 2006). Detta tror 

författarna kan skapa en god harmoni i relationen med familj och vänner. Det kan även hos 

familjemedlemmar vara en bra metod att använda sig av redskap som exempelvis att skapa 

förståelse för de brännskadade baserat på Hendersons teori. Detta för att tillfredsställa 

patienters dagliga behov. På så sätt kan konflikter undvikas och patienten känner sig tryggare 

i sin tillvaro. Enligt författarna kan olika trauma påverka patientens personlighet, både positivt 

och negativt. De kan exempelvis känna tacksamhet till livet eller samla på sig känslor som 

skapar ilska, oro eller rädsla. I studien gjord av Costa et al (2008) kände patienterna ett stort 

missnöje med sitt utseende och fick då känslan av skam när de vistades bland andra 

människor, till och med inför sin familj. Enligt studien gjord av Moi et al (2008) var det 

viktigaste för patienterna att familj och vänner accepterade deras nya utseende. Enligt 

Hendersons omvårdnadsdefinition var det viktigt att involvera patientens anhöriga i 

rehabiliteringen för att tillgodose patientens behov (Kristoffersen et al, 2006). Författarna 

menar att patienterna kände större motivation då deras familj också var engagerade i 

omvårdnaden. Detta kan vara till stor hjälp för patienterna för att de lättare skulle klara av sin 
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vardag i hemmet. Men det kan även vara nyttigt för de anhöriga att känna sig delaktiga för att 

få bättre förståelse för patientens situation. Det kan också vara en idé att patienter och såväl 

anhöriga pratar med någon professionell för att ventilera sina tankar och få förståelse. 

 

Se livet från den ljusa sidan trots brännskadan 

Traumat förde inte enbart med sig negativa förändringar utan kunde även ge en positiv 

omställning i livet. Förändringarna enligt studien gjord av Pallua et al (2002) berodde på ifall 

patienten hade funktionshinder samt vilken fas i livet de befann sig i. Författarna tror att det 

kan ha stor betydelse vilken fas i livet människan befinner sig i då det nog är svårare för en 

person att anpassa sig till sin situation om han/hon precis påbörjat sitt liv än om personen 

redan har byggt upp ett liv med exempelvis fru och barn. Människor är olika som individer 

och hanterar krissituationer på olika sätt, en del är svagare än andra. Författarna menar också 

att beroende på hur de levde sitt liv före brännskadan kan ha stor betydelse hur de hanterar sitt 

liv efter traumat. De som haft ett bra liv med stort socialt nätverk, familj och bra ekonomi kan 

hantera sin situation lättare än de som haft ett svårare liv, med exempelvis ensamhet, dålig 

ekonomi, bristande självförtroende samt sämre boendeförhållande. Detta menar även 

Henderson då den enskilde individen tillgodoser sina fysiska och psykosociala behov på ett 

personligt sätt, genom att vara självständig och aktivt handla för att uppnå sina mål 

(Kristoffersen et al, 2006). 

 

Enligt studien gjord av Costa et al (2008) såg patienterna ett annat värde i livet efter 

brännskadan. De fick tid till att reflektera över sitt liv och vad de borde vara tacksamma för, t 

ex fick de en djupare relation till familj och vänner och lade oviktigare saker, som arbete och 

karriär åt sidan. För Henderson var hälsa mer än bara frånvaro av sjukdom, det skulle också 

innehålla nöjen, meningsfull sysselsättning och sociala relationer. I studien utförd av Williams 

et al (2003) menade patienterna att de såg livet ur ett annat perspektiv efter händelsen och 

växte som person. Deras självförtroende förbättrades och fick en annan identitet. Författarna 

anser här att de patienter som har varit med om ett trauma och genomgått 

rehabiliteringsprocessen blir starkare och självsäkrare som person. 
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Slutsats 

Den slutsats vi kan dra av vårt resultat är att de flesta personer som blivit brännskadade har 

mycket svårt att anpassa sig till det dagliga livet. Det var mycket individuellt hur patienterna 

hanterade brännskadan. En del kunde ”gräva ner sig” och isolera sig från omvärlden och såg 

inget värde i livet, medan andra valde att se det positiva i livet och kände tacksamhet. 

Författarna menar att rehabiliteringen var en betydelsefull del för patienternas tillfrisknande 

då det var viktigt att anpassa sig efter deras behov och få förståelse för den enskilda individen. 

Eftersom Henderson menar att kropp och själ är förbundna med varandra är det av stor vikt att 

patienterna blir behandlade både fysiskt och psykiskt för att tillfriskna på bästa sätt. 

Enligt författarna kunde det vara en god idé att ta hjälp av Hendersons omvårdnadsmodell 

inom den framtida vården för att på så sätt förbättra brännskadevården ytterligare och 

möjligtvis skapa en handläggningsplan utifrån modellen. 

Metoddiskussion 
Studien var en allmän litteraturstudie och var baserad på fem kvalitativa och sju kvantitativa 

artiklar vilka svarade väl mot syftet. I vår studie valde vi att beskriva mer allmänt om 

patienters upplevelser av det dagliga livet, såsom fysiska och psykiska begränsningar. Dock 

var det svårt att finna material i artiklarna om de fysiska begränsningarna. Hade syftet ändrats 

till hur de upplevde livet ur ett psykiskt perspektiv hade det underlättat sökandet efter artiklar. 

Artiklarna som söktes fram i databaserna var först begränsade till publicering mellan åren 

2000-2010, eftersom författarna ville att de skulle vara baserade på relativt modern forskning. 

Det var svårt att finna artiklar och därför ändrades begränsningen till åren 1995-2010 för att 

bredda vår sökning, då vi kunde se att det inte hänt så mycket nytt inom 

brännskadeforskningen de senaste 15 åren. Detta är utifrån vårt studieresultat en svaghet 

eftersom patienter upplever att vårdpersonalen inte har tillräcklig kunskap för att förbättra 

deras livskvalitet. Något som vi haft i åtanke under arbetets gång är att artiklarna är utförda 

från olika länder. Detta kan ha påverkat resultatet då vården inte är detsamma i alla länder. 

Detta är också enligt Granskär och Höglund (2008) något som måste observeras och som kan 

ha stor betydelse för validiteten för den kunskap som redovisades i examensarbetet.  

 

Något vi också ansåg kunde förändra vårt resultat vid artikelsökningen var begränsningen till 

engelska språket. Enligt Granskär och Höglund (2008) hade det i vårt fall varit en idé att 

inkludera artiklar som även var publicerade på språk som norska, danska och svenska för att 
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öka artikelsökningen ytterligare. 

Författarnas förväntningar på artiklarna var att de flesta skulle vara kvalitativa, men efter 

artikelöversikten insåg vi att lika många var kvantitativa. Förförståelsen var att dessa artiklar 

skulle vara svåra att tolka och få ut lämpligt material ifrån, men detta blev dock bra i 

slutändan då vi kunde väga upp en del teorier med dessa. 

Något som visade sig vara en nackdel med beställningen av artiklar, var att vi inte kunde 

granska artikeln innan beställning utan kunde enbart läsa titeln och abstraktet. Efter att ha fått 

artikeln hemskickad och en granskning av resultatet genomförts, visade det sig att en av våra 

beställda artiklar var irrelevant till vårt resultat. Det framkom dock att denna artikel kunde 

vara till användning i vår bakgrund. 

 

Ett systematiskt tillvägagångssätt är en bra metod för att sammanställa en artikelöversikt. Då 

artiklarna lästes igenom ett antal gånger var det viktigt att kritiskt värdera det insamlade 

materialet, detta för att underlätta tolkningen och sammanställningen av artiklarna för att det 

skulle bli tillförlitligt på ett konsekvent och opartiskt sätt (Willman & Stoltz, 2002). 

Granskningsmallen av Forsberg och Wengström gjorde det lättare för författarna att förstå 

innehållet i artiklarna, minska volymen av innehållet samt observera olika fynd. På så sätt 

skapades ett ramverk för att lättare kunna redovisa kärnan i resultatet (Forsberg & 

Wengström, 2008). Enligt Willman och Stoltz är artikelöversikter en bra metod för att spara 

tid och för att snabbt få bevis på att artiklarna verkligen är vetenskapliga. 

 

 

Något som underlättande för författarna under arbetets gång var att koppla in Hendersons 

omvårdnadsteori i resultatdiskussionen. På så sätt kan tydliga likheter och skillnader mellan 

Hendersons teori och vården i praktiken observeras. 
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Bilaga 1 

Hendersons omvårdnadsmodell 

Enligt Henderson skulle sjuksköterskan utgå ifrån 14 punkter för att hjälpa patienten tillbaka 

till det dagliga livet. 

1. Upprätthålla normal andning 

2. Adekvat närings- och vätsketillförsel 

3. Elimination av kroppens avfallsprodukter 

4. Upprätthålla lämplig kroppsställning när patienten ligger, sitter, går och står, 

samt hjälp vid byte av ställning 

5. Vila och sömn 

6. Välja lämpliga kläder och skor, samt hjälp med av- och påklädning 

7. Upprätthålla normal kroppstemperatur oberoende av klimat genom att anpassa 

kläder och temperaturförhållanden i omgivningen 

8. Upprätthålla god kroppshygien och ett välvårdat yttre samt skydda huden 

9. Undvika faror i omgivningen och undvika att skada andra 

10. Skapa kontakt med andra människor och uttrycka sina behov och känslor 

11. Utöva sin religion och handla såsom han eller hon upplever vara rätt 

12. Ägna sig åt något som ger honom eller henne upplevelsen av att vara till nytta 

(meningsfull sysselsättning) 

13. Finna förströelse och fritidsaktiviteter 

14. Lära sig något som främjar god hälsa och normal utveckling 

 

Kristoffersen et al, 2006, s 36 
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Bilaga 2 Granskningsmall för vetenskapliga artiklar 
 

Kvalitativ granskningsmall  

 
Kvaliteten på artiklarna har poängsatts utifrån tre steg: 

Låg kvalitet = <6 p 

Medel kvalitet = >6 p 

Hög kvalitet = >12 p 

 

Maxpoäng: 19 poäng 

 

För varje ”Ja” får artikeln 1 poäng 

 
- Är syftet väl beskrivet? 

- Finns någon kvalitativ metod beskriven? 

- Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

 

- Är urvalskriterier för undersökningen tydligt beskrivna? 

(inklutions- och exklutionskriterier ska vara beskrivna) 

- Beskrivs var undersökningen är utförd? 

- Finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

- Är undersökningsgruppen beskriven? (t ex ålder, kön, social status samt annan 

demografisk bakgrund) 

- Är undersökningsgruppen lämplig? 

 

- Är fältarbetet tydligt beskrivet? (t ex var, vem och i vilket sammanhang datainsamling 

skedde) 

- Är datainsamlingsmetoden beskriven? (t ex ostrukturerade intervjuer, halvstrukturerade 

intervjuer, fokusgrupper, observationer, video-/bandinspelning, skrivna texter/ teckn 

ingar) 

 

- Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

- Är resultaten trovärdiga? (källor bör anges) 

- Är resultaten pålitliga? (undersökningens och forskarens trovärdighet) 

- Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data? (t ex citat) 

- Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

- Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

- Presenteras en slutsats? 

- Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

 

- Är studien godkänd av etisk kommitté? 
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Kvantitativ granskningsmall  

 
Kvaliteten på artiklarna har poängsatts utifrån tre steg: 

Låg kvalitet = <5 p 

Medel kvalitet = >5 p 

Hög kvalitet = >10 p 

 

Maxpoäng: 16 poäng 

 

För varje Ja” får artikeln 1 poäng 

 
- Är syftet beskrivet? 

- Är designen lämplig utifrån syftet? 

 

- Beskrivs inklutionskriterier? 

- Beskrivs exklutionskriterier? 

- Är undersökningsgruppen representativ? 

- Beskrivs var och när undersökningen genomfördes? 

- Var gruppstorleken adekvat? 

 

- Beskrivs vilka mätmetoder som användes? 

- Var validitet beskriven? 

- Var reliabilitet beskriven? 

 

- Kan bortfallet accepteras? 

- Var den statistiska analysen lämplig? 

 

- Kan resultaten generaliseras till annan population? 

- Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

- Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

 

- Är studien godkänd av etisk kommitté? 

 

 
 
 



 

 

Bilaga 3 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 

Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-

stract, nyckelord, 

MESH-term) 

Antal 

träffar 

Motiv till 

exklusion av 

artiklar 

Utvalda artiklar 

100908 

 

 

Cinahl Burn injur*AND patient* 

AND experience* 

English, 2000-2010, 

humans, adults 19-44, 

peer-reviewed 

Abstract 24 - Svarade ej på 

syftet 

- Fel 

undersökningsgru

pp 

- Fokus på 

medicinsk 

omvårdnad 

23. “Inpatient 

depression in persons 

with burns” 

 

100928 PubMed 

 

Burn injur* AND suffer* 

AND experience*  

 

English, humans, all 

adults 19+ 

Title/Abstract 23 - Svarade ej på 

syftet 

- Patienter med 

första gradens 

brännskador 

- Review artiklar 

- Fel 

undersökningsgru

pp 

 

15. “Post-traumatic 

stress symptoms and 

distress following 

acute burn injury” 

101108 

 

PubMed Patient* AND burn injur* 

AND experienc* AND life 

English, 2000-2010, 

humans, all adults 19+  

Title/Abstract 10 - Svarade ej på 

syftet 

- Fokus på 

medicinsk 

omvårdnad 

 

1. “Return to work 

after burn injury: 

Burn injured 

individuals perception 

of barriers and 

facilitators” 



 

 

 
101108 

 

PubMed Artikelns titel  Manuell sökning i 

Google Scholar 

  “The experience of 

life after burn injury: 

a new bodily 

awareness” 

101108 

 

Cinahl Burn injur* AND  

rehabilitation AND nursing 

AND psychosocial. 

 

English, 2000-2010 Abstract 2 - Review artikel  1. “Providing 

psychosocial and 

physical rehabilitation 

advice for patients 

with burns” 

101108 

 

PsychInfo Patient* AND burns AND 

experienc* 

English, 2000-2010 Abstract 29 - Svarade ej på 

syftet 

- Fokus på 

medicinsk 

omvårdnad 

- Review artikel 

- Fel 

undersökningsgru

pp 

- Ej tillgänglig 

8. “Evaluation of 

negative emotional 

care experiences in 

burn care” 

 

9. “The meanings of 

quality of life: 

Interpretative analysis 

based on experiences 

of people in burns 

rehabilitation” 

101112 

 

PubMed Burn injur* AND 

adaptation  AND life 

English, 2000-2010, 

humans, all adult 19+ 

Title/Abstract 2 - Svarade ej på 

syftet 

2. “Rising from ashes: 

Stories of Recovery, 

Adaptation 

and Resiliency in 

Burn Survivors” 

101112 

 

 

 

 Artikelns titel  Manuell sökning i 

Google Scholar 

  “Return to work after 

burns: A qualitative 

research study” 



 

 

 
101209 

 

PubMed Burns AND patient* AND 

quality of life 

English, 1995-2010, 

humans, all adult 19+ 

Title/Abstract 40 - Svarade ej på 

syftet 

- Fokus på 

medicinsk 

omvårdnad 

- Ej tillgänglig 

- Fokus på kirurgi 

- Fel 

undersökningsgru

pp 

4. “A follow-up study 

of adults with suicidal 

burns: psychosocial 

adjustment and 

quality of life”  

18. “Long term 

functional outcomes 

and quality of life 

following severe burn 

injury” 

 

27. “Psychosocial 

adjustments 5 years 

after burn injury” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 

Artikelöversikt      

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

AL. Moi, 

HA. 

Vindenes & 

E. Gjendedal 

 

Norge 

 

2008 

 

 

 

 

 

The 

experience of 

life after burn 

injury: a new 

bodily 

awareness 

Att redogöra 

för den 

skadade 

kroppen av 

människor 

som har 

överlevt ett 

stort 

brännskada 

samt försöka 

förstå det 

väsentliga i 

deras 

erfarenhet med 

att bli 

brännskadad. 

Deltagarna var 14 

personer som hade 

överlevt en stor 

brännskada, tre kvinnor 

och 11 män. 

Åldersgränsen för att 

kunna delta i studien 

var 18 år samt kunna 

tala flytande norska. 

Andra krav var att ha 

överlevt en stor 

brännskada och att inte 

ha mental eller kognitiv 

störning. 

Datainsamlingen 

gjordes genom 20 

stycken öppna 

intervjuer mellan åren 

2005-2006.    

Nio deltagare intervjuades en 

gång, fyra deltagare intervjuades 

två gånger och en patient 

intervjuades tre gånger.  

Intervjuerna genomfördes 14 

månader efter skadan. Deltagren 

skulle beskriva hur deras liv var 

efter skadan 

Deltagarna i undersökningen 

beskrev att deras nya livs 

situation hade med sig 

begränsningar och mycket 

sårbarhet i livet. De historier 

som berättades förklarar 

deltagarna att kroppen känns 

väldigt obekant och är i behov 

av mycket stötning. Den stora 

brännskadan ökade otryggheten i 

livets alla aspekter. 

 

Godkänd av etisk 

kommitté 

Hög kvalitet 

 

B. Wikehult, 

M. Hedlund, 

M. 

Marsenic, S. 

Nyman, M. 

Willebrand 

 

Sweden 

Evaluation of 

negative 

emotional care 

experiences in 

burn care 

 

Att bedöma 

negativa, 

känslomässiga 

erfarenheter 

från 

brännskadebeh

andling 

Tidigare 

brännskadepatienter 

(antal 42) var 

slumpmässigt tilldelade 

tre olika grupper; 

frågeformulär via 

posten, telefon intervju 

och intervju ansikte mot 

Man bedömde olika negativa 

erfarenheter av 

brännskadevården; känsla av 

osäkerhet, maktlöshet, rädsla, 

känsla av att vara till besvär eller 

försummad, man bedömde även 

skadeföljd, patientens 

tillfredställelse, 

Det visade sig att graden av 

negativa erfarenheter av vården 

var låg och var mer associerat 

till större skadeföljd, mer 

symtom av posttraumatisk 

stressyndrom och lägre 

tillfredställelse av vården. 

Känslan av maktlöshet var den 

Godkänd av etisk 

kommitté 

Hög kvalitet 



 

 

2007 

 

 

 

ansikte. 

 

personlighetsdrag och 

psykologiska  symtom. 

vanligaste, 67 %. 

Dawn M, 

David R. 

Patterson, 

Shelley A. 

Wiechman 

& Lawrence 

G. Wilson. 

 

Washington 

USA 

 

1999 

 

 

 

 

Post-traumatic 

stress 

syndroms and 

distress 

following 

acute burn 

injury 

Syftet var att 

undersöka två 

punkter. Ett att 

undersöka 

förekomsten 

av 

självrapportera

d 

posttraumatisk

a 

stressymptom 

omedelbart 

efter en 

brännskada i 

stora, 

prospektiva 

prover, och två 

att identifiera 
sådana 

symtomen 

tidigt.   
 

Deltagarna i studien var 

172 patienter med nya 

brännskador från 

brännskador 

vårdenheten. 

Åldergränsen var 

mellan 18-63 år. 

Patienterna avslutade en 

egen rapport 

posttraumatiskt stress 

checklista symtom, 

smärtskattning och en 

premorbid psykisk 

hälsa inventering inom 

24 timmar för 

antagningen till 

brännskador 

vårdenheten (Dag 1) 

Patienterna 

Patienterna fick frågor som 

handlade om den akuta 

brännskada fasen. DSM-IV 

kluster användes här. 

Datainformation analyserades 

och förknippades med följande 

skalor: DSM-III-R kriterier för 

PTSD, DSM-IV, VAS, RAND 

och MHI. Post-traumatisk stress 

symptoms, smärta, ångest, 

välbefinnande undersöktes med 

hjälp av dessa skalor.   

 

Över häften av patienterna hade 

sömnstörningar och 

återkommande, påträngande 

minnen av händelsen på dag ett. 

Andra vanliga symptom som 

förekom vart svårt att 

koncentrera sig, undvikande 

tankar/känslor som var 

förknippade med traumat. 

Personer med mindre lämpliga 

premorbid psykisk hälsa o större 

brännskador påvisade mer stress 

symptom på dag ett. 

Godkänd av etisk 

kommitté 

Hög kvalitet 

 



 

 

Reeve J, 

James F. & 

McNeil, R. 

 

Nya Zeeland 

 

2009 

 

 

 

 

 

Providing 

psychosocial 

and physical 

rehabilitation 

advise for 

patients with 

burns 

Att utvärdera 

det upplevda 

färdigheterna 

hos 

sjuksköterskor 

och deras sätt 

att ge råd till 

patienterna 

angående 

psykosocial 

och fysisk 

rehabilitering, 

samt effekten 

av hur många 

års erfarenhet 

man har av 

brännskadebeh

andling. 

 

Deltagarna var 

sjuksköterskor och 

allierade vårdpersonal 

från brännskadeenheter. 

Ett frågeformulär 

användes som tagits 

fram av Clarke and 

Cooper (2001). Urvalet 

gjordes utifrån vilket 

yrke de har, hur många 

års erfarenhet av 

brännskadebehandling, 

ålder och etnicitet. 

 

Det bestod av 19 frågor, varav 9 

handlade om psykosocial 

rehabilitering var relevant för 

brännskadade patienter samt 10 

frågor om fysisk rehabilitering. 

54 frågor användes i analysen. 

Deltagarna var korrelerade med 

åldersgrupp och år av erfarenhet. 

Studien visar att vårdpersonal 

har mer kunskap i att ge råd till 

patienter om fysisk rehabilitering 

än om psykosocial 

rehabilitering. Studien visar även 

att ju större erfarenhet 

vårdpersonal har av brännskador, 

desto större kunskap har de vid 

rådgivning av fysisk 

rehabilitering. Erfarenheter vid 

rådgivning av psykosocial 

rehabilitering förblev 

oförändrad. 
 

 

 

 

 

Godkänd av etisk 

kommitté 

Hög kvalitet 

Costa MCS, 

LA Rossi, 

LM Lopes & 

CL Cioffi. 

 

Brasilien 

 

2008 

 

The meanings 

of quality of 

life: 

Interpretative 

analysis based 

on experiences 

of people in 

burns 

rehabilitation 

Att tolka 

betydelsen av 

livskvalitet 

med hänsyn 

till de som har 

genomgått 

allvarliga 

brännskador, 

deras 

erfarenheter 

och 

sociala/kulture

lla bakgrund. 

Deltagarna är 19 

patienter som avslutat 

sin vård på 

brännskadeenheten på 

sjukhuset, deras 

anhöriga deltog också. 

Ålder mellan 18-50 år 

och har fått 

rehabilitering i minst ett 

år. Man gjorde 

intervjuer som spelades 

in på band. 

Man analyserade betydelsen av 

livskvalitet, associerat till lycka, 

tillfredsställelse, prestation och 

personlig framgång, lidande, 

nöjen, känslor samt livet före 

och efter brännskadan. 

Patienter och anhöriga 

rapporterade att deras 

livskvalitet efter en brännskada 

hade ändrats på grund av fysiska 

och psykiska begränsningar. 

Livskvaliteten är associerat till 

utförandet av sociala roller och 

styrs av familj, arbete, 

normalitet, självständighet och 

social integration. 

Godkänd av etisk 

kommitté 
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Öster C. M. Kildal & 

L. Ekselius. 

 

Sverige 

 

2010 

 

 

 

 

Return to work after 

burn  injury: Burn-

injured individuals’ 

perception of barriers 

and facilitators 

Att undersöka 

brännskadade 

individers uppfattning 

om vilka faktorer som 

underlättar eller 

hindrar i processen att 

återvända tillbaka till 

arbetslivet efter en 

svår brännskada. 

Av 101 patienter som 

erbjöds till den 

kvalitativa 

undersökningen var 

det 88 patienter som 

deltog. På grund av 

att studien pågick 

under en lång tid var 

det några som dog 

och visa exkluderade 

av olika anledningar. 

Intervjuerna 

genomfördes med 39 

deltagare som har 

varit med om 

brännskador. Och 

som har vårdats på 

Uppsalas brännskador 

vårdenheten mellan 

mars 2000 – mars 

2007. 

Patienterna fick svara 

på öppna frågor. De 

historier som var 

betydelsefulla för 

undersökningen var 

de som hände mellan 

traumat inträffandet 

och fram tills 

patienterna återgick 

tillbaka till 

arbetslivet, eller fram 

till intervju datumet. 

Intervjuerna 

analyserades med 

kvalitativ innehåls 

analys. Fokuset var 

på hur brännskadan 

påverkade det sociala 

livet, olika aktiviteter 

och arbetslivet. 

Många kände stora livs 

förändringar på grund av 

traumat. I processen att 

kunna återvända tillbaka 

till sitt arbete krävdes 

mycket stöd och 

uppmärksamhet av alla 

som befann sig runt om 

patienten . De patienter 

som klarade av att arbeta 

fick stöd från 

arbetsgivaren, 

arbetskollegor och 

familjen samt fick 

arbetsuppgifterna passade 

efter patientens 

funktionsnedsättning. 

Godkänd av etisk 

kommitté 

Hög kvalitet 

 

Mackey SP, Diba R, 

Mckeown D, Wallace 

C, Booth S, Gilbert 

PM & Dheansa BS. 

 

Storbritannien 

 

2008 

Return to work after 

burns: A qualitative 

research study 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka hur och 

varför ska man återgå 

till arbetet. 

Patienterna som hade 

befunnits på QVH 

brännskador 

vårdenhetens databas 

mellan åren 1998 – 

2006 kontaktades 

genom telefon. De 

patienter som ville 

delta fick fylla i en 

rekryterings 

frågeformulär sedan 

genom gå en 

De 23 patienter som 

intervjuades fick 

svara på frågor som 

handlade om deras 

upplevelse efter 

brännskadan, intervju 

frågorna analyserades 

noga. Patienternas 

information delades 

in efter fem följande 

kategorier: den 

belastade, den 

I resultatet framkom att 

dem flesta patienterna 

återvände tillbaka till sitt 

tidigare arbete, fem 

patienter bytte arbetsplats 

och sex patienter var 

arbetslösa sedan tidigare. 

De som återvände tillbaka 

till sin vanliga arbetsplats 

fick en annan roll som var 

anpassad efter patienten. 

Tiden mellan traumat och 

Godkänd av etisk 

kommitté 

Hög kvalitet 

 



 

 

kvalitativ intervju . 

Endast 18 % (23 

stycken) deltog av 

131 patienter . 

drabbade, den 

tyngsta, den 

förändrade, och den 

förstärkta. 

fram till arbetslivet 

varierade, från 2 månader 

upp till 2 år. 

Pallua, N, Kunsebeck 

HW. & Noah, EM. 

 

Tyskland 

 

2002 

Psychosocial 

adjustments 5 years 

after burn injury 

Studien var baserad 

på två syften: 

* Att utvärdera 

faktorer som påverkar 

rehabilitering av 

brännskadade 

patienter med 

motsvarade 

Sociala ekonomiska 

konsekvenser. 

*Och att identifiera 

tidigare patienter med 

samhälleliga 

missanpassningar, 

som sedan för att 

kunna ordna lämplig 

rehabilitering och 

social återanpassning. 

Totalt 153 patienter 

var slumpmässigt 

urval från universitet 

Institutionen för plats, 

hand och 

rekonstruktiv kirurgi. 

92 patienter deltog 

frivillig i den kliniska 

studien. Patienterna 

svarade på en enkät 

som handlade om 

subjektiva 

välbefinnande och 

hälsorelaterade 

livskvalitet. 

Mätningen av 

generella och 

sjukdomsspecifika 

hälso index var 

sammansatt av flera 

allmänna 

väletablerade och 

validerade skalor. 
Materialen 

analyserades noga 

efter statistiska 

program. Och risken 

av sannolikheten för 

alla tester sattes till 5 

% eller mindre.  

 

92 patienter svarade 

frågeformuläret 

fullständigt, och resultatet 

presenterades i 10 olika 

kategorier. I helhets 

bedömning kom man fram 

till att depressions nivå 

bland de patienter som 

hade synliga brännskador 

på kroppen var djupare.  

Lokaliseringen av 

brännskadan i ansikte och 

händer skapade nackdelar 

i den sociala 

återanpassningen. 

Patienter hade även svårt 

under sin rehabiliterings 

tid att återanpassa sig till 

det yrkemässiga samt att 

de även fick konsekvenser 

i den ekonomiska delen. 

Godkänd av etisk 

kommitté 

Hög kvalitet 

 

Druery, M, Brown, T. 

& Muller, M 

 

Australien  

Nya Zeeland 

 

2005 

 

Long term functional 

outcomes and quality 

of life following 

severe burn injury 

Studien syftade till att 

undersöka den 

långsiktiga 

livskvalitén och den 

funktionella påverkan 

hos individer som 

drabbats av svår 

brännskada och 

behöver 

25 deltagare svarade 

på ett frågeformulär: 
Burn Specific 

Health Scale (BSHS) 

på en 5-gradig skala, 

ett kompletterande 

frågeformulär med 

frågor om 

sjukgymnastik och 

Ett antal domäner och 

underdomäner 

användes vid 

analysen. En statistisk 

analys gjordes med 

hjälp av Student’s 

test. Medelvärden 

för alla domäner visas 

i tabell 2 och för 

Den majoritet av de 

tillfrågade skadades av 

eld. Resterande  skadades 

av elektrisk ström. 

Genomsnittlig längd av 

sjukhusvistelse var 89 

dagar med en 

i genomsnitt tre 

återinläggningar. För den 

Godkänd av etisk 

kommitté 

Hög kvalitet 

 



 

 

andningsstöd. arbetsterapi. 

Frågeformuläret är 

utformat för att 

bedöma det 

funktionella och 

psykosociala 

resultatet efter en 

brännskada. 
 

 

 

sjukgymnastik 

och ADL-aktiviteter i 

tabell 3. 

 

fysiska domänen var 

skador på händer och 

ansikte betydande för 

ökningen av de fysiska 

poängen. Poäng för 

brännskador på mer än 60 

% ökade i den fysiska 

underdomänen  jämfört 

med om skadan var 50 % 

eller mindre. 

Daigeler, A, Langer, 

S, Hullman, K., Illes, 

F, Juckel, G., 

Echterhoff, S., 

Selbach, D, 

Steinsträsser, L, 

Steinau, H-U. & 

Lehnhardt, M. 

 
Tyskland 

 
2009 

A follow-up study of 

adults with suicidal 

burns: psychosocial 

adjustment and 

quality of life 

Syftet med denna 

studie var att få 

tydligare information 

om själva händelsen, 

det kliniska förloppet, 

och utfallet av 

brännskadan. 
Särskild 

uppmärksamhet har 

ägnats 

psykiatriska och 

psykosociala 

parametrar före och 

efter 

självmordsförsök. 

 

45 patienter med 

brännskador orsakade 

av självmordsförsök 

som varit behandlade 

under en 10 års 

period deltog i 

studien. De skulle 

besvara ett 

frågeformulär 

bestående av frågor 

om patienternas 

medicinska historia, 

om 

självmordsförsöket, 

livskvalitet etc. 

En statistisk analys 

gjordes. Sambandet 

mellan de olika 

parametrarna 

beräknades med hjälp 

av två tester: Pearsons 

och Student’s test.  

Under sjukhusvistelsen 

blev patienter besökta av 

kurator, psykiater och 

psykolog för att bli 

bedömda om risken för 

självmordsbenägenhet, 

bedömning av medicinsk 

behandling samt om de 

behöver psykiatrisk hjälp 

efter utskrivning från 

sjukhus. 
Undersökningen visade att 

några av patienterna 

drabbats av depression, 

social fobi, ångest, 

tvångssyndrom och 

psykos. De flesta av 

patienterna fick bättre 

kontakt med familj och 

vänner efter brännskadan. 
 

Godkänd av etisk 

kommitté 

Hög kvalitet 

 



 

 

Ptacek, J.T., 

Patterson, D.R & 

Heimbach, D.M. 

 

2002 

 

Washington USA 

Inpatient depression 

in persons with burns 

Undersökningen 

utfördes efter tre 

syften: Den första var 

att dokumentera 

utvecklingen av 

depression. Den 

andra var att fastställa 

om högre slutenvård 

av depressions 

bedömningar kan 

förutsägas innan 

brännskadans eller 

efter 

brännskadan. Och 

den tredje var att 

fastställa egenskaper 

och depressions grad 

på sjukhuset samt 

efter sjukhusvistelse. 
 

Studien baserades på 

209 patienter kvinnor 

och män, som hade 

haft depressions 

diagnos minst en 

gång under sin 

sjukhusvistelse. 

Deltagarna var mellan 

18-63 år gamla, och 

medelåldern på 

patienterna var 35 år. 

Patienterna valdes ut 

av en forsknings 

sjuksköterska, där de 

sedan ingick i studien 

inom 72 timmar.  

Datainsamlingen var 

utformad efter att 

patienterna skulle 

självmarkera 

graderingspoängen 

under sjukhusvistelse 

i 2 dagars . 

Undersökningen 

genomfördes under 

följande dagar: Dag 

ett, dag fem och dag 

tio samt en månad 

efter utskrivning. 
Depression 

graderingar bedömdes 

med hjälp av en rad 

olika diagnoser och 

bedömningsskalor.  

Psykologiska 

förändringar har 

utvärderats genom 

Mental Health 

Inventory. Materialen 

analyserades med 

hjälp av tre 

hypoteser.  

Dataanalys 

huvudsakligen 

använde man om 

multi variant 

variansanalys 

(MANOVA), t-tester, 

enkla samband, och 

multipel regression. 

Resultaten visade att få 

patienter bedömde sin 

depression som svår vid 

en vis 

tidpunkt. Depression 

betyg minskade betydligt 

över sjukhusvistelse 

perioden och berodde 

mycket på brännskadans 

storlek, ångest, och 

välbefinnande. Depression 

nivån efter utskrivning var 

signifikant relaterade till 

depression graden dag 

tio.  
 

Hög kvalitet 

N.R. Williams, 

M. Davey, 

K. Klock-Powell 

 
Georgia 

 

2003 

Rising from the 

Ashes: 

Stories of Recovery, 

Adaptation 

and Resiliency in 

Burn Survivors 

Syftet var att beskriva 

brännskadade 

patienters utmaningar 

i deras rehabilitering, 

både på ett fysiskt, 

känslomässigt och 

andlig plan. 

Deltagare i studien 

var volontärer som 

rekryterats från en 

årlig konferens. Det 

var åtta överlevare av 

brännskador som 

intervjuades och 

Alla intervjuer var 

bandinspelade och 

transkriberade. Varje 

intervju fokuserade 

på den personliga 

erfarenheten av 

skadan och 

Influenser definieras som 

förhållanden, vilka råder 

oberoende av 

deras erfarenhet av 

brännskador, men ser ut 

att påverka och forma den 

individuella 

Hög kvalitet 



 

 

kriterierna var att 

åldersgränsen skulle 

vara 21 år och uppåt. 

återhämtningen. 

Författarna granskade 

och transkriberade sitt 

resultat. Samtidigt 

gjordes anteckningar 

och det noterades hur 

deltagarna uttryckte 

sina känslor, hur 

deras röster uttrycktes 

samt hur de reagerade 

på innehållet. 

meningsskapande 

processen för varje 

deltagare. Dessa 

influenser omfattade 

upplevda minnen av 

historiska händelser, den 

aktuella perioden 

av återhämtning sedan 

skadan inträffat och 

åldern när skadan 

inträffade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


