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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

 

Globalt sett är brännskador ett utbrett folkhälsoproblem. I takt med att fler brännskadade 

överlever ökar kraven på den efterföljande vården och omvårdnaden. Huden är ett organ 

som spelar en essentiell roll för att bibehålla många av kroppens vitala funktioner. Då 

huden och/eller underliggande vävnad hettas upp till en temperatur som medför att vävnad 

skadas eller dör har en brännskada uppstått. En brännskada kan innebära förändringar i 

kroppens utseende och kan leda till långsiktiga fysiska och psykosociala efterverkningar. 

Individer som genomlidit ett trauma drabbas i högre grad av psykisk ohälsa så som 

posttraumatiskt stressyndrom, depression och anpassnings-svårigheter. En person kan ha 

individuella resurser för att upprätta copingstrategier som syftar till att hantera olika 

situationer som uppkommer i livet. Forskning visar att den psykosociala anpassningen vid 

funktionsnedsättning påverkas av vilken copingstrategi som tillämpas.  

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att beskriva psykisk ohälsa till följd av brännskada.  

 

Metod 

 

En litteraturstudie var den metod som användes. Insamling av data skedde utifrån 

sökningar i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. De 18 artiklarna som 

inkluderades granskades, kvalitetsbedömdes och placerades i en matris. Endast studier med 

forskningsetiska överväganden har inkluderats.  

 

Resultat 

 

Deltagarna i de inkluderade studierna drabbades av flera olika symtom på psykisk ohälsa. 

De psykiska ohälsotillstånd som var mest prevalenta var depression och posttraumatiskt 

stressyndrom. Kroppsuppfattningen förändrades hos många deltagare efter brännskadan, 

både negativt och positivt. En mängd olika riskfaktorer kunde också identifieras för de 

psykiska ohälsotillstånden. Efter analys av de inkluderade studierna framkom det att 

brännskadade främst använde sig av approach coping och avoidant coping för att hantera 

de utmaningar som uppstod efter brännskadan. Avoidant coping kunde associeras med 

sämre upplevd hälsa och approach coping kunde förknippas med bättre upplevd hälsa. 

 

Slutsats 

 

Brännskadade är en riskgrupp för psykisk ohälsa. Studiens resultat kan motivera tidig 

screening av brännskadade för symtom på psykisk ohälsa. Den brännskadades val av 

copingstrategi visade sig vara en avgörande faktor för den brännskadades psykiska hälsa. 

En viktig uppgift för sjuksköterskor är att undervisa patienten om relationen mellan coping 

och upplevd hälsa. Sjuksköterskor kan hjälpa brännskadade att undvika maladaptiva 

copingstrategier.  

 

Nyckelord: Brännskada, psykisk ohälsa, depression, posttraumatiskt stressyndrom, coping 
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INLEDNING 

Globalt sett är brännskador ett utbrett folkhälsoproblem. Enligt World Health 

Organisations (WHO) rapport från 2008 beräknas 300 000 människor avlida till följd av 

brännskada varje år. I Sverige vårdas årligen omkring 1000 personer i slutenvård till följd 

av brännskador. Cirka 150 av dessa vårdas på specialavdelning för brännskador 

(Socialstyrelsen, 2008).  

 

Brännskadevård syftar till att patienten skall överleva med så få bestående men som 

möjligt (Öster, 2010). Patienten som drabbats av brännskada behöver specialistvård och 

omvårdnad. Vätskebalans, andningsproblematik, nutrition, sårvård och smärtlindring har 

hög prioritet. Men att drabbas innebär ett trauma för såväl kropp som själ och det är viktigt 

att som vårdpersonal även hjälpa patienten att bearbeta de psykosociala konsekvenser som 

uppstår (Sjöberg & Östrup, 2002). Med en ökad överlevnad för patienter som drabbats av 

brännskador ökar behovet av kunskap om den psykiska ohälsa som svårt brännskadade kan 

drabbas av (Wiechmann & Patterson, 2004). 

 

BAKGRUND 

Hudens funktion och anatomiska uppbyggnad 

 

En grundläggande kunskap om hudens funktion och dess anatomiska uppbyggnad är en 

förutsättning för att förstå vilka utmaningar som den brännskadade ställs inför. En intakt 

hudkostym är essentiellt för att bibehålla många av kroppens vitala funktioner, såsom 

vätskebalans, temperaturreglering och för att bibehålla ett försvar mot infektion. Huden har 

även en immunologisk, sensorisk och metabol funktion (Church, Elsayed, Reid, Winston 

& Lindsey, 2006).   

 

Church et al. (2006) beskriver att huden är ett av kroppens största organ och att den hos en 

vuxen man kan väga mellan 6-10 kg. Den totala kroppsytan (TBSA = Total body surface 

area) beräknas hos en vuxen person täcka mellan 1,5 – 2,0 m
2
. Huden består av två 

anatomiska lager, epidermis (överhuden) och dermis (läderhuden). Epidermis är hudens 

yttersta skikt och består av flera lager celler som varierar i tjocklek på olika delar av 

kroppen. Dermis består till stor del av kollagen och innehåller arterioler, venoler och 

kapillärer som utgör kroppens mikrocirkulation.(Church et al, 2006). 

 

Brännskada – Djup, utbredning och lokalisation 

 

En brännskada innebär att huden och/eller underliggande vävnad har hettats upp till en 

temperatur som lett till vävnadsskada eller vävnadsdöd. Detta kan ske genom kontakt med 

heta föremål eller vätskor, öppen eld, elektricitet eller genom exponering av frätande 

vätskor. Även svåra läkemedelsreaktioner kan ge upphov till skador som liknar 

brännskador (Socialstyrelsen, 2008).   

 

Brännskadans allvarlighetsgrad beror på skadans utbredning, lokalisation och djup 

(DeSanti, 2005). Brännskadedjupet är även avgörande för att kunna beräkna hur lång tid 

läkningsprocessen kräver och för att kunna uppskatta hur mycket ärrvävnad som kan 

förväntas kvarstå efter skadan (Dowsett, 2002).   
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Beskrivningen av brännskadans djup följer hudens anatomiska lager. Tidigare har djupet 

av brännskadan delats in i första gradens, andra gradens och tredje gradens brännskada. Nu 

beskrivs det i termer av överhudsskada, ytlig delhudskada, djup delhudskada och 

fullhudskada. Faktorer som påverkar brännskadans djup är vad huden exponerats för, hur 

länge huden exponerats och skadekällans temperatur. Andra faktorer som påverkar djupet 

är tjockleken på huden och vilken genomblödning området har (Dowsett, 2002). 

 

Överhudsskada innebär att endast det yttersta hudlagret, epidermis, har skadats. En 

överhudsskada läker som regel på mellan tre till sju dagar och inkluderar symtom såsom 

sveda och eventuellt svullnad. Delhudskada involverar både epidermis och dermis och 

indelas i djup och ytlig delhudskada. Normalt läker skadan på mellan 10-21 dagar och 

efterlämnar sällan ärr. Vid djup delhudskada har en stor del av epitelcellerna från 

epidermis försvunnit vilket förlänger läkningsprocessen (>30 dagar). Dermala brännskador 

ger kraftig smärta då känselreceptorer som finns i dermis stimuleras. Fullhudskada 

omfattar samtliga av hudens lager. Eftersom känselkropparna förstörts upplever den 

drabbade inte någon smärta i skadeområdet. Dock kan patienten ha stark smärta i 

sårkanterna där nervändsluten finns (Dowsett, 2002). Fullhudskador kan ge den drabbade 

stora problem i ett akut skede och på lång sikt, varför skadorna bör bedömas av sakkunniga 

(Almås, Stubberud & Grønseth, 2011).  

 

Brännskadans utbredning beräknas i hur stor procent av den totala kroppsytan, det vill säga 

TBSA, som skadats. För att göra en första skattning av brännskadans utbredning kan, för 

personer över 16 år, den så kallade nio procent-regeln tillämpas. Den innebär att man delar 

in kroppen i mindre områden med utgångspunkt från procentsatsen nio. Armarna 

representerar nio procent var, benen motsvarar 18 procent vardera, framsidan av bålen 

utgör 18 procent, baksidan av bålen täcker 18 procent. Hela huvudet motsvarar nio procent. 

Slutligen utgör genitalierna en procent. Summerat blir det 100 procent (Dowsett, 2002). 

Vid bedömning av en brännskadas utbredning inkluderas generellt inte skador som endast 

är förlagda till epidermis (Almås et al., 2011). 

  

Brännskador förlagda till ansikte, öron, händer, fötter och perineum innebär 

en ökad risk för medicinska komplikationer och vanprydande ärr, varför sådana skador bör 

behandlas på speciella brännskadeenheter (DeSanti, 2005; Dowsett, 2002). Vid skador i 

ansiktet finns risk för ögonskador, vilket kan påverka synen, samt skador kring mun och 

näsa, vilket kan orsaka andningsproblem och svårigheter att inta mat och dryck (Dowsett, 

2002). Har öronen skadats är det av stor vikt att tryckavlasta området, då tryck kan leda till 

ytterligare skador. Kondrit, inflammation i brosk, är en stor komplikation som ofta leder 

till permanent deformitet av öronen. När händer och fötter brännskadats, innebär det ofta 

ett stort funktionellt handikapp för den drabbade (DeSanti, 2005). Skador på fötterna kan 

göra patienten immobiliserad, vilket i sig kan orsaka en mängd olika komplikationer 

(Dowsett, 2002). 

 

Hälsa och ohälsa i samband med brännskada 

 

Hälsa är ett viktigt begrepp inom hälso- och sjukvården och beskrivs i lagar, författningar 

och styrdokument. Begreppet inrymmer många olika innebörder och beskrivs på en mängd 

olika sätt i litteraturen. Förenklat kan hälsa delas in i två perspektiv. Det biomedicinska 

perspektivet och det humanistiska perspektivet. I det biomedicinska perspektivet ses hälsa 

som en motsats till sjukdom och för att återställa hälsa skall sjukdomen lindras eller botas. 

Det humanistiska perspektivet bygger på att det finns flera förklaringsmodeller för hälsa 
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men att samtliga utgår från ett holistiskt synsätt på människan. De två olika perspektiven 

kan samexistera och båda behövs för att få en förståelse för människors hälsa och ohälsa 

(Edberg & Wijk, 2009). Hälsokorset är en modell för att förklara begreppet hälsa. En 

objektiv och en subjektiv del av hälsa utgör varsin axel i ett koordinatsystem. I den 

subjektiva delen av hälsa kontrasteras ”en uttalad sjukdomskänsla” mot ”välbefinnande”. 

På den objektiva axeln ställs frånvaro och förekomst av sjukdom mot varandra (Rydén & 

Stenström, 2008).  

 

WHO (2011) definierar begreppet hälsa som "A state of complete physical, mental and 

social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity". Denna definition har 

använts i ett flertal studier som undersökt hälsa, bland annat av Shields och Martel (2006). 

Vidare utvecklar Ramage-Morin, Shields och Martel (2010), som också använt sig av 

WHO:s definition, att hälsa inkluderar självständighet i det dagliga livet, funktionella 

förmågor och en självuppfattad generell och mental hälsa. Trots närvaro av kroniska 

tillstånd kan personen uppleva god hälsa (Ramage-Morin et al, 2010).   

 

I enlighet med sin definition av hälsa betonar WHO (2007) att psykisk hälsa inte endast 

kan förklaras som frånvaro av psykiska sjukdomar. Psykisk hälsa definieras som ett 

tillstånd av välmående där varje individ är medveten om sin egen potential, kan handskas 

med normal stress som kan uppstå i livet, kan arbeta produktivt med givande resultat samt 

att han eller hon kan bidra till sitt samhälle (WHO, 2007).  

 

En brännskada har på flera plan mycket gemensamt med sjukdomar. Fysiska besvär kan 

uppträda i form av smärta, klåda, fysisk svaghet och funktionsnedsättningar. Skadan kan 

även innebära omfattande förändringar i kroppens utseende, så som ärrbildning, dåligt 

pigmenterade hudområden, rodnad av huden, samt i svåra fall amputationer av skadade 

kroppsdelar (Richt, 2005). Brännskador är ofta traumatiska och invalidiserande (Fauerbach 

& McCann, 2009). Detta bekräftas av Van Loey och Van Son (2003) som beskriver att 

svår brännskada i regel innefattar långsiktiga fysiska och psykosociala efterverkningar. 

Den traumatiska händelsen som föranledde skadan samt de smärtsamma behandlingarna 

kan framkalla psykiska reaktioner av patologisk karaktär (Van Loey & Van Son, 2003). 

 

Psykologiska konsekvenser av trauma 

  

Eftersom ett trauma ofta är av våldsam och oförutsägbar natur kan patienten försättas i ett 

kristillstånd. Kris definieras som en akut känslomässig chock. Den krisdrabbade får svårt 

att lösa problem och utmaningar då dennes kognitiva, beteendemässiga och emotionella 

förmåga nedsätts. Den fysiologiska återhämtningen efter ett trauma ses som en 

kontinuerlig process och en kris kan uppstå längs hela vårdförloppet (McQuillian, Flynn 

Makic & Whalen, 2009). 

 

I det initiala skedet av vårdförloppet, då fokus ligger på livräddning och att åtgärda det 

kritiska tillståndet, kan krisen uppkomma som en reaktion på patientens rädsla för att inte 

överleva. Efter det kritiska skedet då patienten ska anpassa sig till de eventuella fysiska 

begränsningar som traumat resulterat i föreligger åter risk för att drabbas av kris. När de 

mer akuta faserna av vårdförloppet är förbi kan krisen uppkomma under den efterföljande 

rehabiliteringen. Patienten skall då återintegreras in i samhälle och familj men med nya 

fysiska förutsättningar än innan traumat. Om en kris inte hanteras på ett adekvat sätt kan 

det leda till förödande konsekvenser för den drabbade. Ett utdraget kristillstånd kan vara 

orsak till bland annat depression (McQuillian et al., 2009).  
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Generellt är första prioritet vid svårt trauma att stabilisera patientens vitala parametrar 

vilket gör det lätt att försumma patientens psykiska behov. Om sjukvårdspersonalen dock 

tar sig tid att uppmärksamma patientens behov av psykisk omvårdnad kan psykiska 

följdsjukdomar minimeras eller undvikas. En patient som utsatts för ett trauma kan uppleva 

stort psykiskt lidande långt efter att de fysiska såren läkt. Trauma kan ofta leda till 

långsiktiga psykosociala problem, såsom social isolation, förlust av arbete, ekonomiska 

problem och minskad njutning av fritidsaktiviteter (McQuillian et al., 2009). Det är väl 

dokumenterat att patienter som genomlidit ett trauma ofta drabbas av posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD), depression och anpassningssvårigheter (Bostock, Sheikh & Barton, 

2009). 

 

Posttraumatiskt stress syndrom 

 

Det är väl dokumenterat att post-traumatiskt stressyndrom kan uppkomma ur en traumatisk 

upplevelse, där hot om skada eller död kan generera känslor av hjälplöshet, rädsla och 

skräck (Keane, Marshall & Taft, 2006). Den engelska benämningen är Post Traumatic 

Stress Disorder, vilken fått den internationellt etablerade förkortningen PTSD (Ottosson, 

2009).  

 

Kriterierna för diagnostisering av PTSD är likartade i DSM-IV (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) och i ICD-10 (International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems- Tenth Revision). DSM-IV är ett verktyg för 

klassificering av mentala störningar som ges ut av American Psychiatric Association 

(American Psychiatric Association [APA], 2011a). ICD-10 är ett diagnostiseringsverktyg 

framtaget av WHO. Enligt den svenska versionen av ICD-10 kan symtomen för PTSD 

uppkomma direkt efter, eller inom sex månader efter den traumatiska upplevelsen. 

Symtomen innefattar påträngande minnesbilder från den traumatiska upplevelsen, 

mardrömmar och ibland illusioner eller hallucinationer. Besvär kan även förekomma i 

form av irritabilitet, sömnsvårigheter samt ökad vaksamhet. Benägenhet att undvika andra 

människor, minskat känslomässigt engagemang och minskat intresse för omgivningen är 

andra typiska fenomen. Ofta undviker den drabbade allt som på något sätt påminner om 

traumat. Ångest och depression är förenat med ett tillstånd av PTSD (Socialstyrelsen, 

2011). 

 

PTSD har visat sig vara mer frekvent förekommande i utvecklingsländer än i ekonomiskt 

utvecklade länder. Många studier har utrett sambandet mellan PTSD och individer som 

utsatts för en traumatisk händelse. Ett starkt samband har kunnat påvisas exempelvis vid 

trauman så som krig, våldtäkt och naturkatastrofer (Keane et al., 2006). En svensk studie 

gjord på tretusen vuxna personer, hälften kvinnor och hälften män, visade en livstidsrisk 

för att drabbas av PTSD på drygt fem och en halv procent. Utbildningsnivå eller ålder hade 

ingen påverkan på prevalensen för PTSD, medan skillnader i fråga om kön och etnisk 

bakgrund kunde urskiljas. Kvinnor hade i jämförelse med män en större risk att drabbas, 

liksom personer födda utomlands (Frans, Rinmö, Åberg & Fredriksson, 2005). 

 

Depression 

 

Känslor kan delas in i affekter, som kan vara relativt kortvariga eller mer långvariga 

sinnesstämningar. Depression hör tillsammans med mani och manodepressivitet till 

gruppen av affektiva syndrom. Affektiva syndrom karaktäriseras av en förändrad 
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grundstämning, till exempel upprymdhet, nedstämdhet eller omväxlande nedstämdhet och 

upprymdhet (Ottosson, 2009). 

 

Två huvudsymtom vid depressivt syndrom är nedstämdhet och ångest. Graden av dessa 

symtom kan variera under dygnet och upplevs oftast värst på morgonen (Statens Beredning 

för medicinsk utvärdering [SBU], 2004). DSM-IV använder begreppet major depression 

(egentlig depression) för att beskriva en depressiv episod. För att räknas som en episod 

skall symtomen vara ihållande i minst två veckors tid (APA, 2011b). Det krävs också att 

nedstämdheten skall vara frånskild sorg, till exempel efter en nära anhörigs bortgång 

(Ottosson, 2009). Ett annat ofta framträdande symtom är oförmåga att känna intresse, lust 

eller glädje för sin omgivning (APA, 2011b; SBU, 2004). Att inte kunna känna positiva 

känslor, exempelvis för sina närstående, kan vara mycket smärtsamt för den drabbade. 

Många deprimerade får även kognitiva symtom så som störningar i 

koncentrationsförmågan, minnesproblematik, oföretagsamhet och svårigheter att fatta 

beslut. Sömnstörningar, till exempel i form av tidigt morgonuppvaknande, är vanligt 

liksom minskad eller ökad aptit. Kroppsliga symtom är förekommande och kan yttra sig 

som värk, obehagskänslor, känsla av tryck över bröstet, trötthet och allmän 

sjukdomskänsla. Ibland förekommer tankar på död, självmord och självmordshandlingar 

hos de som lider av depression (SBU, 2004). 

 

Enligt en sammanställning av studier från Europa, Nordamerika och Australien, varierar 

livstidsrisken för depression mellan fem och tjugofem procent för kvinnor och mellan tre 

och tio procent för män. Således visar studierna att majoriteten av de drabbade är kvinnor. 

Skillnader i förekomst av depressioner kan också ses mellan olika länder samt mellan 

städer och landsbygd. Fattigdom och svåra sociala förhållanden ökar risken att drabbas av 

depression (SBU, 2004). 

 

Kroppsuppfattning 

 

Enligt Pellard (2006) har betydelsen av patientens kroppsuppfattning ökat alltmer och är nu 

en central del i vården som ges till brännskadade. Kroppsuppfattning beskrivs som ett 

koncept, skiljt från andra begrepp såsom självkänsla, självuppfattning och självbild. 

Pellard (2006) menar dock att kroppsuppfattning är besläktat med dessa begrepp. 

Kroppsuppfattning som koncept är ett komplext och föränderligt fenomen. Olika 

definitioner finns tillgängliga i litteraturen men många använder ofta konceptet fritt och 

misslyckas med att få en tydlig innebörd som är heltäckande (Pellard, 2006). I sin 

litteraturstudie har Pellard (2006) identifierat tre olika modeller för att beskriva 

kroppsuppfattning. Den modell som är mest tillämpbar kliniskt kallas Body image care 

model och definieras på följande sätt: ”The combination of how an individual feels and 

thinks of their own body and its appearance” (Pellard, 2006, s. 129). Försämrad 

kroppsuppfattning är ett växande problem i västerländska samhällen och studier har funnit 

en korrelation mellan negativ kroppsuppfattning och en rad olika psykologiska 

konsekvenser, däribland depression (Pimenta, Sánchez-Villegas, Bes-Rastrollo, López & 

Martínez-González, 2009). 

 

Stress och coping 

 

Währborg (2009, s.55) definierar stress som: ”De psykologiska och fysiologiska reaktioner 

som uppträder vid yttre eller inre påfrestningar och som till följd därav ger upphov till 

funktionsförändringar av potentiellt patologisk natur” [Kursivering tillfogad]. Stress kan 
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vara en övergående reaktion, utan negativ påverkan på hälsan. Men om stress pågår under 

en längre tid, eller med hög intensitet, föreligger risk för sjukliga förändringar (Lennéer 

Axelsson, 2010; Währborg, 2009). Stressorer används som begrepp för sådana händelser 

och situationer som kan ge upphov till stress- och kristillstånd. En stressor kan vara ett 

ihärdigt problem i vardagen, exempelvis arbetslöshet eller samlevnadsproblem, eller ett 

trauma av fysisk eller psykisk karaktär. På senare år har man även börjat använda 

begreppet potentiellt traumatisk händelse (Potential traumatic event, PTE). Orsaken är att 

en och samma händelse kan påverka individer olika. Faktorer som avgör detta är 

exempelvis personlig psykisk sårbarhet, tidigare livserfarenheter och aktuell psykosocial 

situation, samt hur individen tolkar den inträffade händelsen (Lennéer Axelsson, 2010).   

 

Stress och coping är två begrepp som hänger nära samman med varandra och som tar sig 

olika uttryck hos olika individer. Vidare hänger begreppen tätt samman med individens 

förhållande till samhället. Ett samhällssystem involverar krav och förväntningar på vad 

som är normalt vad gäller beteende, tankar och känslor, men dessa är inte nödvändigtvis en 

källa till stress. Stress uppkommer då kraven och förväntningarna leder till konflikter, 

oklarheter och överbelastning (Lazarus & Folkman, 1984). Lazarus och Folkman (1984, s. 

141) definierar coping-konceptet: "Coping is cognitive and behavioral efforts to manage 

specific external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the 

resources of the person." Definitionen kan ses som en modell och process som kan delas in 

i två delar: approach coping och avoidant coping. Approach coping är en strategi som 

syftar till att försöka lösa problem och övervinna stressorer medan avoidant coping innebär 

ett försök att undvika tankar och känslor associerade med stressorer (Sharkansky et al., 

2000). Avoidant coping innebär således att individen misslyckas i att försöka lösa de 

problem som uppstått i samband med ohälsotillståndet (Lazarus & Folkman, 1984). En 

turkisk studie syftade till att undersöka copingstrategier hos patienter med fysiska 

handikapp. De vanligast förekommande copingstrategierna hos denna patientgrupp var 

problem-solving (problemlösning), avoidance (undvikande) och seeking social support 

(söka socialt stöd) (Kara & Açıkel, 2011). Forskning av Desmond och MacLachlan (2006) 

visar att användning av copingstrategier så som problemlösning, söka socialt stöd och 

acceptans, leder till bättre psykosocial anpassning vid funktionsnedsättning. Vidare 

indikerar studien att avoidant coping är negativt för psykisk stress och anpassning. 

 

En person kan ha individuella resurser för att upprätta copingstrategier, så som hälsa, 

energi, positiva övertygelser samt problemlösande och sociala egenskaper. En resurs kan 

även vara av materiell karaktär så som pengar och de saker och tjänster som med pengar 

kan köpas. Vidare kan socialt stöd ses som en resurs (Lazarus & Folkman, 1984). Socialt 

stöd (social support) är ett begrepp som innefattar olika former av stöd som en människa 

kan få från sin omgivning. Forskning har visat att socialt stöd har en positiv inverkan vid 

ohälsa och kan vara viktigt för upprätthållandet av god hälsa. Vidare har det visat sig att 

livskvaliteten blir högre för människor som upplever att de ingår i en gemenskap med 

andra. Gemenskap är också viktig för att kunna hantera problem samt minska risken för 

ångest och depression (Tamm, 2002). Det har även visat sig att en god tillgång på socialt 

stöd minskar risken för symtom från trauma (Bal, Grombez, Van Oost & 

Debourdeaudhuijl, 2003). 
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Problemformulering 

 

Enligt Davydow, Katon och Zatzick (2009) har intresset för den psykiska ohälsan hos 

brännskadade ökat i takt med att allt fler överlever. Det är därför viktigt att kartlägga 

psykisk ohälsa hos brännskadade. Även om brännskadepopulationen är en heterogen grupp 

upplever många svåra sociala utmaningar kombinerat med stress (Corry, Pruzinsky & 

Rumsey, 2009). Är val av copingstrategi avgörande för hur den brännskadade hanterar 

dessa utmaningar? Kara och Açıkel (2011) fastslår att det är av vikt att sjuksköterskor är 

medvetna om copingstrategier som används av personer med funktionsnedsättning och 

effekterna av dessa. Sjuksköterskan skall verka för att omvårdnaden som utvecklas vilar på 

en evidensbaserad grund (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Med denna litteraturstudie 

ämnade vi att beskriva forskning som gjorts inom området för att bredda förståelsen om 

den psykiska ohälsan som brännskadade drabbas av. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva psykisk ohälsa till följd av brännskada.  

 

Frågeställningar 

 

1. Vilka psykiska ohälsotillstånd förekommer hos den brännskadade och hur många 

drabbas? 

2. Vilka copingstrategier använder sig den brännskadade av? 

3. Hur kan val av copingstrategi påverka den brännskadade?  

 

METOD 

Val av metod 

 

Vi valde att genomföra en litteraturstudie. Enligt Forsberg och Wengström (2008) finns det 

ett behov av att sammanställa publicerad forskning och syftet med en litteraturstudie kan 

vara att beskriva det nuvarande kunskapsläget inom ett visst område.  

 

Datainsamlingsmetod 

 

För insamling av data har en litteratursökning genomförts. Enligt Forsberg och Wengström 

(2008) kan en sökning ske manuellt eller via databas. I denna studie nyttjades båda 

metoderna. Databassökningen och urvalet redovisas i tabell 1. Utifrån valt problemområde 

formulerades sökord som användes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. Cinahl 

är en databas som täcker områdena omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. I 

PsycINFO publiceras psykologisk forskning inom framför allt medicin och omvårdnad. I 

PubMed presenteras huvudsakligen vetenskapliga artiklar inom medicin, omvårdnad och 

odontologi som publicerats i tidskrifter. Vid sökningen i Cinahl användes så kallade Cinahl 

Headings. I PsycINFO användes Subject Headings för att söka artiklar inom det valda 

problemområdet. Vid sökningen i PubMed användes genomgående så kallade MESH-

termer (Medical Subject Headings) kopplade till valt syfte och problemområde (Forsberg 

& Wengström, 2008). De sökord som använts och kombinerats var följande: burns, 

depression, mental disorders, stress disorders post traumatic, adaptation psychological. 

Inga artiklar inkluderades från sökningen i Cinahl då artiklarna även fanns i PubMed. I 

PsycINFO hittades ej artiklar som ansågs relevanta för studien. 
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Vid respektive sökning överblickades i ett första steg titlarna. De titlar som ansågs 

potentiellt intressanta för det valda problemområdet valdes för inläsning av abstract. 

Abstract som tydde på relevant forskning utifrån valt syfte valdes ut för granskning av 

artiklarna i fulltext. Båda författarna till denna studie har läst samtliga inkluderade artiklar 

flera gånger för att minska risken för feltolkning.  

 

Tabell 1. Sökning i databasen PubMed. 

Datum Sökord Träffar Lästa abstract Inkluderade 

artiklar 

14/10-2011 Burns AND 

Mental 

disorders 

174 42 3 

14/10-2011 Burns AND 

Depression 

15 10 1 

14/10-2011 Burns AND 

Stress 

disorders, Post 

traumatic  

41 15 1 

14/10-2011 Burns AND 

Adaptation, 

Psychological 

69 51 11 

 

Totalt inkluderades 18 artiklar i studien varav två artiklar inkluderades från manuell 

sökning. Den manuella sökningen genomfördes med hjälp av related articles-funktionen i 

PubMed. 

 

Urval 

 

Urvalet av artiklar utgick från syftet att beskriva psykisk ohälsa till följd av brännskada. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade inom 10 år från sökdatum, 

behandla vuxna, samt vara skrivna på engelska eller svenska. Artiklar som behandlade 

personer som bränt sig i syfte att skada sig själva exkluderades.  

 

Validitet och reliabilitet 

 

Artiklarna har placerats i en matris efter att de klassificerats och kvalitetsbedömts utifrån 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006), se bilaga I. Endast artiklar som publicerats i 

tidskrifter som är peer-reviewed inkluderades. Avoidant coping och approach coping har 

inte översatts till svenska då vi inte har funnit en svensk översättning som innefattar 

begreppens totala innebörd.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Enligt Hermerén et al. (2011) måste de olika förutsättningarna och utgångspunkterna för 

forskningen vara tydliga och motiverade för att nå god kvalitet. Forskningen skall ha ett 

tydligt syfte och de frågor som skall besvaras skall vara väl formulerade. Metoden som 

används skall kunna följas och den bör vara adekvat för ändamålet. Metoden skall även 

vara skickligt och korrekt utförd. Slutresultatet ska presenteras på ett klart, ordnat och 

strukturerat sätt (Hermerén et al., 2011). Vi valde att i största möjliga mån införliva dessa 
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krav i arbetet med studien för att producera ett slutresultat av god kvalitet. Data eller 

resultat har ej fabricerats, hittats på eller förvanskats för att manipulera forskningsresultatet 

i enlighet med Hermeréns et al. (2011) rekommendationer. Vi har inte heller avsett 

plagiera tidigare forskning.  

 

Endast studier som fått tillstånd av etiska kommittéer eller som gjort noggranna etiska 

överväganden har inkluderats. I studien har både negativa och positiva fynd presenterats. 

På så sätt kan en korrekt bild av problemområdet ges (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

RESULTAT 

Utifrån frågeställningarna i denna studie formulerades två huvudrubriker, Psykisk ohälsa 

till följd av brännskada och Coping efter brännskada.  

 

Psykisk ohälsa till följd av brännskada 

 

Efter analys av inkluderade artiklar framkom det att brännskadade drabbades av en rad 

olika symtom på psykisk ohälsa. De inkluderade artiklarna presenteras i bilaga II. De 

psykiska ohälsotillstånd som förekom främst var depression och PTSD. En förändrad 

kroppsuppfattning, både positiv och negativ, var också tydlig hos deltagarna i flera studier.  

 

Sju av de analyserade studierna undersökte prevalensen av symtom på depression 

(Andrews, Browne, Drummond, Wood, 2009; Palmu, Suominen, Vuola, Isometsä, 2010; 

Ptacek, Patterson, Heinbach, 2002; Thombs et al., 2007a; Thombs et al., 2007b; Wallis et 

al., 2006; Willebrand, Andersson, Ekselius, 2004).  

 

I sju av studierna var syftet att utreda prevalensen av symtom på PTSD hos brännskadade 

(Lawrence & Fauerbach, 2003; Lu, Lin, Chou, Tung, 2006; Palmu et al., 2010; Sadhegi-

Bazargani, Maghsoudi, Soudmand-Niri, Ranjbar, Mashadi-Abdollahi, 2011; Van Loey, 

Maas, Faber, Taal, 2003; Wallis et al., 2006; Willebrand et al., 2004).  

 

Om brännskadade upplevde en förändrad kroppsuppfattning undersöktes i sex av de 

inkluderade studierna (Fauerbach, Heinberg, Lawrence, Bryant, 2002; Kildal, Willebrand, 

Andersson, Gerdin, Ekselius, 2005; Moi & Gjengedal, 2008a; Moi, Vindenes, Gjengedal, 

2008b; Thombs et al., 2007b; Titscher, Lumenta, Belke, Mittlboeck, Frey, 2010).  

 

I flera av studierna granskades även vilka riskfaktorer som kunde kopplas samman med de 

olika psykiska ohälsotillstånden (Lu et al., 2006; Palmu et al., 2010; Ptacek et al., 2002; 

Sadeghi-Bazargani et al., 2011; Thombs et al., 2007a; Thombs et al., 2007b; Van Loey et 

al., 2003; Wallis et al., 2006). 

 

Depression 

 

Thombs et al. (2007b) undersökte om brännskadepatienter som genomgått rekonstruktiv 

kirurgi under åren 1994 till 2005 drabbats av depression. Symtom på depression 

utvärderades med Beck Depression Inventory (BDI). Gränsvärdet för depression sattes i 

Thombs et al. (2007b) studie vid tio poäng. Studien visade att 46 procent av deltagarna 

hade symtom som indikerade milda till svåra depressiva symtom. En prospektiv studie av 

Thombs et al. (2007a) visade att 36,3 procent hade symtom på depression under 

sjukhustiden. BDI användes även då med tio poäng som gränsvärde för depression. 2,7 
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procent skattade då 30 poäng eller mer på BDI, vilket betecknades som allvarlig grad av 

symtom på depression. En vecka efter utskrivning hade 30,4 procent av deltagarna symtom 

av depression, varav 0,6 procent uppvisade allvarlig grad av symtom på depression. Efter 

två månader visade 32,5 procent av deltagarna symtom på depression. 1,7 procent av 

deltagarna visade vid detta tillfälle symtom på allvarlig depression. Vid en jämförelse 

mellan första och tredje mätningen sågs en kliniskt signifikant försämring i 

depressionssymtom hos 4,6 procent av deltagarna i studien. Även Ptacek et al. (2002) 

undersökte depression hos brännskadepatienter och använde BDI för att mäta symtom på 

depression. Deltagarnas depressionssymtom mättes fyra gånger och gränsvärdet för 

depression sattes vid fyra poäng. 79,4 procent av deltagarna hade symtom på depression 

vid sjukhusinläggning och 17, 2 procent fick 16 poäng eller mer vilket räknades som svår 

depression. Antalet deltagare som uppvisade symtom på depression och graden av 

depression sjönk mellan varje mätning. Palmu et al. (2010) fann i sin studie att 15,2 

procent av deltagarna led av depression efter sex månader. De valde att mäta prevalensen 

av depression med strukturerade intervjuer. BDI användes som mätinstrument men studien 

saknar beskrivning av vilket gränsvärde som använts för olika grad av depressiva symtom.  

 

Wallis et al. (2006) fann att depressionspoängen var signifikant högre hos deltagarna i 

studien jämfört med data från befolkningen i allmänhet. I deras studie mättes symtom på 

depression med Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). HADS användes även i 

Willebrands et al. (2004) studie för att mäta graden av depression hos deltagarna men 

resultatet jämfördes inte med data från befolkningen i allmänhet. Deltagarna fick ett 

medelvärde som graderades som inga eller få symtom på depression. Andrews et al. (2009) 

fann i sin studie att 21 procent av deltagarna visade symtom på depression efter tre 

månader. För att mäta depression användes The Center for Epidemiologic Studies 

Depression Scale.  

 

Enligt Thombs et al. (2007a) studie är kvinnligt kön och procent skadad TBSA riskfaktorer 

för depression. I en studie av Thombs et al. (2007b) var kvinnligt kön, procent skadad 

TBSA och brännskador i ansiktet riskfaktorer för en försämrad kroppsuppfattning. Vidare 

fann de att försämrad kroppsuppfattning i sin tur var en orsak till att deltagarna utvecklade 

depression. I motsats till Thombs et al. (2007a) och Thombs et al. (2007b) hittades inget 

samband mellan depression och TBSA i Palmus et al. (2010) studie. Inte heller Andrews et 

al. (2009) såg något samband mellan depression och brännskadans karaktär. Thombs et al. 

(2007a) kunde se ett signifikant samband mellan symtom på depression och fysisk hälsa. 

Varken Thombs et al. (2007a) eller Andrews et al. (2009) kunde finna något samband 

mellan demografiska uppgifter och prevalens av depression. Ptacek et al. (2002) fann ett 

samband mellan höga depressionsvärden och lång sjukhusvistelse, minskat välbefinnande 

och benägenhet att drabbas av ångest. De fann även att om deltagaren visat symtom på 

depression under sjukhustiden var risken stor för att symtomen skulle kvarstå efter 

utskrivning. Willebrand et al (2004) såg liknande riskfaktorer i sin studie. Deltagare som 

uppvisat psykiska symtom tidigt under brännskadevården löpte större risk för att uppvisa 

psykiska symtom efter tre månader.  

 

Posttraumatiskt stress syndrom 

 

I Lus et al. (2006) studie studerades prevalensen av PTSD hos brännskadade med hjälp av 

Mini-International Neuropsychiatric Interview (MINI) utförd av en psykiatriker. Ett år 

efter brännskadan hade 26,8 procent av deltagarna symtom som uppfyllde DSM-IV:s 

kriterier för PTSD. Även Palmu et al. (2010) använde strukturerade intervjuer utförda av 
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en psykiatriker för att mäta förekomsten av PTSD. Deras intervjuer utgick istället från The 

Clinician Version of the Structured Clinical Interview for DSM-IV-TR (SCID-CV). Efter 

sex månader hade 12 procent av deltagarna symtom som kunde klassas som PTSD enligt 

DSM-IV. I Wallis et al (2006) studie identifierades symtom på PTSD hos deltagarna med 

Posttraumatic Stress Disorder Symptom Scale (PSS). Deltagarna som rekryterades till 

studien befann sig antingen i en akut behandlingsfas eller i uppföljande behandling. 13 

procent av deltagarna som befann sig i den akuta behandlingsfasen visade symtom på 

PTSD och 25 procent av deltagarna som befann sig i den uppföljande behandlingen visade 

symtom på PTSD. I Sadhegi-Bazarganis et al. (2011) studie undersöktes prevalensen av 

PTSD hos brännskadepatienter som lagts in på Sina Burn Center. Deltagarna intervjuades 

två veckor och tre månader efter inträffandet av brännskadan. För att mäta symtom på 

PTSD användes PTSD Checklist (PCL). Efter två veckor visade 20 procent av deltagarna 

symtom på PTSD. Efter tre månader hade andelen stigit till 31,5 procent. I en prospektiv 

studie från 2003 av Van Loey et al. användes Impact of Event Scale (IES) för att 

undersöka förändringar i PTSD-symtom hos brännskadade under ett års tid. Studien fann 

att 26 procent av deltagarna hade svåra akuta stressproblem tre veckor efter brännskadan. 

Ett år efter brännskadan hade andelen sjunkit till 15 procent. 

 

Sadhegi-Bazarganis et al. (2011) och Van Loey et al. (2003) fann att högre procent skadad 

TBSA var en riskfaktor för att utveckla PTSD. Detta samband kunde inte bekräftas av 

Wallis et al. (2006), Lu et al. (2006) eller Palmu et al. (2010). Skadad procent TBSA har 

emellertid ett starkt signifikant samband med ångestsjukdomar enligt Palmu et al. (2010). I 

deras studie förekom ångestsyndrom hos 21,7 procent av deltagarna. I Van Loeys et al. 

(2003) studie kunde ångest under traumat och smärtrelaterad ångest kopplas till 

utvecklingen av PTSD. Vidare fann Van Loey et al. (2003) att brännskador på händer var 

en riskfaktor för utveckling av PTSD. Lus et al. (2006) och Van Loeys et al. (2003) resultat 

indikerade på en högre prevalens av PTSD hos kvinnor. Tvärtemot hade männen i 

Sadhegi-Bazarganis et al. (2011) studie mer symtom på PTSD än kvinnor. Vidare kunde 

Sadhegi-Bazargani et al. (2011) konstatera att ung ålder var associerat med PTSD-symtom. 

Inget signifikant samband kunde påvisas mellan PTSD och brännskador orsakade av eld. 

Inte heller Lu et al. (2006) fann något samband mellan PTSD och orsaken till skadan. 

Däremot fann Lu et al. (2006) att risken för PTSD var högre hos de som var gifta eller 

hade en brist på fritidsaktiviteter. 

  

Kroppsuppfattning 

 

Titscher et al. (2010) undersökte om brännskadades känslomässiga associationer till hud 

skiljde sig från icke brännskadade individer. Ett självskattningsformulär användes för att 

mäta hur deltagarna förhöll sig till begreppet hud. Deltagarna fick uppskatta vilket ord som 

upplevdes stämma bäst överens med hud på skalor som löpte mellan två motsatsord, till 

exempel ”dislike – delight”. Studien visar att båda undersökta grupperna generellt sett hade 

positiva associationer till hud. För 15,4 procent av de brännskadade och 9,91 procent av 

kontrollgruppen var hud kopplat till ordet ”dislike”. Deltagare med mindre brännskador 

associerade i högre grad begreppet hud till ”delight”, ”importance” och ”fineness” än 

deltagare med större brännskador, som istället associerade hud med ”noticeability” och 

”strength”.  

 

I en intervjustudie av Moi, Vindenes och Gjengedal (2008b) upplevde studiens deltagare 

att det var svårt att se sig själv i spegeln och att acceptera sitt nya utseende. En av de 

brännskadade beskriver känslan: ”I was not very pretty before [the accident], but I was a 
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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!’ … It was painful, indescribable. Me, like that.” (Moi, 

Vindenes och Gjengedal, 2008b, s. 281). Insikten om att huden aldrig mer skulle bli den 

samma kom efter hand, men månader efter olyckan kunde fortfarande den brännskadade 

fortfarande ha svårt att få ihop spegelbilden med sitt inre jag. 19 månader efter olyckan 

beskriver en av deltagarna i studien: ”I don’t think it is particulary uplifting to look at 

myself in the mirror. The image one keeps of oneself is just like it has always been [like it 

was before the injury].” (Moi et al., 2008b, s. 281). 

 

En riskfaktor för tendens till försämrad kroppsuppfattning som kunde ses var kvinnligt kön 

(Thombs et al., 2007b; Titscher et al., 2010). Thombs et al. (2007b) fann även att andelen 

procent skadad TBSA och brännskador i ansiktet var riskfaktorer för försämrad 

kroppsuppfattning. 

 

Coping efter brännskada 

 

Copingstrategier som uppmärksammats i flera av de 18 artiklar som studerats var främst 

olika former av approach coping och avoidant coping (Andrews et al., 2009; Fauerbach et 

al., 2002; Kildal et al. 2005; Lawrence & Fauerbach, 2003; Moi & Gjengedal, 2008a; 

Wallis et al., 2006; Willebrand et al., 2004; Willebrand et al., 2002; Wu, Zhai, Liu, 2009).  

 

Enligt Kildal et al. (2005) och Willebrand et al. (2002) kunde ett signifikant samband ses 

mellan avoidant coping och sämre upplevd hälsa enligt Burn specific health scale-brief 

(BSHS-B). Även Andrews et al. (2009) såg negativa konsekvenser av avoidant coping. I 

studien kopplades avoidant coping till allvarligare grad av depressiva symtom. Även 

Willebrand et al. (2004) fann ett samband mellan avoidant coping och depression. Det 

visade även sig att deltagarna som tidigare i livet använt avoidant coping för att handskas 

med händelser i livet upplevde mer psykisk ohälsa tre månader efter brännskadan. 

Deltagarna visade dessutom mer symtom på ångest och undvek det som påminde dem om 

brännskadan (Willebrand et al., 2004). Deltagare som använde avoidant coping fick i 

mindre grad socialt stöd och upplevde fler symtom på PTSD (Lawrence & Fauerbach, 

2003). Tvärtemot forskarnas hypotes kunde även en aktiv copingstrategi associeras till mer 

symtom på PTSD (Lawrence & Fauerbach, 2003). I Wallis et al. (2006) studie kunde en 

subgrupp urskiljas. De upplevde mer ångest, mer symtom på depression, mer PTSD-

symtom och mer fysisk smärta jämfört med övriga deltagare i studien. Subgruppen skiljde 

sig inte från övriga deltagare i studien med avseende på brännskadans allvarlighetsgrad 

eller demografiska uppgifter men använde sig i större utsträckning av ”depressiv coping” 

och ”wishful thinking”. Willebrand et al. (2004) fann att deltagare som använt avoidant 

coping för att handskas med händelser tidigare i livet upplevde mer symtom på depression. 

Även Andrews et al. (2009) hittade ett samband mellan allvarligare symtom på depression 

och avoidant coping. 

 

Willebrand et al. (2002) fann ett samband mellan approach coping och bättre hälsa enligt 

BSHS-B. En bättre hälsa enligt BSHS-B kunde även ses hos brännskadade som använt 

emotionellt stöd (Kildal, 2005). Att söka emotionellt och socialt stöd var betydande för den 

psykiska hälsan i flera studier (Andrews et al., 2009; Moi et al., 2008b; Wu et al., 2009). 

Att söka emotionellt stöd kunde kopplas till mindre allvarliga depressiva symtom 

(Andrews et al., 2009). Moi et al. (2008b) menar att närstående fungerade som buffertar 

som reducerade hinder och osäkerhet hos de brännskadade. Närstående kunde ibland 

upplevas som för angelägna att hjälpa till, vilket kunde generera i konflikt med den 
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brännskadades kamp för självständighet (Moi et al., 2008b). Att ha en optimistisk 

personlighet, använda sig av positiva copingstrategier och socialt stöd var viktigt för 

rehabilitering och anpassning efter brännskadan (Wu et al., 2009). Wallis et al. (2006) 

undersökte känslomässigt lidande och psykosociala resurser hos brännskadade men fann 

inte något signifikant samband. Vidare visade det sig att brännskadade hade signifikant 

mer psykosociala resurser jämfört med befolkningen i allmänhet. Wu et al. (2009) fann att 

få deltagare använde religion för coping medan Moi och Gjengedal (2008a) fann att 

religion för de som var troende var viktigt som stöd och för att uthärda de värsta stunderna. 

 

I Mois et al. (2008b) kvalitativa intervjustudie beskrev deltagarna anpassningsstrategier för 

att ta sig igenom brännskadan och vårdtiden därefter. Deltagare upplevde att det var lättare 

att uthärda om läkningsprocessen utvecklades som förväntat och genom tanken att lidandet 

var en väg mot förbättring. Moi och Gjengedal (2008a) fann att medveten distraktion 

tillämpades. En av studiens deltagare berättar: ”If it had been impossible for me to go for a 

stroll, I think I would have deteriorated fast... and to work with the flowers is very 

important for me... It stops me from just sitting there and feeling sorry for myself.” (Moi & 

Gjengedal, 2008a, s. 1626). Att jämföra sig med andra brännskadade kunde innebära en 

tröst. ”If he [a person facially disfigured from burn injury] can cope, so can I.” (Moi & 

Gjengedal, 2008a, s. 1626). Att jämföra sig kunde också vara svårt om andra i 

omgivningen led mer. Självömkan kunde då anses som obetänksamt och socialt 

stigmatiserande (Moi & Gjengedal, 2008a). Vidare var det viktigt att finna en balans 

mellan att acceptera det som inte gick att förändra och att fortsätta kämpa för att förändra 

det som gick (Moi et al., 2008b). Kroppsliga hinder, så som ärrbildning eller amputation 

kunde vara begränsande för utförande av aktiviteter som varit möjliga innan olyckan. Detta 

kunde vara förenat med sorg, ilska och frustration, men öppnade även upp för att se det 

positiva i att kunna utföra vardagliga aktiviteter. En deltagare i studien belyser detta: 

”Although there are many things that I cannot do anymore, I can do plenty. I even cleaned 

windows yesterday, and it was fun! [smiles] I have never liked window cleaning, never... 

but yesterday I did, and I felt very happy.” (Moi & Gjengedal, 2008a). En tacksamhet för 

livet, för att ha överlevt och för personer som hjälpt dem var exempel på sådant som 

hjälpte deltagarna att handskas med estetiska och funktionella förluster (Moi & Gjengedal, 

2008a). Moi et al. (2008b) studie visar att deltagarna i studien upplevde en ny kroppslig 

medvetenhet som innebar både begränsningar och potential.  

 

Två studier åskådliggör sambandet mellan coping och kroppsuppfattning (Fauerbach et al., 

2002; Kildal et al., 2005). Kildal et al. (2005) kom fram till att de brännskadade som 

använde optimism och problemlösande som copingstrategi upplevde sämre 

kroppsuppfattning vid uppskattning med BSHS-B. Fauerbach et al. (2002) ämnade i sin 

studie att undersöka om användande av två olika emotionsbaserade copingstrategier 

(undertryckande och bearbetning) påverkar den brännskadades kroppsuppfattning. 

Deltagarnas kroppsuppfattning utvärderades en vecka och sedan två månader efter 

utskrivning från sjukhuset. Vid den andra mätningen upplevde gruppen som använde sig 

av både undertryckande och bearbetning mer symtom på försämrad kroppsuppfattning. 

Samtliga deltagare i studien upplevde en ökning av symtom på försämrad 

kroppsuppfattning men, de som använt både undertryckande och bearbetning upplevde 

signifikant mer symtom. Den grupp som kombinerat båda copingstrategierna bestod av 

signifikant yngre deltagare och hade signifikant större andel skadad TBSA än de övriga 

grupperna. Inga signifikanta skillnader mellan grupperna kunde ses gällande kön, orsak till 

skadan, var skadan skedde, brännskador i ansiktet eller inhalationsskador (Fauerbach et al., 

2002).  



14 

 

 

Varken Willebrand (2002) eller Willebrand et al. (2004) kunde finna något samband 

mellan procent skadad TBSA och psykisk anpassning. Willebrand et al. (2004) såg inte 

heller något samband mellan kön, skador på händer eller i ansiktet och psykisk anpassning. 

Lawrence och Fauerbach (2003) fann att kronisk stress ledde till en aktiv copingstrategi. 

Deltagare som levde tillsammans med en partner, hade en anställning eller hade en egen 

bostad använde i mindre grad maladaptiva copingstrategier, såsom avoidant coping (Kildal 

et al., 2005). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Val av metod 

 

Syftet med den här studien var att beskriva psykisk ohälsa som orsakats till följd av 

brännskada. För att svara på syftet valde vi att genomföra en litteraturstudie. Denna metod 

ansågs relevant därför att vi ämnade beskriva kunskapsläget inom ett specifikt område och 

lägga grund för en eventuell framtida empirisk studie inom området. Vårt metodval är i 

enighet med Forsbergs och Wengströms (2008) beskrivning av varför det är relevant att 

göra en litteraturstudie. Forsberg och Wengström (2008) menar att det bästa är att söka och 

inkludera all forskning som är relevant för studiens syfte. Detta kan dock vara svårt att 

genomföra av praktiska och ekonomiska skäl (Forsberg & Wengström, 2008). En 

kvalitativ studie ansågs inte lämpligt för att besvara syftet då metoden främst syftar till att 

förstå och förklara fenomen, erfarenheter eller upplevelser (Forsberg & Wengström, 2008). 

Om vårt syfte till exempel varit att undersöka den brännskadades upplevelse av psykisk 

ohälsa som uppkommit till följd av brännskada, anser vi att en kvalitativ metod hade 

kunnat vara lämplig. En styrka med kvalitativ ansats är att den syftar till att nå en djupare 

förståelse av problemet varför vi valt att inkludera kvalitativa artiklar i vår studie. Man bör 

dock ta i beaktning att kvalitativ forskning inte ger lika generaliserbara resultat som 

kvantitativ forskning kan ge (Forsberg & Wengström, 2008). Dahlborg Lyckhage (2006) 

menar att såväl den kvalitativa som kvantitativa forskningen är viktig för den kunskap som 

en evidensbaserad vård kräver. 

   

Datainsamlingsmetod 

 

För att finna relevanta artiklar för att besvara vårt syfte användes databaserna PubMed, 

Cinahl och PsycINFO. PubMed användes därför att det är en bred databas som innehåller 

forskning inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). MESH-termer 

användes. För att inte gå miste om tillämpliga artiklar utfördes en sökning i Cinahl som 

främst fokuserar på omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2008). Dock fann vi 

inga artiklar i Cinahl som kompletterade det artikelutbud vi funnit i PubMed. Eftersom vårt 

syfte med studien speglar psykiska aspekter av hälsa valde vi även att söka i PsycINFO. 

PsycINFO är en databas som täcker psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2008). Inte heller PsycINFO gav några relevanta artiklar.  

 

För att kontrollera att de valda sökorden var förenliga med databasen valde vi att slå upp 

dem i databasens ämnesordlista. Willman, Stoltz och Bhatsevani (2011) rekommenderar att 

sökorden kontrolleras för att minska risken för användning av inkorrekta sökord. Enligt 

Östlundh (2006) kan användning av databasens ämnesordlista öka precisionen i sökningen. 
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Urval 

 

I studien valde vi att ha följande inklusionskriterier: artiklarna skulle vara publicerade 

inom 10 år från aktuellt datum, behandla vuxna, samt vara skrivna på engelska eller 

svenska. 10-årsaspekten valdes som inklusionskriterium för att vi ville tillgodogöra oss 

aktuell kunskap inom det valda problemområdet. Våra språkkunskaper var begränsade till 

engelska och svenska, varför inga artiklar på andra språk inkluderades. Engelska är 

dessutom idag vetenskapens officiella språk (Segesten, 2006). Inga studier som främst 

avhandlade barn inkluderades i vår studie. En anledning är att barns psykiska hälsa i stor 

grad påverkas av omgivande vuxna, så som föräldrar (Holahan & Moos, 1987). Artiklar 

som beskrev personer som bränt sig i syfte att skada sig själva exkluderades. Vi ansåg att 

denna grupp brännskadade skiljde sig för mycket från den övriga brännskadepopulationen, 

vilket bekräftas av Titscher, Lumenta, Belke, Kamolz och Frey (2009). Fem av de 

inkluderade studierna uppger att de inte har utvärderat deltagarnas psykiska hälsa innan 

brännskadan (Lawrence & Fauerbach, 2003; Palmu et al., 2010; Thombs et al., 2007b; 

Willebrand et al., 2002; Willebrand et al., 2004). Det är möjligt att detta har påverkat 

studiernas resultat. 

 

I Mois et al. och Mois och Gjengedals studier från 2008 är resultatet för båda de 

publicerade artiklarna baserat på samma 14 deltagare. Om det varit två studier med olika 

deltagare skulle vi möjligtvis ha fått en mer varierande beskrivning av upplevelser 

kopplade till brännskada. Två studier som beskriver samma 14 deltagare kan å andra sidan 

ge en fylligare beskrivning då forskarna undersökt fler aspekter i deltagarnas upplevelser.  

 

Samma författare figurerar i flera av de inkluderade artiklarna, vilket vi anser i viss mån 

torde kunna påverka deras resultatdiskussion och slutsatser. Då vi varit medvetna om det 

här har det varit av vikt att vi kritiskt granskat diskussion och slutsatser med hänsyn till 

resultatet.    

 

Validitet och reliabilitet 

 

Vi har bedömt och klassificerat artiklarna, som sedan sammanfattats i en matris. 

Bedömning och klassificering har skett med stöd av bedömningsunderlaget som 

presenteras i bilaga I. Vi har gemensamt analyserat och diskuterat artiklarnas resultat, 

vilket vi anser är en styrka med vår studie. Dock har ingen av oss någon stor erfarenhet av 

att kvalitetsgranska vetenskaplig litteratur. Vidare har endast artiklar som publicerats i 

tidskrifter som är peer-reviewed inkluderats.  

 

Två artiklar har inkluderats trots att de klassificerats som studier av låg kvalitet. Den ena 

studien var en kvalitativ studie med en till viss del bristande resultatredovisning (Wu et al., 

2009), den andra studien hade ett högt bortfall (Andrews et al., 2009). Vi har ansett att 

studierna ändå bidrar till att öka kunskapen inom det valda problemområdet då studierna 

svarar väl mot vårt syfte. 

 

Sökordet ”ill-health” användes ej i den primära sökningen då ordet inkluderades relativt 

sent i arbetets titel. Dock gjordes en sekundär sökning på ordet i syfte att utesluta risken för 

att relevanta artiklar förbisetts. Vid sökningen påträffades inga för arbetet relevanta 

artiklar. 
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Samtliga av de inkluderade studierna är av icke-experimentell design vilket kan tänkas 

påverka resultatet i vår studie. Enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär en icke-

experimentell design att skillnader eller samband mellan grupper studeras utan att 

variablerna påverkas av forskarna. Jämfört med experimentella och kvasi-experimentella 

studier har icke-experimentella studier större svårigheter med att styrka kausala samband. 

Samband eller skillnader mellan variabler kan vara mer komplexa än de verkar och 

resultaten från icke-experimentella studier bör tolkas med försiktighet. Icke-experimentella 

studier har dock en stark realism och kritiseras sällan för sin artificialitet (Polit & Beck, 

2012).  

 

Lund et al. (2010) fann i sin systematiska litteraturöversikt att psykisk ohälsa har en 

koppling till fattigdom och att psykisk ohälsa är mer vanligt förekommande i 

utvecklingsländer. Enligt WHO sker en stor majoritet av alla brännskaderelaterade dödsfall 

i utvecklingsländer. Flertalet av de inkluderade artiklarna i föreliggande studie undersöker 

deltagare från västerländska länder vilket kan tänkas påverka generaliserbarheten av 

resultatet. En annan svaghet med föreliggande studie är att urvalsgrupperna i flera av de 

inkluderade artiklarna har varit små och många studier har haft ett högt bortfall. Thombs, 

Bresnick och Magyar-Russell (2006) genomförde en systematisk litteraturöversikt och 

kom fram till att låga deltagarantal och högt bortfall är ett generellt problem inom 

brännskadeforskning.  

 

Resultatdiskussion 

   

Depression 

Symtom på depression var prevalent hos deltagarna i åtta av de analyserade studierna. 

Förekomsten av depressiva symtom varierade mellan 15,2 till 79,4 procent hos de 

studerade deltagarna. Den högsta prevalensen uppmättes under sjukhustiden av Ptacek et 

al. (2002). I likhet med Ptacek et al. (2002) mätte Thombs et al. (2007a) prevalensen av 

depressiva symtom hos deltagarna under sjukhustiden. Forskarna i dessa två studier kom 

fram till vitt skilda resultat, då Thombs et al. (2007a) fann en prevalens av depressiva 

symtom på 36,3 procent. En anledning till att studierna kommer fram till så olika resultat 

kan vara att de har utgått från olika gränsvärden för depressiva symtom trots att de använt 

sig av samma mätinstrument, BDI. Ptacek et al. (2002) valde att sätta gränsvärdet vid 4 

poäng medan Thombs et al. (2007a) satte gränsvärdet vid 10 poäng. Ptacek et al. saknar 

motivering till det valda gränsvärdet, medan Thombs et al. (2007a) beskriver att de använt 

instrumentet med utgångspunkt från de gränsvärden som upphovsmännen till BDI har satt. 

I en studie genomförd med syftet att utvärdera mätinstrumentet BDI, bekräftas Thombs et 

al. (2007a) val av gränsvärde (Beck, Steer & Garbin, 1988). Vi anser därför att Thombs et 

al. (2007a) har bättre förutsättningar att få ett resultat som är mer rättvisande i jämförelse 

med Ptaceks et al. (2002). Wallis et al (2006) fann i sin studie att brännskadade drabbades 

av depressiva symtom i högre utsträckning än befolkningen i allmänhet. Endast Willebrand 

et al (2004) fann få eller inga depressiva symtom hos deltagarna i studien. Willebrands et 

al (2004) studie hade dock ett lågt deltagarantal vilket enligt Polit och Beck (2012) kan 

påverka den statistiska styrkan i resultatet.  

Willebrand et al. (2004) och Ptacek et al. (2002) fann att deltagare som uppvisat symtom 

på depression tidigt under brännskadevården löpte större risk för att uppvisa symtom på 

depression efter utskrivning. Han et al. (2011) menar att en tidig upptäckt och snabbt insatt 

behandling av depression hos traumapatienter kan medföra en bättre vård och livskvalitet 
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för individerna. Två av de inkluderade artiklarna fann att brännskadade kvinnor i högre 

grad drabbades av depressiva symtom än brännskadade män (Thombs et al. 2007a; 

Thombs et al. 2007b). Att kvinnor generellt löper större risk för att drabbas av depression 

har bekräftats av tidigare forskning (Kessler, McGonagle, Swartz, Blazer & Nelson, 1993; 

Angst et al., 2002; Wilhelm, Mitchell, Slade, Brownhill & Andrews, 2003). I de studerade 

artiklarna fann vi ingen konsensus i huruvida procent skadad TBSA påverkade risken för 

att drabbas av depressiva symtom. Enligt Thombs et al. (2007a) och Thombs et al. (2007b) 

kunde procent skadad TBSA associeras med en ökad risk för depressiva symtom. Palmu et 

al. (2010) och Andrews et al. (2009) såg däremot inget samband. 

Posttraumatiskt stress syndrom 

Fem artiklar studerade förekomsten av PTSD hos brännskadade. Andelen deltagare som 

uppvisade symtom på PTSD varierade från 12 procent till 31,5 procent i de inkluderade 

studierna. Van Loey et al. (2003) och Lu et al. (2006) mätte prevalensen av symtom på 

PTSD ett år efter brännskadan men kom fram till olika resultat. 15 procent av deltagarna i 

Van Loeys et al. (2003) studie uppvisade symtom på PTSD i jämförelse med 26,8 procent i 

Lus et al. (2006) studie. Tidigare forskning har funnit att mellan 20,4 procent och 43 

procent av brännskadade lider av PTSD ett år efter brännskadan (Bryant, 1996; Ehde, 

Patterson, Wiechmann & Wilson, 2000; Fauerbach et al., 1997). Således är Lus et al 

(2006) resultat i linje med tidigare forskning medan Van Loey et al. (2003) har ett något 

lägre resultat. En eventuell anledning till de olika resultaten kan vara att Van Loey et al. 

(2003), till skillnad från Lu et al. (2006), valt att exkludera brännskadade med tidigare 

psykiatrisk problematik. 

 

Wallis et al. (2006) mätte förekomsten av symtom på PTSD hos brännskadade i den akuta 

fasen samt hos brännskadade som erhöll uppföljningsvård. Bland deltagarna som befann 

sig i den akuta fasen visade 13 procent symtom på PTSD. Hos deltagarna som genomgick 

uppföljande vård var förekomsten av symtom på PTSD 25 procent. Detta resultat skulle 

kunna indikera att antalet som drabbas av symtom på PTSD ökar efter den akuta fasen. Å 

andra sidan kan det tänkas att deltagarna som behövde uppföljande vård hade allvarligare 

brännskador, såsom större procent skadad TBSA, vilket kunde vara orsaken till högre 

prevalens av symtom på PTSD. Att procent skadad TBSA kan vara en riskfaktor för att 

utveckla PTSD bekräftas av Sadhegi-Bazargani et al. (2011) och Van Loey et al. (2003). 

Wallis et al. (2006), Lu et al. (2006) och Palmu et al. (2010) kunde emellertid inte fastslå 

att procent skadad TBSA utgjorde en riskfaktor för att utveckla symtom på PTSD. Att de 

inkluderade artiklarna kommer fram till så olika resultat hindrar oss från att dra några 

definitiva slutsatser kring förhållandet mellan skadad procent TBSA och PTSD.  

 

Brännskador lokaliserade till händer kunde i en studie associeras med utveckling av 

symtom på PTSD (Van Loey et al., 2003). Det är inte svårt att tänka sig att brännskadade 

händer innebär en stor psykisk påfrestning för den drabbade då händer är ett viktigt 

redskap för att självständigt klara av vardagliga sysslor. Fritidsaktiviteter som tidigare varit 

självklara kanske inte längre kan utföras. Brist på fritidsaktiviteter innebar enligt Lu et al. 

(2006) i sig en risk för att utveckla symtom på PTSD. Vi kan även föreställa oss att 

integriteten blir lidande om händerna skadats, då den drabbade exempelvis kan behöva 

hjälp med att sköta sin personliga hygien. Desanti (2005) bekräftar att brännskador på 

händer och fötter ofta innebär ett stort funktionellt handikapp.  
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Van Loey et al. (2003) och Lu et al. (2006) kom fram till att kvinnor löpte större risk än 

män för att drabbas av symtom på PTSD. Sambandet bekräftas av annan forskning som 

belyst könsskillnader i förhållande till PTSD (Ditlevsen & Elklit, 2010; Frans et al., 2005; 

Oladeji, Morakinyo & Gureje, 2011; Olff, Langeland, Draije & Gersons, 2007). Sadeghi-

Bazargani et al. (2011) har kommit fram till motsatt resultat och diskuterar att en potentiell 

anledning var att män i högre grad än kvinnor drabbas av arbetsrelaterade skador.  

 

Kroppsuppfattning 

 

Enligt Titscher et al. (2010) hade både brännskadade och icke-brännskadade generellt sett 

positiva associationer till hud. Att brännskadade har positiva associationer till hud kan vara 

överraskande. Vi antog att då huden permanent skadas borde det leda till att huden 

förknippas med mer negativa känslor. Fenomenet post traumatic growth (PTG) skulle 

kunna vara en förklaring till att brännskadade trots allt har en positiv relation till hud. PTG 

innebär att individer som genomgått ett trauma kan uppleva olika positiva förändringar. 

Den drabbade kan uppleva en ny personlig styrka och uppskattning av livet (Zoellner & 

Maercker, 2006). Även Moi & Gjengedal (2008a) och Moi et al. (2008b) beskriver 

fenomen som kan kopplas till PTG. Brännskadan innebar inte bara begränsningar utan 

även potential. Att ha överlevt innebar en ny chans och tacksamhet till livet. Moi & 

Gjengedal (2008a) och Moi et al. (2008b) fann att triviala vardagsaktiviteter som tidigare 

varit ointressanta kunde få en ny innebörd efter olyckan. Kroppsliga begränsningar kunde 

generera i känslor av sorg, ilska och frustration men även en positiv känsla för de 

aktiviteter som fortfarande kunde utföras.  

 

Det fanns dock skillnader mellan brännskadade och icke-brännskadade i Titschers et al. 

(2010) studie. Brännskadade kopplade exempelvis i högre grad ”dislike” till begreppet 

hud. Negativa beskrivningar av kroppsuppfattningen hos brännskadade förekom även i 

Mois et al. (2008b) studie. Deltagare upplevde att det var svårt att acceptera sitt nya 

utseende och att huden aldrig skulle bli densamma som innan skadan. Vi kan förstå att 

brännskadade upplever svårigheter då dagens samhälle ställer höga krav på utseende. 

Pellard (2006) beskriver att västerländsk kultur premierar människor med ett fördelaktigt 

yttre i exempelvis arbete och kärleksliv. Thombs et al. (2007b) fann att andelen procent 

skadad TBSA och brännskador i ansiktet var riskfaktorer för försämrad kroppsuppfattning. 

Även Titscher et al. (2010) såg skillnader mellan deltagare med mindre brännskador och de 

med större. Deltagare med mindre brännskador associerade mer frekvent hud med 

”delight”, ”importance” och ”fineness” än deltagare med större brännskador, som istället 

associerade hud med ”strength” och ”noticeability”. Enligt Tischer et al. (2010) kan detta 

eventuellt indikera att de med större brännskador upplever mindre positiva känslor. En 

annan teori som framförs av Titscher et al. (2010) är att de med större brännskador 

möjligen har en mer praktisk association till hud. En hög skattning av ”strength” kan enligt 

Titscher et al. (2010) ses som ett uttryck för den brännskadades förmåga att inse styrkan i 

hudens läkningsförmåga. Kvinnligt kön var en riskfaktor för tendens till försämrad 

kroppsuppfattning hos brännskadade (Thombs et al., 2007b; Titscher et al., 2010). Tidigare 

studier på skillnader i kroppsuppfattning mellan män och kvinnor har visat att kvinnor har 

en högre sårbarhet för försämrad kroppsuppfattning (Feingold & Mazella, 1998; Muth & 

Cash, 1997). 
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Coping efter brännskada 

 

Efter analys av resultatet är det tydligt att den brännskadades hantering av traumat är 

avgörande för den psykiska hälsan. Att använda avoidant coping visade sig ha flera 

negativa konsekvenser för den drabbade. Brännskadade som nyttjade avoidant coping 

upplevde sämre hälsa, allvarligare grad av depression, mer ångest och fler symtom på 

PTSD. I en studie av Holahan, Moos, Holahan, Brennan och Schutte från 2005 undersöktes 

förhållandet mellan avoidant coping och depressiva symtom hos 1211 deltagare under en 

tioårs period. Studien visade att deltagare som använt avoidant coping upplevde mer akuta 

och kroniska stressorer samt mer depressiva symtom. Wallis et al. (2006) kunde i sin studie 

urskilja en subgrupp som upplevde mer ångest, mer symtom på depression, mer PTSD-

symtom och mer fysisk smärta jämfört med övriga deltagare i studien. Subgruppen skiljde 

sig inte från övriga deltagare i studien med avseende på brännskadans allvarlighetsgrad 

eller demografiska uppgifter. Däremot använde subgruppen sig av ”depressiv coping” och 

”wishful thinking” i större utsträckning än övriga deltagare i studien. Resultatet från Wallis 

et al (2006) studie styrker att val av copingstrategi kan vara avgörande för den 

brännskadades psykiska hälsa. Schoulte, Lohnberg, Tallman och Altmaier (2011) 

undersökte copingstrategier hos patienter som genomgått stamcellstransplantation. 

Studiens resultat visade att avoidant coping ökade risken för sjukdomssymtom. Schoulte, 

et al. (2011) menar att sjuksköterskor bör vara medvetna om patienters copingstrategier 

och informera om hur val av copingstrategi kan påverka framtida välbefinnande. 

Sjuksköterskor kan lära patienten användbara redskap och strategier för att minska risken 

för användandet av maladaptiva copingstrategier (Schoulte et al., 2011). Approach coping 

visade sig vara gynnsam för den brännskadade och ledde till bättre hälsa enligt Willebrand 

(2002), vilket är förenligt med tidigare studier på sambandet mellan coping och psykisk 

ohälsa (Florian, Mikulincer & Taubman, 1995; Sharkansky et al, 2000). 

 

Kildal et al. (2005) kunde se ett samband mellan optimism, problemlösande 

copingstrategier och försämrad kroppsuppfattning. Detta samband var för oss oväntat då vi 

förväntade oss att optimism och problemlösande copingstrategier skulle medföra positiva 

effekter. En förklaring kan vara att det är svårt att hitta en lösning på de kroppsliga 

förändringar som brännskadan medfört. Kanske sätter den drabbade alldeles för stor tilltro 

till medicinska och kirurgiska möjligheter att rekonstruera den skadade kroppen. Om 

resultatet inte blir som förväntat, det vill säga att problemet inte går att lösa, är det rimligt 

att den brännskadade blir besviken och frustrerad, vilket då skulle kunna leda till en 

försämrad kroppsuppfattning. Fauerbach et al. (2002) fann att deltagare som både försökt 

att undertrycka och bearbeta traumat upplevde en signifikant sämre kroppsuppfattning. 

Enligt Fauerbach et al. (2002) kan sambandet förklaras av att brännskadade som både 

försöker undertrycka och bearbeta traumat misslyckas med att fullständigt bearbeta 

negativa stimuli.  

 

I två studier beskrevs betydelsen av religion för att hantera brännskadetraumat (Moi & 

Gjengedal, 2008a; Wu et al., 2009). För de troende deltagarna i Mois och Gjengedals 

(2008a) studie var religion ett viktigt verktyg för att ta sig igenom den värsta tiden efter 

skadan. Bland deltagarna i Wus et al. (2009) studie användes inte religion i någon större 

utsträckning. Enligt Rosenberg et al. (2007) och Falsetti, Resick och Davis (2003) är 

religion en viktig aspekt av hanteringen efter trauma. Rosenberg et al. (2007) menar att ett 

trauma antingen kan generera i en starkare tro eller i tvivel inför sin religiösa övertygelse.  
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Wallis et al. (2006) kunde i sin studie se att brännskadade hade mer psykosociala resurser 

jämfört med befolkningen i allmänhet. Det är ett intressant fynd och skulle kunna förklaras 

med hjälp av en teori som diskuteras av Wallis et al. (2006). De menar att en brännskada 

innebär en kris, vilket i sin tur utlöser en aktivering av patientens sociala skyddsnät. 

Lawrence och Fauerbach (2003) visade å andra sidan att de med avoidant coping upplevde 

mindre socialt stöd. Vidare menar Lawrence och Fauerbach (2003) att avoidant coping kan 

leda till social tillbakadragenhet och isolering. Vi kan tänka oss att det blir svårare för 

anhöriga att ge stöd om den brännskadade drar sig undan. Ett minskat socialt stöd skulle 

kunna innebära negativa konsekvenser för den brännskadade då Andrews et al. (2009), Wu 

et al. (2009) och Moi et al. (2008b) fann att socialt stöd var en resurs som kunde verka 

positivt för den psykiska hälsan. Positiva effekter av socialt stöd var mindre allvarliga 

depressiva symtom och en förmåga till bättre anpassning efter brännskadan (Andrews et 

al., 2009; Moi et al., 2008b; Wu et al., 2009). I föreliggande studies bakgrund bekräftar 

Tamm (2002) och Bal et al. (2003) att socialt stöd kan minska risken för symtom av 

trauma, såsom ångest och depression. Emotionellt stöd kan ses som en del av socialt stöd. 

Kildal (2005) kunde se en bättre hälsa hos de brännskadade som erhållit emotionellt stöd 

från sin omgivning. Deltagarna Mois et al. (2008b) studie kunde dock ibland uppleva att 

närstående var för påträngande i sin vilja att hjälpa till. Det är förståeligt att det finns en 

risk att anhöriga inkräktar på patientens autonomi i sin iver att stötta och hjälpa till. Vi tror 

att sjuksköterskor skulle kunna hjälpa till genom att vara en länk i kommunikationen 

mellan patienten och de anhöriga. Att verka för patientens rättigheter och 

självbestämmande ingår i sjuksköterskans yrkesbeskrivning enligt svensk 

sjuksköterskeförening (2009). 

 

Slutsats och klinisk tillämpbarhet 

 

Brännskadade riskerar att drabbas av flera olika psykiska ohälsotillstånd. Depressiva 

symtom och symtom på PTSD var mest förekommande. Att brännskadade upplevde en 

förändrad kroppsuppfattning, såväl positiv som negativ, var tydligt i föreliggande studie. 

Approach coping och avoidant coping var strategier som frekvent användes av 

brännskadade. Val av copingstrategi visade sig vara en avgörande faktor för den 

brännskadades psykiska hälsa. Avoidant coping kunde associeras med sämre upplevd hälsa 

och approach coping kunde förknippas med bättre upplevd hälsa. Att undervisa patienten 

om relationen mellan coping och upplevd hälsa är en viktig uppgift för sjuksköterskor. 

Dessutom kan sjuksköterskor introducera verktyg som gör det möjligt för patienten att 

undvika maladaptiva copingstrategier. Föreliggande studie bekräftade behovet av ökad 

kunskap om psykisk ohälsa till följd av brännskada och kan motivera tidig screening av 

symtom på psykisk ohälsa så att adekvat behandling snabbt kan sättas in. 

 

Förslag till fortsatta studier 

 

Generellt behövs det mer forskning som studerar psykisk ohälsa till följd av brännskada. 

Den forskning som gjorts inom området är dessutom främst baserad på deltagare från 

västerländska länder. Fler studier bör fokusera på brännskadade i utvecklingsländer 

eftersom brännskador är ett större problem i dessa länder. Det behövs dessutom fler studier 

som undersöker vilka icke-beroende variabler som utgör riskfaktor för psykisk ohälsa till 

följd av brännskada. Det är i nuläget svårt att konstatera några definitiva samband mellan 

psykisk ohälsa till följd av brännskada och exempelvis procent skadad TBSA. För att få en 

djupare förståelse för den brännskadades situation vore det lämpligt att genomföra fler 
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kvalitativa studier. Framtida studier bör även utvärdera om interventioner i syfte att 

förändra patientens copingstrategier påverkar den upplevda psykiska hälsan.  
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Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvalsprocess; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet 
 

 

 

 

BILAGA I 



 

Matris över de vetenskapliga artiklar presenterade i resultatet.  

 
Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Andrews, 

Browne, 

Drummond, 

Wood. 

2009 

Australien  

 

The impact of 

personality and coping 

on the development of 

depressive symptoms in 

adult burns survivors. 

Undersöka i vilken grad 

personlighetsdrag 

neuroticism, extraversion, 

agreeableness och coping-

strategier approach, 

avoidant, ambivalent, 

bidrar till utveckling av 

depressiva symtom hos 

vuxna brännskadade. 

Brännskadedata (TBSA, 

typ, lokalisation, 

allvarlighetsgrad) och 

demografiska uppgifter 

samlades in under den 

akuta fasen (inom en 

månad efter 

sjukhusinläggning). 

Personlighet och coping 

mättes en månad efter 

olyckan. Depressiva 

symtom mättes tre 

månader efter skadan. 

Personlighet mättes genom 

ett 

självskattningsformuläret 

Neuroticism Extraversion 

Openness Personality 

Inventory- Revised. 

Coping mättes med 

självskattningsformuläret 

Coping with Burns 

Questionnaire. Depressiva 

symtom mättes med The 

Center for Epidemiologic 

Studies Depression Scale.  

n=161 

(Baseline = 

91) 

(en månad  

= 91) 

(tre 

månader = 

132) 

21 procent uppvisade kliniskt signifikanta symtom på 

depression tre månader efter skadan. Inget signifikant 

samband kunde påvisas mellan symtom på depression 

och demografiska uppgifter. Inte heller mellan 

depressionssymtom och brännskadans karaktär. 

Avoidant coping kunde kopplas till allvarligare grad av 

depressiva symtom medan ”seeking emotional support” 

kunde kopplas till mindre allvarliga 

depressionssymtom.    

 

 

 

III 

(P) 

  

 
BILAGA II 



 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Fauerbach, 

Heinberg, 

Lawrence, 

Bryant. 

2002 

USA 

Coping with Body Image 

Changes Following a 

Disfiguring Burn Injury. 

Undersöka om användande 

av två olika 

emotionsbaserade 

copingstrategier (undertrycka 

och bearbeta) påverkar den 

brännskadades 

kroppsuppfattning 

Deltagarnas copingstrategier 

utvärderades utifrån COPE 

och delades sedan in i tre 

grupper. (a) De som varken 

använde undertryckande eller 

bearbetning. (b)De som 

använde antingen 

undertryckande eller 

bearbetning. (c) De som 

använde både 

undertryckande och 

bearbetning. 2 Deltagarnas 

kroppsuppfattning 

utvärderades sedan med hjälp 

av Satisfaction With 

Appearance Scale (SWAP) 

en vecka och två månader 

efter utskrivning från 

sjukhuset. 

n=78 

(0) 

De tre olika grupperna skiljde sig inte åt i symtom på 

försämrad kroppsuppfattning en vecka efter utskrivning från 

sjukhus. Vid den andra mätningen upplevde gruppen (c) som 

använde sig av både undertryckande och bearbetning mer 

symtom på försämrad kroppsuppfattning. Samtliga deltagare 

i studien upplevde en ökning av symtom på försämrad 

kroppsuppfattning men grupp (c) upplevde signifikant mer 

symtom. Grupp (c) bestod av signifikant yngre deltagare och 

hade signifikant större andel skadad TBSA än de övriga 

grupperna. Inga signifikanta skillnader mellan grupperna 

kunde ses gällande kön, orsak till skadan, var skadan 

skedde, brännskador i ansiktet eller inhalationsskador. 

I 

(P) 

Kildal, 

Willebrand, 

Andersson, 

Gerdin, 

Ekselius. 

2005 

Sverige 

Coping strategies, injury 

characteristics and long-

term outcome after burn 

injury. 

Undersöka förhållandet 

mellan copingstrategier, 

brännskadans karaktär, 

sociodemografiska variabler 

och långsiktigt utfall. 

Deltagarna uppmanades att 

tänka tillbaka på hur de 

handskats med olika 

utmaningar som uppkommit 

då de skrevs ut från 

sjukhuset. Med detta i åtanke 

fick de fylla i Coping with 

Burns Questionnaire (CBQ) 

för att utvärdera deltagarnas 

copingstrategier. Deltagarens 

hälsostatus skulle ha 

utvärderats med hjälp av 

Burn Specific Health Scale-

Brief (BSHS-B) två år innan 

studiens start.  

n=227 

(66) 

Ett starkt signifikant samband kunde ses mellan avoidant 

coping och sämre upplevd hälsa enligt BSHS-B. Deltagare 

som använt emotionellt stöd upplevde bättre hälsa enligt 

BSHS-B. Optimism och problemlösande som copingstrategi 

upplevde sämre kroppsuppfattning enligt BSHS-B. Deltagare 

som levde tillsammans med en partner, hade en anställning 

eller hade en egen bostad var mindre troliga att använda 

maladaptiva copingstrategier efter utskrivning från sjukhus.  

II 

(R) 

 



 

 
Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Lawrence, 

Fauerbach. 

2003 

USA 

 

Personality, coping, 

chronic stress, social 

support and PTSD 

symptoms among adult 

burn survivors: a path 

analysis. 

 

Undersöka förhållandet 

mellan personlighet, coping, 

kronisk stress, social stöd 

och posttraumatiskt 

stressyndrom.  

Deltagarna fick under 

sjukhustiden fylla i flera 

självskattningsformulär för 

att mäta personlighet, 

copingstrategi, socialt stöd, 

kronisk stress och symtom på 

PTSD. Efter en månad och 

sex månader fick deltagarna 

återigen besvara 

frågeformulär för att bedöma 

symtom på PTSD. 

n=158 

(Baseline 

= 0)  

(en månad  

= 34)  

(sex 

månader 

= 64) 

Endast ett personlighetsdrag kunde kopplas till PTSD. 

Deltagare som använde avoidant coping fick i mindre grad 

socialt stöd och upplevde fler symtom på PTSD. Kronisk 

stress ledde till en aktiv copingstrategi. En aktiv 

copingstrategi var associerat med mer symtom på PTSD vid 

varje mätning. Den tydligaste indikatorn för symtom på 

PTSD vid en månad och sex månader var att deltagaren hade 

uppvisat symtom på PTSD under sjukhustiden. 

II 

(P) 

Lu, Lin, 

Chou, Tung. 

2006 

Taiwan 

 

 

 

 

 

 

Post-traumatic stress 

disorder after severe burn 

in southern Taiwan. 

Undersöka prevalensen av 

PTSD i södra Taiwan en till 

två år efter svår brännskada 

och associerade riskfaktorer 

inklusive demografisk data, 

objektiva faktorer och socialt 

stöd. 

Deltagarna intervjuades av 

en forskningsassistent med 

en magisterexamen i 

psykologi och en 

psykiatriker. Mini-

International 

Neuropsychiatric Interview 

användes för att mäta PTSD. 

Ett strukturerat frågeformulär 

användes för att få 

information om ålder, kön, 

civilstatus, copingstrategier 

och socialt stöd. Information 

om brännskadan samlades in. 

n= 114 

(32) 

Ett år efter brännskadan hade 26,8 procent av deltagarna 

PTSD enligt DSM-IV. Brist på fritidsaktiviteter, kvinnligt 

kön och att vara gift var riskfaktorer för utveckling av 

PTSD. Inget signifikant samband kunde påvisas mellan 

orsaken till skadan eller procent skadad TBSA och 

förekomst av PTSD.  

II 

(P) 

  

 



 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Moi, 

Gjengedal. 

2008a 

Norge 

Life After Burn Injury: 

Striving for Regained 

Freedom. 

Identifiera och beskriva 

betydelser i upplevelsen av 

livet efter en allvarlig 

brännskada. 

Ostrukturerade intervjuer 

genomfördes i snitt 14 

månader efter olyckan. 

Analysen skedde enligt ett 

deskriptivt fenomenologiskt 

perspektiv. För att processa 

och organisera data användes 

ett kvalitativt analysverktyg 

(QSR-NVivo). 

n=14 

(0) 

Deltagarna hade mardrömmar på brännskadeenheten och 

flera månader efteråt. För de troende var religion viktig som 

stöd och för att uthärda de värsta stunderna. Deltagarna hade 

en strävan efter att återfå en frihet som innebar mer än att 

återta självständighet. Att återfå frihet innebar en strävan 

efter livet man upplevt innan olyckan, utan kroppsliga och 

sociala restriktioner, och ett meningsfullt liv. Att försöka 

acceptera det som hänt och saker som är oföränderliga var 

viktigt för att återfå frihet. Känslan av att återfå frihet ökade 

livskvaliteten. Medveten distraktion tillämpades (tv-tittande, 

promenader, trädgårdsarbete etc.) för att ta fokus från 

kroppen. En tacksamhet för livet, för att ha överlevt och för 

personer som hjälpt dem var exempel som hjälpte deltagarna 

att handskas med estetiska och funktionella förluster.  

I 

(K) 

Moi, 

Vindenes, 

Gjengedal. 

2008b 

Norge 

The experience of life after 

burn injury: a new bodily 

awareness. 

Beskriva den skadade 

kroppen hos personer som 

överlevt en svår brännskada 

och söka förståelse för deras 

upplevelse. 

Ostrukturerade intervjuer 

genomfördes. Analysen 

skedde enligt ett deskriptivt 

fenomenologiskt perspektiv. 

För att processa och 

organisera data användes ett 

kvalitativt analysverktyg 

(QSR-NVivo). 

n=14 

(0) 

Deltagarna upplevde en ny kroppslig medvetenhet som 

innebar både begränsningar och potential. Närstående 

fungerade som buffertar som reducerade hinder och 

osäkerhet. 

I 

(K) 

  

 



 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Palmu, 

Suominen, 

Vuola, 

Isometsä. 

2010 

Finland 

Mental disorders after burn 

injury: A prospective 

study. 

Utreda prevalensen av 

mentala sjukdomar efter 

brännskada. Undersöka om 

det finns ett samband mellan 

brännskadans svårighetsgrad 

och mentala sjukdomar hos 

brännskadepatienter som 

vårdats på sjukhus. 

I ett första steg utfördes 

strukturerade intervjuer för 

att diagnostisera mentala 

sjukdomar. Deltagarna fyllde 

sedan i 

självskattningsformulär 

angående psykiska symtom, 

bland annat Beck Depression 

Scale. Sex månader efter 

första intervjun, genomfördes 

en andra intervju och 

självskattningsformulär med 

deltagarna. 

n=107 

(Baseline = 

0) 

(Sex 

månader = 

15)  

 

Efter sex månader förekom ångestsyndrom hos 21,7 procent 

av deltagarna i studien. 15,2 procent hade en 

depressionssjukdom och 12 procent hade PTSD. 

Prevalensen av mental sjukdom minskade från 45 procent i 

akutfasen till 33 procent efter sex månader. 37,3 procent av 

patienterna hade mer än en mental sjukdom i 

uppföljningsmätningen efter sex månader. Skadad procent 

av TBSA visade sig ha ett starkt signifikant samband med 

ångestsjukdomar. Inget signifikant samband kunde påvisas 

för procent skadad TBSA i förhållande till andra mentala 

sjukdomar. 

       I 

      (P) 

  

 



 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Ptacek, 

Patterson, 

Heimbach. 

2002 

USA 

 

 

 

Inpatient Depression in 

Persons with Burns. 

Dokumentera depression hos 

patienter utan tidigare 

diagnostiserad depression. 

Undersöka om högre 

förekomst av depression hos 

inlagda patienter kunde 

förutses av 

anpassningsförmåga innan 

skadan eller av brännskadans 

karaktär. Utreda om 

förekomsten av depression 

efter utskrivning kunde 

härledas till att patienten lidit 

av depression under 

sjukhustiden eller till 

brännskadans karaktär. 

Samtliga deltagare ingick i 

studien 72 timmar efter 

inläggning. Brännskadans 

allvarlighetsgrad bedömdes. 

Deltagarnas ångesttendens 

bedömdes med Spielberger 

State-Trait Anxiety 

Inventory. Psykologisk 

anpassningsförmåga 

bedömdes med Mental 

Health Inventory. 

Depressionssymtom 

bedömdes med Beck 

Depression Inventory. 

Deltagarna utvärderades fyra 

gånger i studien. En dag, fem 

dagar och tio dagar efter att 

de ingått i studien. 

Patienterna utvärderades 

sedan en månad efter 

utskrivning. 

n=209 

(Baseline   

= 0)        

(dag fem  

= 52)     

(dag tio 

=136) 

(en månad  

= 179) 

Vid första mättillfället hade 79,4 procent av deltagarna 

depressionssymtom. Antalet deltagare som uppvisade 

depressionssymtom minskade sedan mellan varje 

mättillfälle. Allvarlighetsgraden av depressionssymtomen 

sjönk också mellan varje mättillfälle. Det fanns ett samband 

mellan höga depressionsvärden och lång sjukhusvistelse, 

minskat välbefinnande och benägenhet att drabbas av 

ångest. Om deltagaren uppvisat depressiva symtom dag tio 

var risken signifikant för att depressiva symtom skulle 

kvarstå en månad efter utskrivning. 

 

II 

(P) 

  

 



 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Sadeghi-

Bazargani, 

Maghsoudi, 

Soudmand-

Niri, Ranjbar, 

Mashadi-

Abdollahi. 

2011 

Iran 

Stress disorder and PTSD 

after burn injuries: a 

prospective study of 

predictors of PTSD at Sina 

Burn Center, Iran. 

Undersöka prevalensen av 

och faktorer som kunde 

förutsäga PTSD efter 

brännskada hos patienter som 

lagts in på Sina Burn Center. 

Deltagarna intervjuades två 

separata gånger. Först två 

veckor efter brännskadan och 

sedan tre månader efter 

brännskadan. För att mäta 

specifika symtom av PTSD 

hos deltagarna användes 

mätinstrumentet PTSD 

Checklist (PCL). 

n=85 

(Baseline 

= 0) 

(tre månader 

= 32) 

20 procent av deltagarna visade symtom på PTSD efter två 

veckor. Efter tre månader hade andelen stigit till 31,5 

procent, vilket innebar en signifikant ökning. Inget 

signifikant samband kunde ses mellan PTSD-symtom och 

brännskada orsakad av eld.  Manligt kön, ung ålder och 

större procent brännskadad TBSA var associerade med 

PTSD symtom.  

II 

(P) 

 

Thombs, 

Bresnick, 

Magyar-

Russell, 

Lawrence, 

McCann, 

Fauerbach. 

2006a 

USA 

 

Symptoms of depression 

predict change in physical 

health after burn injury. 

Utreda prevalensen av 

symtom på depression hos 

patienter som vårdats på 

sjukhus för svår brännskada. 

Utreda om det finns någon 

koppling mellan 

depressionssymtom och 

fysisk hälsa två månader 

efter utskrivning. 

Beck Depression Inventory 

användes för att mäta 

symtom på depression. 

Davidson Trauma Scale, ett 

självskattnings-instrument, 

användes för att mäta PTSD 

enligt DSM-IV:s kriterier. 

SF-36 Health Survey 

användes för att mäta 

sammanfattad fysisk och 

psykisk hälsa och välmående. 

n=262 

(Baseline = 

0) 

(en vecka = 

97) 

(två 

månader = 

162) 

De med depressionssymtom var mer sannolikt  

kvinnor och hade stora brännskador. Vid baseline hade 36,3 

procent av deltagarna symtom av depression. En vecka efter 

utskrivning hade 30,4 procent av deltagarna symtom av 

depression. Två månader efter utskrivning  

hade 32, 5 procent av deltagarna symtom av depression. 

Ålder, typ av brännskada (skadekälla),  

etnicitet, och utbildningsnivå hade inget signifikant samband 

med förekomsten av depressionssymtom. Ett signifikant 

samband kunde ses mellan symtom på depression och fysisk 

hälsa. Inget signifikant samband fanns mellan PTSD och 

fysisk hälsa. 

II 

(P) 

  

 



 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Thombs, 

Haines, 

Bresnick, 

Magyar-

Russell, 

Fauerbach, 

Spence. 

2006b 

USA 

 

 

 

 

 

Depression in burn 

reconstruction patients: 

symptom prevalence and 

association with body 

dissatisfaction and physical 

function. 

Undersöka prevalensen av 

kliniskt signifikanta 

symptom på depression och 

undersöka förhållandet 

mellan depressiva symtom, 

försämrad kroppsuppfattning 

och fysisk funktion hos 

brännskadepatienter som 

genomgått rekonstruktiv 

kirurgi. 

En intervju och flera 

standardiserade 

mätinstrument användes för 

att bedöma 

personlighetsdrag, 

depressionssymtom, 

försämrad kroppsuppfattning 

och generell fysisk och 

psykisk hälsa och funktion. 

Beck Depression Inventory 

använder för att mäta 

depressiva symtom. 

Satisfaction with Appearance 

Scale användes för att mäta 

kroppsuppfatning. SF-36 

användes för att bedöma 

hälsa och välmående. 

Värdena, som uppmättes på 

John Hopkins Burn Center, 

jämfördes med nationella 

register. 

n=224 

(0) 

46 procent av deltagarna uppvisade depressiva symtom. 

Försämrad kroppsuppfattning visade sig vara en orsak till att 

deltagarna utvecklade depressiva symtom. Riskfaktorer 

associerade med försämrad kroppsuppfattning var kvinnligt 

kön, procent skadad TBSA och brännskador i ansiktet. 

I 

(R) 

Titscher, 

Lumenta, 

Kamolz, 

Mittlboeck, 

Frey. 

2010 

Österrike 

 

Emotional associations 

with skin: Differences 

between burned and non-

burned individuals. 

Analysera skillnader mellan 

brännskadade och icke 

brännskadade när det 

kommer till känslomässiga 

associationer till huden.   

Icke-brännskadade 

(kontrollgrupp) och 

brännskadepatienter 

besvarade samma 

frågeformulär kring 

emotionella associationer till 

hud. Data analyserades enligt 

en beskrivande och 

undersökande metod. 

Kontrollgru

pp: n=1000  

(34)  

Brännskada

de: 

n=51 

(7)  

 

Båda grupperna hade positiva associationer till hud. För 

brännskadepatienterna var hud på ett signifikant sätt 

”viktigare” än för kontrollgruppen. Deltagare med skadad 

TBSA ≥ 20 procent rankade hud som mer ”noticeable” 

(märkbar) och ”strong” (stark). För 15,4 procent av de 

brännskadade och 9,91 procent av kontrollgruppen var hud 

kopplat till ordet ”dislike” (ogillande). Brännskadade 

associerade hud till bland annat ”important” (viktig), 

”sensitive” (känslig) och ”delight” (glädje,välbehag). 37,5 

procent av kvinnorna och 3,2 procent av männen uttryckte 

hud som ”gross”(äcklig). 

II 

(P) 

  

 



 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Van Loey, 

Maas, Faber, 

Taal. 

2003 

Nederländerna 

Predictors of Chronic 

Posttraumatic Stress 

Symptoms Following Burn 

Injury: Results of a 

Longitudinal study. 

Undersöka om smärtrelaterad 

ångest, objektiva stressorer 

och emotionellt svar på 

olyckan var relaterade till 

symtom på PTSD ett år 

senare. Undersöka 

förändringar i PTSD-symtom 

hos patienten under ett års 

tid. 

Flera mätningar gjordes. 

Första mätningen gjordes en 

vecka efter olyckan. Då 

mättes ångest och 

dissociation med hjälp av 

Anxiety Dissociation Scale 

(ADS). Två veckor efter 

olyckan mättes 

smärtrelaterad ångest med 

hjälp av Burn Specific Pain 

and Anxiety Scale (BSPAS). 

För att mäta traumarelaterat 

lidande användes Impact of  

Event Scale (IES). 

Deltagarna slutförde 

frågeformuläret IES två 

veckor och tre veckor efter 

olyckan. Deltagarna svarade 

sedan på frågeformuläret IES 

var åttonde vecka tills 12 

månader efter olyckan. 

n=321 

(Baseline 

= 20) 

(ett år 

= 79) 

 

Generellt minskade deltagarnas medelvärden för IES. Tre 

veckor efter skadan visade 26 procent svåra akuta 

stressproblem. Efter ett år hade siffran sjunkit till 15 procent. 

Deltagare med större andel skadad TBSA, som var av 

kvinnligt kön eller hade brännskador på händer löpte större 

risk att utveckla PTSD. Ångest under traumat och 

smärtrelaterad ångest kunde kopplas till utvecklingen av 

PTSD. 

I 

(P) 

  

 



 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Wallis, 

Renneberg, 

ripper, 

Germann, 

Wind, Jester. 

2006 

Germany 

 

Emotional Distress and 

Psychosocial Resources in 

Patients Recovering From 

Severe Burn Injury. 

Undersöka känslomässigt 

lidande och psykosociala 

resurser hos 

brännskadepatienter. 

Självskattningsformulär 

användes för att mäta 

känslomässigt lidande och 

psykosociala resurser. Datan 

analyserades statistiskt. 

n=55 

(0) 

Resultatet av studien indikerar en högre prevalens av PTSD-

symtom, depression och ångest hos deltagarna i förhållande 

till befolkningen i allmänhet. Deltagarna hade signifikant 

mer psykosociala resurser jämfört med befolkningen i 

allmänhet. Studien visade inget signifikant samband mellan 

brännskadans allvarlighetsgrad och känslomässigt lidande. 

Det fanns inget signifikant samband mellan psykosociala 

resurser och emotionellt lidande. En subgrupp (n=11) 

deltagare utmärkte sig genom att de upplevde mer lidande än 

de övrig deltagarna i studien. De hade mer ångest, mer 

symtom på depression, mer PTSD-symtom och upplevde 

mer fysisk smärta. Inga sociodemografiska skillnader eller 

skillnader i psykosociala resurser kunde finnas mellan 

subgruppen och resten av deltagarna. Subgruppen använde 

sig i större utsträckning av ”depressiv coping” och ”wishfull 

thinking” 

I 

(P) 

 

Willebrand, 

Andersson, 

Ekselius. 

2004 

Sverige 

Prediction of psychological 

health after an accidental 

burn. 

Undersöka hur 

copingstrategi, livshotande 

upplevelse och dissociation 

påverkar psykiskt välmående 

efter brännskada. 

När deltagarna stabiliserats 

medicinskt så intervjuades 

de. Deras copingförmåga 

innan olyckan utvärderades 

samt prevalens och 

erfarenhet av tidigare 

livshotande upplevelser eller 

dissociation. Ångest, 

depression och symtom på 

PTSD utvärderades med 

hjälp av 

självskattningsinstrument. 

Ångest, depression och 

symtom på PTSD mättes 

sedan igen efter tre månader.  

n=40 

(6) 

De deltagare som tidigare i livet använt avoidant coping för 

att handskas med händelser i livet upplevde mer psykisk 

ohälsa tre månader efter brännskadan. De visade mer 

symtom på ångest och depression och undvek dessutom det 

som påminde dem om brännskadan. Inget samband kunde 

påvisas mellan psykisk anpassning och procent skadad 

TBSA, kön, brännskador på händer eller i ansiktet. Psykiska 

symtom tidigt under brännskadevården var en riskfaktor för 

att uppvisa psykiska symtom tre månader efter brännskadan.   

II 

(P) 
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År 
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År 
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(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
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Willebrand, 

Andersson, 

Kildal, 

Ekselius. 

2002 

Sverige 

Exploration of coping 

patterns in burned adults: 

cluster analysis of the 

coping with burns 

questionnaire (CBQ). 

Undersöka copingstrategier 

hos vuxna brännskadade vid 

utskrivning samt att 

undersöka skillnader i 

personlighetsdrag och 

hälsostatus vid uppföljning.  

Deltagarna fick fylla i tre 

självskattningsformulär. Med 

hjälp av Coping with Burns 

Questionnaire (CBQ) 

identifierades vilken 

copingstrategi deltagarna 

använde. Burn Specific 

Health Scale-Brief (BSHS-B) 

användes för att mäta 

deltagarnas hälsostatus. För 

att bedöma personlighetsdrag 

användes Swedish 

universities Scales of 

Personality (SSP).   

n=227 

(66) 

Tre grupper urskiljdes med avseende på användandet av 

copingstrategier. En grupp bestående av 72 deltagare 

föredrog att använda känslomässigt stöd, optimism och 

problemlösning som copingstrategier. De kallades adaptive 

copers. En annan grupp med 37 deltagare använde sig främst 

av undvikande och benämndes avoidant copers. De 

resterande 52 deltagarna använde sig av en kombination av 

samtliga copingstrategier som återfinns CBQ och kallades 

därför extensive copers. Bäst hälsostatus kunde ses hos 

adaptive copers och lägst hälsostatus sågs hos avoidant 

copers. De tre grupperna skiljde sig inte avseende skadad 

procent TBSA.   

I 

(P) 

Wu, Zhai, Liu. 

2009 

Kina 

 

 

Coping strategies of eight 

patients with significant 

burn injury. 

Beskriva skillnader i 

copingstrategier som 

påverkade psykologisk och 

fysisk rehabilitering.  

Åtta ej randomiserat utvalda 

brännskadade personer 

intervjuades enligt en 

semistrukturerad 

intervjumetod. 

n=8 

(o) 

 

Optimistisk personlighet, positiva coping strategier och 

socialt stöd var viktigt för rehabilitering och  

anpassning efter brännskadan. Få  

deltagare använde religion för coping. 

III 

(K) 

 

 

 


