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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Brännskador är ett trauma som drabbar huden vid kontakt med extrema temperaturer, 

elektricitet, kemikalier eller strålning. Detta leder till omfattande skador som personen i 

värsta fall dör av. I dagens samhälle överlever dock de flesta en brännskada och kan få 

bestående men i form av hudskador, utseendeförändringar samt andra fysiska och psykiska 

konsekvenser. Dessa kan bidra till ett lidande för den drabbade och har setts påverka det 

dagliga livet. Sjuksköterskans uppgift är att se alla aspekter av lidandet för att kunna lindra 

och hjälpa patienten.    

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva personers upplevelse av psykisk hälsa i det dagliga livet efter 

brännskador. 

 

Metod  
 

Vald metod var en litteraturöversikt. Sökningar gjordes i tre olika databaser och det 

sammanställda resultatet utgår ifrån 19 utvalda artiklar.  

 

Resultat 
 

Studierna uppvisar olika resultat angående brännskadades upplevelse av psykisk hälsa. 

Upplevelsen av psykisk hälsa påverkades mest av förmågan att kunna utföra dagliga 

aktiviteter som styrdes av den befintliga rörelseförmågan. Andra indikatorer var 

arbetslöshet och förändrad självbild. Mer än hälften av de brännskadade hade en psykisk 

sjukdom efter händelsen som påverkade deras välmående, vanligast var ångest och 

depression.  

 

Slutsats 
 

Olika faktorer sågs påverka det dagliga livet och psykiska hälsan hos de brännskadade. De 

flesta upplevde en negativ påverkan med möjlighet för förbättring över tid. Psykiska 

symtom och diagnoser av ångest samt depressioner förekom. Förekomsten av en psykisk 

sjukdom innan händelsen var en faktor för sämre återhämtning och livskvalitet. 
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INLEDNING 

Brännskador är en av de mest omfattande och skrämmande skador en människa kan 

utsättas för (Van Loey & Van Son, 2003). Brännskador är även ett folkhälsoproblem 

världen över och leder till drygt 265 000 dödsfall varje år. Förutom död kan brännskador få 

följder som långa vårdtider, nedsatt fysisk funktion och drastiska hudförändringar som 

medför förändrad självkänsla och självbild. Tusentals människor lider av psykiska och 

sociala konsekvenser på grund av brännskador (World Health Organization [WHO], 2014). 

Därför behövs mer än medicinsk behandling, det finns ett behov av psykiskt stöd 

(Yabanoğlu, Yağmurdur, Taşkintuna & Karakayali, 2012). Sjuksköterskans uppgift är att 

bistå med stöd och kunskap för att lindra lidandet efter en brännskada och hjälpa 

patienterna återställa sin hälsa (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014). Omfattningen 

av de psykiska följderna påverkas bland annat av skadans utbredning samt av individens 

tidigare psykiska hälsa (Gonçalyes, Echevarria-Guanilo, de Loureiro de Carvalho, Inocenti 

Miasso  & Aparecida Rossi, 2011). Personers psykiska hälsa påverkas av förmågan att 

kunna utföra vanliga aktiviteter som är kopplat till det dagliga livet (Rydholm Hedman, 

2009). Smärta, utseendeförändringar och längden på sjukhusvistelsen bidrar även till 

psykisk ohälsa efter brännskador (Yabanoğlu et al., 2012). 

  

 

BAKGRUND 

Brännskador 

Brännskador är skador på huden och annan vävnad som uppstått vid kontakt med antingen 

extrema temperaturer, strålning, elektricitet eller kemikalier. Brännskador delas in i olika 

svårighetsgrader beroende på hur djup skadan är (Butcher & Swales, 2012). 

Svårighetsgraderna är ytlig brännskada, delhudsskada och fullhudsskada. Ytlig brännskada 

innefattar det yttersta hudlagret, epidermis. Huden rodnar och blir eventuellt lite svullen 

men skadan läker snabbt utan medicinsk behandling och efterlämnar inga ärr. 

Delhudsskada innebär att skadan går ned i nästa hudlager, dermis. Huden blir då röd och 

ömmande, vätskefyllda blåsor utvecklas i det brända hudområdet. Djupare brännskador 

kan ge betydande ärrbildning. En fullhudsskada är djup och omfattar alla hudlager, den kan 

till och med vara så djup att den omfattar organ under huden (Mathisen, 2011). 

Svårighetsgraden av brännskadan fastställs av hur skadeutbredningen ser ut samt djupet på 

skadan. Patientens ålder, eventuella sjukdomar samt om skadan omfattar ansikte, luftvägar, 

extremiteter eller könsorgan behöver också finnas i åtanke när bedömningen görs (Sjöberg 

& Östrup, 2002).  

 

 

Fysiska konsekvenser av brännskador  

Infektion  

Vid brännskador är sårinfektion den allvarligaste komplikationen och den som leder till 

flest dödsfall (Akansel, Görgeç, Yılmaz & Kahveci, 2014). En sårinfektion förvärrar även 

skadan, gör den både större och djupare. Följderna blir en ökad smärta, risk för sepsis men 

även kosmetiska konsekvenser. Utöver det fördröjer en sårinfektion sårläkningen, ökar 

näringsbehovet och kan leda till ett behov av kirurgisk behandling (Mathisen, 2011). Detta 

är inte önskvärt enligt Yildiz et al. (2014) då det är vanligare med psykiska påföljder hos 
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patienter som genomgått kirurgisk behandling eller intensivvård. För att undvika 

sårinfektion bör såret skyddas från den yttre miljön och dess bakterier (Mathisen, 2011).  

 

Smärta 

Brännskador kan ge mycket smärta ända tills skadan är helt läkt. Brännskador i mellersta 

hudlagret ger starka smärtor som kräver smärtlindring, men går skadan djupare kan 

nervändsluten bli förstörda och då kommer smärtan från omgivande vävnad (Mathisen, 

2011). Många drabbade upplever att den nyläkta huden är känslig (Rowley-Conwy, 2014). 

God smärtlindring i rätt tid har Wiechman Askay och Patterson (2008) sett ger ett bättre 

långsiktigt behandlingsresultat med bättre sårläkning. Wiechman Askay och Patterson har 

även sett en relation mellan akut smärta och utveckling av stressyndrom samt depressioner. 

För att kunna genomföra rehabilitering menar Rowley-Conwy att smärtlindring behövs. 

Adekvat smärtlindring inger även förtroende mellan patient och vårdgivare. Smärtan som 

tillkommer under skadetillfället, behandlingen och läkningen påverkar en persons psykiska 

hälsa (Mathisen, 2011). 

 

Hudförändringar efter brännskada 

Huden är kroppens största organ som framförallt har till uppgift att skydda de inre 

organismerna mot uttorkning och skydda mot skadande mekanismer utifrån. Det är ett 

organ som inte bara spelar roll fysiskt utan även psykiskt. Huden är en del av människans 

självbild och självbefinnande (Gånemo & Lindholm, 2009). Hudförändringar är kroppens 

sätt att signalera att något inte stämmer, till exempel eksem och blåsor kan tyda på olika 

bakomliggande sjukdomar. Det finns andra typer av hudförändringar som uppkommer 

sekundärt av skador och trauman till exempel ärrbildning, förstörd vävnad eller 

nytransplanterad hud (Mathisen, 2011). Detta är bestående skador som personen måste 

leva med och det är inte alltid lätt att förstå initialt (Christiaens et al., 2015). 

Hudförändringar leder till ett förändrat utseende som kan resultera i reaktioner från både 

omgivningen och sig själv. Följderna av det kan bli social isolering och en känsla av skam 

hos patienten (Mathisen, 2011). Ärrvävnad har stor påverkan på en persons liv och många 

känner sig onormala efter hudförändringen (Brown, McKenna, Siddhi, McGrouther & 

Bayat, 2008). Den förändrade kroppsuppfattningen efter brännskador kan enligt Conell, 

Coates, Doherty-Poirier och Wood (2013) ha en negativ påverkan på en persons upplevda 

livskvalitet och dagliga liv. Konsekvenserna innefattar även en förändrad självbild som kan 

ge en försämrad självkänsla eller andra negativa psykiska effekter (Thompson & Kent, 

2001). De synliga förändringarna på kroppen blir även en konstant påminnelse av 

händelsen för den drabbade (Mathisen, 2011).  

 

 

Psykiska konsekvenser av brännskador 

De psykiska tillstånd som kan uppstå efter en brännskada har konsekvenser som till 

exempel arbetslöshet, social isolering och livslång medicinering (Mathisen, 2011). Vanliga 

psykiska konsekvenser efter trauman som brännskador är posttraumatiskt stressyndrom 

(PTSD) och depressioner (Difede, Cukor, Lee & Yurt, 2009; Sareen et al., 2013). Sareen et 

al. (2013) har även sett en förekomst av suicidtankar och ångest.  

 

Ångest 

Ångest kan kännetecknas som ett tillstånd som bygger på känslan av att vilja fly inför ett 

upplevt hot. Det framträder framförallt i situationer där individen inte kan hantera hotet 

genom aktiva åtgärder. Känslan av hot kommer ofta inifrån individen, genom dennes 
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tankar och känslor. Någon gång under livet drabbas cirka var fjärde människa av 

tillståndet. Ångest är en vanlig reaktion på tillfällig oro samt att det kan vara ett sjukligt 

tillstånd. Tillståndet ger både psykiska och fysiska reaktioner som till exempel ökad puls, 

svettningar, ökad hjärtfrekvens och högre blodtryck. Ångest uppkommer ofta i samband 

med andra psykiska sjukdomar, somatiska sjukdomar samt fobier. För att undvika 

tillståndet är det viktigt att personen känner sig trygg i den befintliga situationen (Sjöström 

& Skärsäter, 2014). 

 

Posttraumatiskt stressyndrom  

PTSD kännetecknas av att personen upplevt ett trauma eller annan allvarlig händelse. I och 

med händelsen upplever personen fruktan och hjälplöshet. PTSD innebär att individen 

återupplever händelsen gång på gång. Personen undviker situationer som påminner om 

händelsen. Återupplevandet kan innebära att minnen återkommer, psykiskt obehag samt 

kroppsliga symtom som till exempel hög puls. Behandlingar för tillståndet är psykologisk 

behandling och/eller läkemedelsbehandling (Sjöström & Skärsäter, 2014). PTSD påverkar 

en persons fysiska mående och upplevda livskvalitet. Det finns olika riskfaktorer som 

bidrar till utvecklandet av sjukdomen efter en brännskada, bland annat kvinnligt kön och 

hög alkoholkonsumtion (Hobbs, 2015).  

 

Depression  

Depression utmärks av känslor som trötthet, hopplöshet, sviktande självkänsla samt 

nedstämdhet. Som deprimerad kan det vara svårt att leva det dagliga livet och utföra de 

vanliga sysslorna. Andra symtom för tillståndet är bland annat aptitlöshet, 

sömnsvårigheter, värdelöshetskänslor och koncentrationssvårigheter. Det förknippas även 

med känslor som aggressivitet och ilska. Depression kan förekomma i olika grader som 

lätt, måttlig eller svår. Den allvarligaste konsekvensen av sjukdomen är suicid och graden 

av tillståndet bör därför definieras. Människor som utvecklar depression befinner sig i 

olika situationer i livet. Det kan till exempel handla om problem inom familj, drastiska 

livsförändringar eller hård arbetsbelastning. Det finns en ökad risk att utveckla sjukdomen 

om den drabbat andra i familjen. Behandlingar för depression är psykologisk behandling 

och/eller läkemedelsbehandling (Skärsäter, 2009). 

 

Förändrad självbild 

I och med att människan utvecklas samlas personliga erfarenheter in. Självbild innebär all 

information om oss själva. Varje individ har en självbild som successivt ändras i och med 

att ny information dyker upp. Individen måste därefter anpassa sig efter den nya 

informationen (Johnson, 2003). Diehl och Hay (2011) förstärker befintlig forskning om att 

det finns en koppling mellan en persons självbild och förmåga till anpassning. Självkänsla 

är beskrivande och handlar om den egna uppfattningen av sig själv och innebär att 

självbilden värderas. Utvärderingen handlar om en inre tillfredsställelse och tillit till sig 

själv. Självbilden hos en individ kan vara positiv eller negativ medan en självkänsla kan 

vara hög eller låg. Självkänsla och självförtroende blandas ofta ihop. Självförtroende avser 

vad vi gör och är en situationsbunden och mer föränderlig bild av oss själva. 

Självförtroendet hör ihop med vilka kunskaper och förmågor en individ har inom olika 

områden. Självförtroendet kan till exempel öka genom positiv kritik om utseende eller 

prestationer samtidigt som att det kan sjunka vid negativ kritik (Johnson, 2003). Pellard 

(2006) har sett att den förändrade självbilden hos brännskadade personer är ett centralt 

omvårdnadsproblem. Enligt Thompson & Kent (2001) kan brännskador utöver en 

förändrad självbild ge en sämre självkänsla. Inte bara på grund av det förändrade utseende 

utan även nya begränsningar som inte fanns innan. 
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Hälsa och ohälsa 

Hälsa är ett begrepp med olika beskrivningar och definitioner. Det är möjligt att se hälsa ur 

två olika perspektiv, det biomedicinska och det humanistiska perspektivet. Beroende på 

vilket synsätt som används påverkas det hälsofrämjande arbetet. I det biomedicinska 

perspektivet anses god hälsa vara när personen är fri från sjukdom. För att återställa sin 

hälsa vid sjukdom eller defekt bör den lindras eller botas. I det humanistiska perspektivet 

påverkas människans hälsa av dennes upplevelser och välbefinnande. Människan ses ur ett 

helhetsperspektiv och inte komponenterna kropp, själ och ande var för sig (Willman, 

2009). Det humanistiska perspektivet stärks av omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson som 

ser hälsa som ett mer komplext tillstånd, då en person kan uppleva hälsa och samtidigt vara 

sjuk. Eriksson menar att hälsa handlar om en balans i livet och kunna uppskatta det som är 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Inom hälso- och sjukvården bör hänsyn tas till de 

olika perspektiven av hälsa för att kunna få en helhetsbild och förståelse för människans 

hälsa och ohälsa. Människan ska ses som en unik och individuell varelse som ska bemötas 

utifrån dennes villkor (Willman, 2009).  

 

Välbefinnande kan likställas med ordet lycka och betyder känslan av att vara nöjd och glad 

med tillvaron samt att må bra. Medan lycka saknar en kognitiv komponent innefattar 

välbefinnande en värdering och tillfredställelse med det egna livet (Brülde, 2007). De 

fysiska, psykiska och sociala aspekterna i en persons liv har påverkan för välbefinnandet. 

Positiva faktorer för en persons välmående är att tillhöra ett sammanhang, känna 

meningsfullhet samt trygghet (WHO, 2016; Rydholm Hedman, 2009). Livskvaliteten hos 

en individ är beroende av dennes nivå av lycka. Andra faktorer som påverkar den upplevda 

livskvaliteten är betydelsefulla relationer, prestationer samt graden av lidande (Brülde, 

2007). 

 

Livskvalitet är ett vedertaget uttryck inom sjukvården men även generellt i samhället. Det 

är en variabel som kan användas för att mäta patienters självskattade utfall av en händelse 

eller behandling. Uttrycket innefattar många olika dimensioner som påverkar nivån av 

välmående. Det kan specificeras till hälsorelaterad livskvalitet för att förtydliga att det är 

livskvaliteten kopplad till en persons hälsa som ska mätas. Områden som ofta efterfrågas är 

smärta, besvärande symtom, förmåga att utföra dagliga aktiviteter, sociala förhållanden 

och roller samt kroppsbild. Livskvalitet har olika betydelse för varje enskild individ 

(Fayers & Machin, 2007).  

 

Vårdpersonalen ska enligt 2§ i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) 

respektera patienten och dennes integritet, samt se till hela individen och behandla alla 

människor lika. Omvårdnadsteoretikern Eriksson menar att sjuksköterskans avsikter är 

vårdhandlingar som utförs för att främja patientens hälsa (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). För att patienten ska känna välbefinnande är tillfredsställande smärtlindring och 

utvärdering av smärtan en av sjuksköterskans prioriteringar. Adekvat smärtlindring lägger 

grunden för andra omvårdnadsåtgärder som ska tillfredsställa övriga behov till exempel 

näringsintag, mobilisering och sömn (Mathisen, 2011). Enligt Christiaens et al. (2015) har 

en strukturerad och följsam eftervård visat sig gynnsam för patienternas fortsatta 

välbefinnande. En annan del i omvårdnaden av brännskadade patienter och deras anhöriga 

är att låta dem tala om händelsen samt uttrycka deras oro. Vårdpersonalen bör uppmuntra 

och hjälpa patienten för att stärka dennes självbild. Personalen ska finnas till stöd för både 

patienter och anhöriga. Det är viktigt att alla parter får information om vad som hänt och 

vad som sker, detta minskar oro (Mathisen, 2011).  
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Hälso- och sjukvårdspersonal ska använda ett gott bemötande och inte döma den 

brännskadade patienten. De ska försöka förstå hur patienten upplever hudförändringarna 

och uppmuntra till en god självbild. Sjuksköterskan har även en stödjande roll för patienten 

och anhöriga (Mathisen, 2011). En del av omvårdnaden handlar om hur patienterna tas 

emot och blir bemötta. Det är en interaktion mellan patienten, anhöriga och vårdpersonalen 

samt den inställning de har till varandra. Det är den inställningen som uttrycker sig i 

kommunikationen och handlingarna parterna emellan, vilket påverkar det upplevda stödet. 

Faktorer som påverkar relationen är bland annat vänlighet, hjälpsamhet, respekt samt 

lyhördhet (Fossum, 2013).   

 

 

Psykisk hälsa och ohälsa 

Sareen et al. (2013) uppger att psykisk ohälsa blir vanligare efter brännskador eftersom att 

allt fler människor överlever större trauman. Det är olika faktorer som påverkar hur en 

individ mår efter en brännskada. do Amaral Zorita, Blanes, Francescato Veiga, da Silva 

Augusto och Masako Ferreira (2016) har i sin studie sett att kön och ohälsosamma 

levnadsvanor som alkohol- och drogmissbruk påverkar den självuppskattade livskvaliteten 

och självkänslan sex till 24 månader efter skadan. Sareen et al. har sett i forskningen att 

faktorer som kan påverka utvecklandet av psykiska problem är både biologiska och 

psykologiska men även sociala. En del faktorer finns innan skadan sker som till exempel 

tidigare psykisk hälsa, genetik och kön. Faktorer som anhörigstöd, smärta och anpassning 

till den nya situationen uppkommer efter skadan har skett. Giannoni-Pastor et al. (2015) 

har sett en koppling mellan personlighetsdrag och utvecklandet av depression och dess 

symtom. Sareen et al. skriver även att psykisk ohälsa påverkar om den brännskadade 

personen kan återvända till sitt tidigare liv och i sådana fall när.  

 

Begreppet psykisk hälsa och ohälsa betraktar välbefinnandet utifrån de psykiska 

aspekterna. Alltså inte fysiska sjukdomar och skador utan psykiska tillstånd och patientens 

upplevelse av sitt mående (WHO, 2016). Det går att beskriva psykisk hälsa som att ha väl 

fungerande mentala funktioner. Det handlar om att kunna producera i arbete och skolvärld, 

kunna ha fungerande relationer samt klara av att hantera förändring. Det som anses som 

friskt förändras över tid och bestäms utifrån samhällets värderingar och normer. 

Egenskaper som tyder på en väl fungerade individ är en hälsosam självinsikt och 

självkänsla samt att kunna ta ansvar för sina handlingar och kontrollera sitt beteende 

(Varcarolis, 2013).   

 

Gränsen mellan psykisk hälsa och ohälsa är inte entydig eller självklar, ofta är människor 

en blandning av de båda (Varcarolis, 2013). Eftersom psykisk ohälsa handlar om normer 

har sociala faktorer stor betydelse för hur en individ uppfattas och döms av andra. 

Symtomen av psykisk ohälsa döms inte alltid som negativa utan i vissa sammanhang är de 

önskvärda, som mani vid högpresterande yrken (Pilgrim, 2014). En urskiljning görs mellan 

egenskaper av psykisk ohälsa och sjukdomar. För att diagnostiseras med en psykisk 

sjukdom krävs en noggrann utredning och det tillkommer ett visst stigma. Generellt 

påverkar psykisk ohälsa en persons tankar, känslor och humör. Det kan även handla om en 

bristande förmåga att kunna relatera till andra och att inte kunna utföra dagliga aktiviteter 

(Varcarolis, 2013). Under arbetet definieras psykisk ohälsa som en persons upplevelse av 

det försämrade psykiska måendet, vilket innefattar psykiska tillstånd som ångest och 

nedstämdhet (WHO, 2016). Försämrat mående och psykiska tillstånd kan leda till 
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psykiatriska sjukdomar så som depression, PTSD och schizofreni (Varcarolis, 2013) men 

ingår också i begreppet psykisk ohälsa.  

 

 

Lidande  

Omvårdnadsbegreppet lidande innebär att något ofrånkomligt negativt påverkar individens 

livskvalitet. En människas lidande är upplevelsen av hur det oönskade känns. Det 

associeras ofta med förluster av olika slag men orsakerna är otaliga. Det är svårt att mäta 

lidande, det kan gå från att vara obemärkt i vardagen till att ha katastrofala följder (Arman 

& Rehnsfeldt, 2011). Lidandet kan vara en fysisk, emotionell eller existentiell upplevelse 

(Arman, 2012). En persons lidande definieras inte av dess orsak, utan det är den enskildes 

subjektiva upplevelse som är av betydelse (Arman & Rehnsfeldt, 2011; Brülde, 2007). 

Lidande är en del av att vara människa och alla upplever fenomenet någon gång i livet 

(Arman & Rehnsfeldt, 2011; Eriksson, 2015). En person som upplever lidande beskriver 

Eriksson (2015) som patient då lidandet är kopplat till dennes hälsa. ”Lidandet kan ge 

hälsan en mening likaväl som det kan beröva livet all mening” (Eriksson, 2015, s.58). 

Lidandet belyser enligt Eriksson olika begränsningar och resurser en individ har, samtidigt 

innefattar lidande olika förluster. 

 

Målet för omvårdnad och drivkraften för omvårdnadsarbetet har länge varit att lindra 

lidande hos patienter (Arman & Rehnsfeldt, 2011). Den brännskadade patienten har precis 

upplevt ett trauma och kan vara påverkad både fysisk och psykiskt. Sjuksköterskan bör 

därför tänka på att patienten behöver stöd inom båda aspekterna redan från början 

(Yabanoğlu et al., 2012). Fokus för omvårdnaden är att lindra patientens lidande enligt 

sjuksköterskans etiska kod (SSF, 2014). Patientens lidande är en indikator för vilka 

omvårdnadsåtgärder som behövs, både ur den psykiska och fysiska aspekten (Arman, 

2012).  

 

 

Dagligt liv 

Konsekvenser av en brännskada påverkar hela människan och kan leda till nedsatt ork samt 

förmåga att utföra dagliga aktiviteter (Mathisen, 2011). Ullrich, Wiechman Askay och 

Patterson (2009) har även påvisat en relation mellan upplevd smärta, depression efter en 

brännskada och långsiktiga problem med nedsatt rörlighet.  

 

De dagliga aktiviteterna innefattar bland annat personlig hygien, arbete och 

fritidsaktiviteter. Genom att sköta sina egna sysslor upplever individen ofta delaktighet och 

meningsfullhet, vilket har visat sig främja välbefinnandet. Activities of daily living (ADL) 

innebär en individs grundläggande behov och aktiviteter så som att sköta om personlig 

hygien, påklädning, toalettbesök samt nutritionsintag (Rydholm Hedman, 2009). 

 

Under utförande av dagliga aktiviteter används rörelser, styrka, kondition och olika 

rörelsemönster konstant. Detta innebär att rörlighetsförmåga krävs för att kunna utföra de 

olika aktiviteterna. De som har drabbats av en funktionsnedsättning, skada eller sjukdom 

kan ha en begränsad rörlighetsförmåga. Dessa personer kan ha svårigheter att utföra sina 

sysslor och kan behöva hjälp från andra människor. Olika känslor kan uppkomma i och 

med att inte kunna utföra sina dagliga aktiviteter självständigt. Rörlighetsbegränsningarna 

kan leda till låg självkänsla och förlorad integritet. För dem med rörlighetsbegränsningar 
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finns hjälpmedel att ta till, såsom kryckor, rullstolar, lyfthjälpmedel och toalettstolar. För 

att få hjälp med ADL och övriga sysslor finns extra stöd från utbildad personal att ansöka 

om. Omvårdnadsåtgärder för dem med svårigheter att utföra sina dagliga aktiviteter är 

bland annat stöd, träning samt information och undervisning (Rydholm Hedman, 2009).  

 

 

Problemformulering 

Allt fler överlever brännskador vilket leder till att fler personer än tidigare lever med svåra 

konsekvenser. Det har lett till en försämring av brännskadades psykiska hälsa (Sareen et 

al., 2013). Det handlar om en upplevd förändring av välbefinnande och lidande hos de 

brännskadade patienterna (Arman & Rehnsfeldt, 2011; do Amaral Zorita et al., 2016). 

Efter en brännskada sker fysiska och psykiska konsekvenser som patienterna behöver 

anpassa sig till. Kroppsliga förändringar i form av rörelsebegränsningar och ärrbildning 

påverkar det dagliga livet (Mathisen, 2011; Rydholm Hedman, 2009). Den nya vävnaden 

förändrar utseendet som kan påverka kroppsbilden och därmed självkänslan (Thompson & 

Kent, 2001). En annan faktor som påverkar måendet och det dagliga livet efter en 

brännskada är förekomsten av psykiska tillstånd (Sareen et al., 2013). Sjuksköterskan 

behöver ha kunskap om olika psykiska tillstånd som vanligen uppkommer efter 

brännskador och patienternas upplevelse för att kunna ge rätt form av stöd och hjälp för att 

lindra lidande och återställa hälsa (Mathisen, 2011; SSF, 2014). Detta leder till vår önskan 

att belysa kunskapen i detta område för att på lång sikt kunna minska upplevd psykisk 

ohälsa hos brännskadade patienter. 

 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva personers upplevelse av psykisk hälsa i det dagliga livet efter 

brännskador. 

 

 

METOD  

Val av metod 

Vald metod var en litteraturöversikt för att ge en samlad bild av forskning och andra 

underlag som finns om ämnet. Enligt Rosén (2012) ger en litteraturöversikt en tillförlitlig 

och systematisk sammanställning av aktuell forskning. Innehållet i översikten eftersträvar 

att vara objektiv och oberoende av våra tidigare kunskaper och åsikter i enlighet med 

Rosén. Upplägget för översikten ska vara tydligt beskriven för att studien ska kunna 

återupprepas av annan person (Rosén, 2012). 

 

Urval  

Urvalskriterierna som valdes för de vetenskapliga artiklarna var att inkludera personer med 

alla typer av brännskador samt deras upplevelse av psykisk hälsa efter händelsen, för att få 

svar på syftet. Vidare avgränsades sökningarna till att artiklarna skulle vara på engelska. 

De skulle även vara publicerade och vetenskapligt granskade mellan åren 2006-2016. 

Enligt Rosén (2012) är tidsbegränsning på de vetenskapliga artiklarna relevant för att få ett 

aktuellt resultat. Artiklar som berör brännskador hos barn samt skador till följd av ett 
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självskadebeteende exkluderades. Både kvantitativa och kvalitativa studier användes. 

Billhult och Gunnarsson (2012a) menar att kvantitativa studier används för att få större 

mängder insamlad data om prevalens av olika tillstånd. Kvalitativa studier används för att 

få en ökad förståelse av individernas upplevelse (Henricson & Billhult, 2012).  

 

Datainsamling  

Datainsamlingen utfördes under april månad år 2016 i databaserna CINAHL, PubMed och 

PsychINFO (Tabell 1). CINAHL innehåller material kring omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi. Databasen innehåller vetenskapliga artiklar och avhandlingar. PubMed berör 

ett bredare sökområde inom det medicinska ämnet och är betydligt större än de andra 

använda databaserna. Mer generaliserad information om ämnena psykologi och 

beteendevetenskap fanns att hitta på PsychINFO. Det finns olika sätt att söka i en databas, 

antingen genom fritextsökning eller specialiserad sökning. En specialiserad sökning ska 

efterfråga ett specifikt ämne till exempel författare, årtal eller ämnesord (Karlsson, 2012). 

 

Databassökning 

För att hitta artiklar som svarade på syftet krävdes sökord med liknande innebörd (Friberg, 

2012). Till att börja med gjordes sökningar med MeSH-termer och CINAHL headings 

(MH). MeSH-termer är ämnesorden som används i databasen PubMed och CINAHL 

headings används i CINAHL och PsychINFO. För att kombinera sökord och begränsa 

sökningar användes de booleska operatorerna AND och NOT (Karlsson, 2012). Sökningar 

gjordes på engelska och översättningen av ordet psykisk ohälsa var komplicerad då det inte 

finns en självklar översättning av begreppet. Det engelska uttrycket ”mental health” syftar 

på det friska tillståndet och det sjuka tillståndet översätts av Pilgrim (2014) till ”mental 

health problems”. Enligt Pilgrim är den benämningen mindre dömande och 

stigmatiserande än psykiatriska diagnoser eller uttryck som ”mental illness” och ”mental 

disorder”. Ibland används uttrycket ”mental distress”, vilket i sin tur kan vara för 

odefinierat (Pilgrim, 2014). I Svensk MeSH, en sida för översättning av svenska ord till 

MeSH-termer, fanns ingen översättning för psykisk ohälsa. Sökordet ”Burns” 

kombinerades med olika varianter och faktorer av termen psykisk ohälsa samt med psykisk 

hälsa. Sökningar i databasen PsychINFO genererade endast dubbletter och inga nya artiklar 

inkluderades. De slutgiltiga sökorden och kombinationerna som användes finns redovisade 

(Tabell 1). Inför sökandet togs hjälp från biblioteket för att specificera lämpliga sökningar, 

vilket är rekommenderat av Rosén (2012).  
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Tabell 1. Valda sökordskombinationer vid databassökning i CINAHL, PubMed och 

PsychINFO. 

 

Databearbetning  

Att göra ett bra litteratururval är en process som kontinuerligt utvärderades vilket även 

Östlund (2012) framhåller. Sökningarna gav ett sökresultat med titlarna på artiklarna. 

Första urvalet gjordes efter relevanta titlar och väsentliga ämnesord. Vidare sortering 

gjordes efter lästa abstrakt som enligt Henricson och Mårtensson (2012) är en kort 

sammanfattning av innehållet i studien. Efter 43 lästa abstrakt valdes artiklar ut. De valda 

artiklarna svarade på syftet och höll sig till inklusionskriterierna. Tjugotvå artiklar lästes i 

fulltext, för att undvika missförstånd samt öka tillförlitligheten på studien läste och 

bearbetade båda granskarna de inkluderade artiklarna vilket Rosén (2012) rekommenderar. 

Av de 22 lästa artiklarna presenterades 19 av dem i resultatet. De uteslutna artiklarna 

ansågs inte tillräckligt relevanta för syftet. De utvalda artiklarna kvalificerades sedan enligt 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

2016-04-19 

Burns [MH] AND Health 

NOT Children 

Begränsningar: engelska, 

publicerade 2006-2016 

66 3 1 1 

CINAHL 

2016-04-19 

Burns [MH] AND Distress 

Begränsningar: engelska, 

publicerade 2006-2016  

8 1 1 1 

CINAHL 

2016-04-26 

Burns [MH] AND Quality 

of Life [MH] 

Begränsningar: engelska, 

publicerade 2006-2016 

127 20 9 7 

CINAHL 

2016-04-26 

Burns [MH] AND Mental 

Health [MH] 

Begränsningar: engelska, 

publicerade 2006-2016 

16 7 4 4 

PubMed 

2016-04-19 

Burns [MeSH-term] AND 

Mental Illness  

Begränsningar: engelska, 

publicerade 2006-2016 

63 4 2 1 

PubMed  

2016-04-19 

Burns [MeSH-term] AND 

Self perception 

Begränsningar: engelska, 

publicerade 2006-2016 

17 2 1 1 

PubMed   

2016-04-19 

Burns/psychology [Mesh-

term] 

Begränsningar: engelska, 

publicerade 2006-2016 

524 6 4 4 

TOTALT  821 43 22 19 
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Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag som modifierats utifrån Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), vilka finns redovisade 

(Bilaga A).  

 

Dataanalys  

För att få ett tillförlitligt slutresultat ska ett källkritiskt förhållningssätt användas (Karlsson, 

2012). Genom att granska vald metod för studien samt urval och deltagarantal bedömdes 

artiklarnas trovärdighet. Studierna jämfördes sedan för att se likheter och skillnader. 

Artiklarna delades in i två olika kategorier genom färgkodning. Där den ena stod för 

artiklar som mätt livskvalitet och påverkan på det dagliga livet. Den andra presenterade 

data om psykiska tillstånd som förekom efter brännskador och deras påverkan på 

livskvalitet. I den första kategorin fanns det en blandning av kvalitativa och kvantitativa 

studier som beskrev samt generaliserade individernas upplevelse. Studierna analyserades 

utifrån olika faktorer som påverkade dagligt liv och delades upp i olika grupper beroende 

på vilken faktor de berörde mest. All kategorisering av materialet skedde gemensamt. I 

enlighet med Friberg (2012) sammanställdes ett resultat utifrån jämförelsen. De utvalda 

artiklarna redovisas i matrisen (Bilaga B). En del av studierna var kohort-studier som 

innefattade flertalet uppföljningar över tid. De redovisas i matrisen som T1 vid första 

uppföljningen, T2 vid andra och så vidare.   

 

Forskningsetiska överväganden  

Genom hela arbetsprocessen krävdes etiska reflektioner för att värna om individernas 

integritet och forskningens anseende. De individer som involverades i studierna ska ha 

behandlats med respekt utifrån människovärdesprincipen. Ingen ska ha kommit till skada 

och alla eventuella risker bör ha vägts mot nytta. Därför var alla inkluderade studier 

godkända av en etisk kommitté (Kjellström, 2012). För att försäkra vetenskaplig reliabilitet 

är de inkluderade artiklarna granskade av andra forskare (Karlsson, 2012). 

 

Studierna som inkluderades i litteraturöversikten granskades utifrån ett etiskt 

förhållningssätt som baseras på sjuksköterskornas internationella etiska kod. Det bygger på 

deltagarnas autonomi, frivillighet, samtycke och tillgång till adekvat information. De ska 

när som helst kunna avbryta sin medverkan i studien (Kjellström, 2012). Utöver tidigare 

nämnda etiska ställningstaganden är arbetet fritt från plagiering genom hänvisning till 

referenser. Plagiering innebär att skribenten använder sig av andras texter och idéer utan att 

referera till dem (Helgesson, 2006). 

 

Under arbetet eftersträvades att undvika bias för att upprätthålla vetenskaplig tillförlitlighet 

av resultatet. Bias är när ens personliga egenskaper och erfarenheter påverkar studien 

(Billhult & Gunnarsson, 2012b). I samstämmighet med Rosén (2012) har en öppenhet för 

olika typer av resultat använts för att inte missa fynd. Noggrannhet och hederlighet har 

använts vid tolkning av artiklarna för att på så korrekt vis som möjligt återge de 

inkluderade artiklarnas innebörd (Kjellström, 2012). 

 

 

RESULTAT  

Den integrerade analysen presenteras i en huvudrubrik formulerad med utgångspunkt från 

studiens syfte. Under huvudrubriken framkommer teman som uppkommit under 
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granskningen av artiklarna. De olika temana i resultatet är Upplevelse av livskvalitet, 

Förmågan att kunna utföra dagliga aktiviteter, Vara en del av arbetslivet, Förändrad 

självbild och Förekomst och påverkan av psykiska tillstånd.  

 

 

Upplevelse av vad som påverkar psykisk hälsa i det dagliga livet efter brännskada  

Upplevelse av livskvalitet 

Livskvaliteten upplevs sämre hos brännskadade patienter i det initiala skedet i jämförelse 

med den övriga populationen (Elsherbiny et al., 2011; Koljonen et al., 2013; Orwelius et 

al., 2013; Van Loey et al., 2011). I andra studier av Palmu et al. (2015), Renneberg et al. 

(2014) och Ricci et al. (2014) visades däremot motsatsen, att patienter hade en god hälsa 

och en nästan opåverkad livskvalitet i jämförelse med en normativ populationsgrupp redan 

i det initiala skedet. Baillie et al. (2014) undersökte den positiva effekten av en brännskada 

och kom fram till att några upplevde en personlig utveckling.  

 

Långsiktigt förändrades livskvaliteten till det bättre hos de flesta patienterna (Renneberg et 

al., 2014; Van Loey et al., 2011; Öster et al., 2013). Koljonen et al. (2013) såg dock ingen 

betydelsefull ökning av livskvalitet över tid, utan uppgav liknande nivåer två år efter 

utskrivning. 

 

Faktorer för lägre upplevd livskvalitet var antalet operationer, längden på sjukhusvistelsen 

och förekomsten av depressiva symtom (Palmu et al., 2015; Ricci et al., 2014; Van Loey et 

al., 2011). Ångest och stressymptom sågs även som riskfaktorer samt hur stor yta på 

kroppen som hade bränts, ”Total Body Surface Area” (TBSA) (Ricci et al., 2014). Medan 

andra studier visade att TBSA inte spelade någon större roll i aspekten för livskvalitet 

(Koljonen et al., 2013; Palmu et al., 2015). Kvinnor hade generellt en sämre upplevd 

livskvalitet efter brännskador (Palmu et al., 2015; Renneberg et al., 2014).  

 

Förmågan att kunna utföra dagliga aktiviteter  

Ett vanligt problem efter brännskador är oförmågan att utföra vardagliga sysslor såsom 

personlig hygien och påklädning (Costa et al., 2008; Koljonen et al., 2013; Moi & 

Gjengedal, 2008; Moi et al., 2008; Ricci et al., 2014; Van Loey et al., 2011). Förmågan att 

kunna delta i dagliga aktiviteter påverkade både personens fysiska och psykiska välmående 

(Renneberg et al., 2014). Att inte klara av att ta hand om sig själv bidrog till en lägre 

upplevd livskvalitet (Koljonen et al., 2013; Renneberg et al., 2014; Van Loey et al., 2011). 

I motsats sågs det att få utföra dagliga moment självständigt ledde till en känsla av frihet 

och ökad livskvalitet (Costa et al., 2008; Moi & Gjengedal, 2008; Moi et al., 2008). 

 

Rörelseförmågan hade en stor betydelse för personernas upplevda psykiska hälsa 

(Renneberg et al., 2014). Begränsningar påverkade flera aspekter av personens liv till 

exempel arbete, sexuella relationer och fysisk aktivitet (Costa et al., 2008; Koljonen et al., 

2013). En känsla av sorg och frustration uppstod efter att ha förlorat förmågan att delta i 

aktiviteter som tidigare var glädjande såsom dans (Moi & Gjengedal, 2008; Moi et al., 

2008). Oavsett nya begränsningar fanns en tacksamhet över att vara vid liv (Moi & 

Gjengedal, 2008).  

 

Anledningen till nedsatt rörelseförmåga kunde vara amputation eller besvärande ärrvävnad 

(Moi & Gjengedal, 2008). Långa sjukhusvistelser efter skadan försvagade kroppen och 

sänkte motivationen vilket försvårade rehabiliteringen till en början. Hopp om framtiden 
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och ett liv efter tiden på sjukhuset kom till liv då de fysiska förmågorna börjar återkomma 

(Moi et al., 2008). Förbättring sågs ofta i områdena rörelse och vanliga aktiviteter 

(Koljonen et al., 2013; Van Loey et al., 2011).   

 

Andra påverkade områdena efter brännskador var sömn (Koljonen et al., 2013) och 

besvärliga symtom som smärta, klåda och kramper (Koljonen et al., 2013; Moi et al., 2008; 

Ricci et al., 2014; Van Loey et al., 2011). Fortsatta besvär med symtomen fanns kvar efter 

längre tid (Van Loey et al., 2011).  

 

Vara en del av arbetslivet 

Några år efter en upplevd brännskada var majoriteten av patienterna tillbaka på arbetet 

medan en tredjedel hade svårigheter med att återvända (Elsherbiny et al., 2011; Öster & 

Ekselius, 2011). Arbetslöshet påverkade en persons psykiska hälsa (Orwelius et al., 2013; 

Öster & Ekselius, 2011). Upplevd livskvalitet bland de som gick tillbaka till arbetet var i 

stort sett på samma nivå som övriga befolkningen (Öster & Ekselius, 2011). Däremot 

uppgav arbetslösa lägre upplevd livskvalitet och att ha ett jobb ansågs som en positiv del 

av livet (Costa et al., 2008; Orwelius et al., 2013; Öster & Ekselius, 2011). Riskfaktorer för 

att inte återvända till arbetet var att bo ensam, haft en längre sjukhusvistelse på grund av 

brännskadan samt tidigare psykiska sjukdomar (Öster & Ekselius, 2011; Öster et al., 2013). 

Arbetslöshet har en koppling till en persons fysiska förmågor, mentalitet och generella 

mående (Orwelius et al., 2013). Öster och Ekselius (2011) och Öster et al. (2013) påvisade 

att inte återvända till arbetet efter en brännskada var ett långsiktigt problem som många 

upplevde år efter skadan. I och med brännskadan kan det vara svårt att utföra tidigare 

arbetsuppgifter, dessa kunde därför ändras eller resultera i uppsägning (Costa et al., 2008; 

Elsherbiny et al., 2011; Öster & Ekselius, 2011). Om detta skedde var det svårt att skaffa 

ett nytt arbete (Costa et al., 2008). 

 

Förändrad självbild  

Beträffande upplevelsen om den förändrade kroppen och nya självbilden fanns det 

skillnader mellan könen, kvinnorna upplevde att det var ett större problem än männen 

(Hunter et al., 2013; Ricci et al., 2014). Ärren efter skadorna märkte patienterna och 

indikerade en händelse som kunde väcka nyfikenhet hos andra (Moi et al., 2008). Därför 

valde många att dölja synliga ärr från omgivningen för att undvika blickar och 

kommentarer, som kunde upplevas som obehagliga (Costa et al., 2008; Hunter et al., 2013; 

Moi et al., 2008). Skamkänslor var en vanlig konsekvens av förändrat utseende (Costa et 

al., 2008; Hunter et al., 2013). Även en rädsla för att skrämma omgivningen, framförallt 

anhöriga, fanns (Costa et al., 2008). Trots detta uppgav patienterna att de var oberörda av 

utomståendes åsikter (Hunter et al., 2013; Moi et al., 2008) och valde till och med att visa 

upp sina ärr (Costa et al., 2008; Hunter et al., 2013).  

 

Det fanns en känsla av missnöjdhet kring självbilden hos många patienter (Hulbert-

Williams et al., 2008; Hunter et al., 2013). Bland annat kunde deras egen spegelbild utlösa 

oväntade känsloreaktioner (Hulbert-Williams et al., 2008; Moi et al., 2008). De använde 

även hårda och negativt laddade ord för att beskriva sina ärr och kroppar (Hunter et al., 

2013). Anblicken av friska, obrända kroppsdelar kunde utlösa en känsla av ångest 

(Hulbert-Williams et al., 2008).  

 

Förekomsten och påverkan av psykiska tillstånd  

Det var vanligt förekommande att ha drabbats av en psykisk sjukdom efter brännskada 

(Cakir et al., 2015; Palmu et al., 2015; Palmu et al., 2010; Palmu et al., 2011; ter Smitten et 
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al., 2011). De tillstånd som sågs oftast var ångest och depression (Palmu et al., 2015; 

Palmu et al., 2010; Palmu et al., 2011; Ricci et al., 2014; ter Smitten et al., 2011). 

Förekomst av psykiska tillstånd påverkade den upplevda livskvaliteten negativt (Orwelius 

et al., 2013; Palmu et al., 2015; Ricci et al., 2014). Det var även den upplevda 

problematiken med ångest och depression som förbättrades minst över tid i jämförelse med 

andra problemområden (Van Loey et al., 2011). Endast Cakir et al. (2015) såg att PTSD 

hörde till ett av de vanligare tillstånden efter brännskada. Medan resterande studier fick 

fram en lägre prevalens av tillståndet (Palmu et al., 2015; Palmu et al., 2010; Palmu et al., 

2011; ter Smitten et al., 2011). PTSD hade en negativ inverkan på livskvaliteten (Cakir et 

al., 2015). Förvirringstillstånd och missbruksproblematik kunde även förekomma i mindre 

utbredning (Palmu et al., 2015; Palmu et al., 2010; Palmu et al., 2011).  

 

Uppföljning år efter skadan inträffat visade att psykisk påverkan både fanns kvar och 

kunde uppkomma i efterhand (ter Smitten et al., 2011). Det fanns även drabbade som hade 

psykiska sjukdomar innan skadan inträffade vilket påverkade livskvaliteten negativt 

(Orwelius et al., 2013; Palmu et al., 2010). ter Smitten et al. (2011) såg en utveckling av 

psykiska sjukdomar efter skadan hos en tredjedel av deltagarna. 

 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

Upplevelsen av livskvalitet var sämre hos brännskadade personer men förbättrades över 

tid. Faktorer som påverkade den psykiska hälsan var begränsningar i det dagliga livet 

relaterat till rörelseförmågan, möjligheten att återvända till arbete och förändrad självbild. 

Förekomsten av psykiska tillstånd var vanliga efter brännskador och påverkade 

livskvaliteten negativt.  

 

Tidigare var brännskador livshotande trauman som ofta ledde till döden. Med ny forskning 

och utvecklandet av sjukvården överlever nu en allt större del av den brännskadade 

populationen (Gonçalyes et al., 2011; Sareen et al., 2013). Vilket leder till nya problem 

som inte fanns innan. Förutom allvarliga skador som kräver lång och besvärlig behandling 

har psykiska följder setts förekomma (Sareen et al., 2013; Yabanoğlu et al., 2012). En ökad 

förekomst av psykiska sjukdomar och en påverkan på personens upplevda livskvalitet har 

setts (Orwelius et al., 2013). För att hjälpa dessa patienter behöver dem stöd. Enligt 

sjuksköterskans etiska kod är det en del av sjuksköterskans roll att lindra lidande och 

främja hälsa (SFF, 2014).  

 

Utifrån litteraturen framkommer det att brännskadade har en påverkad livskvalitet (do 

Amaral Zorita et al., 2016; Mathisen, 2011) vilket stärktes av vår studie. Dock var det vissa 

studier som påvisade en mindre eller nästan ingen påverkan på livskvalitet hos 

brännskadade när de jämfördes med en icke-brännskadad kontrollgrupp (Palmu et al., 

2015; Ricci et al., 2014). Dessa skillnader i resultat kunde bero på mindre urvalsgrupper, 

skador med lägre allvarlighetsgrad hos de inkluderade deltagarna samt möjligheten att 

resultaten stämde och de brännskadades livskvalitet inte påverkades markant av skadan.  

 

Några av studierna påvisade en förbättrad livskvalitet hos deltagarna efter tid. Nivåerna 

kunde jämställas med övriga befolkningen och tidigare upplevd livskvalitet (Renneberg et 

al., 2014). Koljonen et al. (2013) uppgav däremot bara en liten ökning. Det framgick även 
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att psykiska besvär kunde uppkomma år efter skadan (ter Smitten et al., 2011), det tycker 

vi visar att det aldrig är för sent med uppföljning och stöd efter brännskador. Med tiden 

kunde utveckling av upplevd livskvalitet till och med bli bättre än innan hos några av 

individerna (Baillie et al., 2014). Moi och Gjengedal (2008) påvisade att de drabbade fick 

andra prioriteringar i livet efter olyckan. De beskrev en tacksamhet och ödmjukhet inför 

livet. Det är lätt att fokusera på de negativa konsekvenserna efter en brännskada och 

glömma att personen överlevt ett trauma, vilket kan medföra positiva förändringar i det 

fortsatta livet.  

 

Det är vanligare med psykiska konsekvenser hos de patienter som genomgått kirurgisk 

behandling och/eller intensivvård enligt Yildiz et al. (2014). Det går att återse i resultatet 

där de framkom i en del av studierna att antal operationer och antalet dagar på sjukhus var 

indikatorer för lägre livskvalitet (Palmu et al., 2015; Ricci et al., 2014; Van Loey et al., 

2011). Vilket kan tydas som att allvarligare skador har mer effekt på den upplevda 

livskvaliteten efter en brännskada.  

 

Under studien nämndes flera faktorer som påverkade personernas välmående och lidande. 

Det initiala problemet som nämndes av de flesta var påverkan på det dagliga livet och 

förmågan att kunna ta hand om sig själv (Renneberg et al., 2014). Påverkan var till 

exempel förändrade sociala roller i relationer, möjligheten att återvända till arbetet och nya 

begränsningar i livet (Orwelius et al., 2013; Renneberg et al., 2014). Lidande handlar ofta 

om upplevelsen av förluster (Arman & Rehnsfeldt, 2011). Detta kan kopplas till förlusten 

av tidigare förmågor och liv som bidrar till lidande hos den brännskadade. Enligt Eriksson 

(2015) är lidande en del av livet.  

 

Rörligheten har störst inverkan på möjligheten och förmågan att utföra dagliga sysslor 

(Rydholm Hedman, 2009). Begränsningar i att utföra vanliga aktiviteter och rörelser hade 

en negativ korrelation med den upplevda livskvaliteten (Koljonen et al., 2013; Renneberg 

et al., 2014), vilket bidrar till ett ökat lidande. I kvalitativa studier av Costa et al. (2008) 

och Moi et al. (2008) framgick det att immobilisering och nya begränsningar upplevdes 

som problem. Utförandet av ADL och personlig hygien blev svårt, detta förminskade en 

persons integritet och självständighet (Moi et al., 2008) vilket stärks av Rydholm Hedman 

(2009). Det är inte bara rörligheten som hindrar personlig hygien då läkning av det 

brännskadade området hindrar patienter från att bada och duscha (Mathisen, 2011). 

Begränsningar i rörlighet bidrog till en förändrad och ofta försämrad livskvalitet 

(Renneberg et al., 2014). Rydholm Hedman (2009) påvisar att rörlighetsförmåga krävs för 

att självständigt utföra aktiviteter, vilket ökar välbefinnandet. Aktiviteter som tidigare var 

roande till exempel dansa eller spela fotboll kunde gå förlorade. Under arbetets gång har vi 

sett att rörlighet är en viktig komponent i det dagliga livet för att kunna tillgodose behov 

och må bra. Utförandet av ADL och vanliga aktiviteter självständigt är ett privilegium som 

vi anser tas för givet.  

 

Det fanns svårigheter med rehabiliteringen efter en brännskada. Enligt Moi et al. (2008) 

var den svår att påbörja då patienterna var försvagade efter långtids sängliggande. 

Amputation av kroppsdelar till följd av brännskador var en faktor som kunde försvåra 

rehabiliteringen. Sjuksköterskan har till uppgift att bistå med stöd och information till både 

patienten och anhöriga under rehabiliteringen och övrig vårdtid (Mathisen, 2011; Rydholm 

Hedman, 2009). Patienterna behövde även stöd från anhöriga, vilket kunde vara 

påfrestande för dem. De anhöriga uppgav en förändring hos patienterna som till exempel 

ökad aggressivitet, dåligt tålamod samt frustration (Costa et al., 2008). En risk vi såg med 
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det var påfrestning för relationer och svårigheter med att återgå till ett normalt liv 

tillsammans. Moi och Gjengedal (2008) rapporterade en känsla av glädje under 

rehabiliteringen efter att ha åstadkommit moment som att ställa sig upp eller klä på sig 

själv, detta motiverade till fortsatt träning. 

 

En faktor som uppgavs påverka livskvaliteten var möjligheten att återgå till arbetet, detta 

var en faktor vi inte förutspått eller sett i tidigare underlag. Upplevd livskvalitet hos 

brännskadade påverkades negativt av arbetslöshet och fortsatte vara ett problem över tid 

(Öster & Ekselius, 2011). Costa et al. (2008) uppgav att det kunde vara svårt att utföra 

tidigare arbetsuppgifter varav nya arbetsuppgifter kunde ges alternativt resultera i 

uppsägning. Vid eventuell arbetslöshet var det svårt att hitta ett nytt jobb (Costa et al., 

2008). Arbetet är en av de dagliga aktiviteterna som ger livet rutiner och gemenskap. 

Enligt Rydholm Hedman (2009) är meningsfullhet och delaktighet komponenter i 

välbefinnandet.  

 

Hudförändringar påverkar självbilden och det dagliga livet. Självbilden är informationen vi 

har om oss själva, positiv och negativ (Johnson, 2003). Utseendet och huden är en del av 

människans självbild (Gånemo & Lindholm, 2009). Brännskador leder till hudförändringar 

som kan förändra självbilden (Mathisen, 2011). En förändrad självbild kan i sin tur leda till 

försämrad självkänsla och andra psykiska effekter (Thompson & Kent, 2001). De synliga 

hudförändringarna visade sig påverka livskvaliteten. De flesta ville täcka ärren och dölja 

det berörda området för att slippa kommentarer och nyfikna blickar från omgivningen. En 

känsla av skam över sin kropp eller rädsla över att skrämma anhöriga infann sig och 

påverkade det dagliga livet (Costa et al., 2008; Hunter et al., 2013).  

 

Relationen mellan psykisk hälsa och brännskador är komplex. Det framgår att personer 

med psykiska sjukdomar oftare utsätts för brännskador (Sareen et al., 2013). Samtidigt som 

brännskador hade psykiska påföljder som utvecklandet av nya psykiska sjukdomar samt 

intensifierade redan befintliga sjukdomar (Palmu et al., 2010). Hur stor andel som 

drabbades av en viss sjukdom skiljde sig lite beroende på hur lång tid efter skadan studien 

utfördes, dock endast marginellt. Utifrån vår studie var de vanligaste åkommorna 

depression och ångest (Palmu et al., 2015; ter Smitten et al., 2011). Vilket överensstämmer 

med övrig forskning (Difede et al., 2009; Sareen et al., 2013). Även PTSD förekom men 

inte i lika hög grad som i andra studier (Palmu et al., 2015; ter Smitten et al., 2011).  

Psykiska tillstånd påverkade den upplevda livskvaliteten negativt, speciellt om det fanns 

psykisk ohälsa innan skadan (Palmu et al., 2010). 

 

Det kunde ses en skillnad mellan könen. Det är allt fler män än kvinnor som utsätts för 

brännskador (WHO, 2014). Detta var överensstämmande för samtliga studier då de 

innehöll en majoritet av manliga deltagare. Det kan bero på att män generellt utsätts för 

mer risker i samband med yrket och intressen. Det kvinnliga könet är en riskfaktor för 

försämrad livskvalitet och psykisk ohälsa efter brännskador (Palmu et al., 2015; Sareen et 

al., 2013). Kvinnor blev mer påverkade av det förändrade utseendet (Hunter et al., 2013) 

och drabbades lättare av depression (Renneberg et al., 2014; Ricci et al., 2014).  

 

Resultatet svarade på syftet då det fastställde vad som påverkade en persons psykiska hälsa 

utifrån självuppskattad livskvalitet efter brännskada. Som vi trodde innan var utseende och 

uppfattning över sin kropp en bärande faktor liksom förmågan att kunna delta i dagliga 

aktiviteter. Arbetslösheten var en oberäknad faktor som påverkade livskvaliteten negativt.  
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Metoddiskussion  

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelse av psykisk hälsa i det dagliga livet 

efter brännskador. För att få svar på syftet valde vi att göra en litteraturöversikt, detta för 

att få en samlad bild av det underlag som finns om ämnet (Rosén, 2012). Det var 

patienternas upplevelse av brännskadors påverkan i det dagliga livet som var i fokus. En 

intervjustudie hade därför varit att föredra för att få en ökad förståelse för patienternas 

subjektiva upplevelser (Danielson, 2012). Vi begränsades dock av att vi som 

sjuksköterskestudenter av etiska skäl inte får intervjua patienter samt av tidsbrist, därför 

gjordes en litteraturöversikt. 

 

När artiklar valdes utgick vi från inklusions- och exklusionskriterier, detta för att grunden 

till valet av artiklarna skulle bli tydligt (Friberg, 2012). För att få svar på syftet valde vi att 

inkludera artiklar som innefattade alla olika typer av brännskador samt personers 

upplevelse av psykisk hälsa efter händelsen. Artiklarna skulle vara publicerade och 

vetenskapligt granskade mellan år 2006-2016, för att få så uppdaterad forskning som 

möjligt. Enbart artiklar på engelska lästes då våra språkkunskaper var begränsade till 

svenska och engelska och det fanns inga artiklar på svenska om ämnet. Studier som 

berörde barn exkluderades då vi såg att dessa studier ofta innefattade en uppföljning om 

psykisk hälsa i vuxen ålder. Vi valde även att exkludera artiklar som uttalat innefattade 

brännskador till följd av självskadebeteende, då dessa individer redan hade psykisk ohälsa 

innan händelsen (Sjöström, 2014). Många av artiklarna inkluderade alla typer av 

brännskador. Vilket gjorde det svårt för oss att identifiera vilka av artiklarna som innehöll 

brännskador till följd av självskador. I och med att några av artiklarna inte tydligt nämnt 

vilka typer av brännskador de inkluderat kan detta ha påverkat vårt resultat. Det var även 

svårt att avgöra om de psykiska tillstånden hade funnits där innan händelsen eller om de 

uppkom som en konsekvens. En del studier valde att aktivt exkludera patienter som hade 

psykiska sjukdomar innan händelsen. Andra kontrollerade inte förekomsten av tidigare 

sjukdomar vilket kan ha lett till en skillnad i resultaten studierna emellan samt påverkat 

vårt resultat. 

 

För att hitta relevanta artiklar till vårt arbete användes databaserna CINAHL, PubMed och 

PsychINFO. Sökningarna i CINAHL och PubMed gav många träffar vilket även 

innefattade irrelevanta artiklar. Många av våra utvalda artiklar fanns på både PubMed och 

CINAHL. Sökningarna i PsychINFO gav inga nya artiklar utan endast dubbletter. Vid 

sökningarna använde vi oss av olika sökord som hade en liknande innebörd för att få ett 

önskat sökresultat vilket Friberg (2012) rekommenderade. För att få fram de olika orden 

tog vi hjälp av biblioteket, vilket vi tyckte var till stor nytta. Vi hade nämligen problem 

med att veta vilka ord som skulle användas för psykisk ohälsa. Tillsammans med 

bibliotekarien kom vi fram till relevanta träffar med hjälp av sökorden ”mental health”, 

”mental illness” och ”quality of life”. 

 

Vi klassificerade de utvalda artiklarna enligt Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag av Berg, Dencker och Skärsätter (1999) och Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011). Vid granskningen togs det i åtanke om studierna var etiskt granskade, 

vilken metod som använts samt antalet deltagare. Fler deltagare ger ett mer pålitligt och 

generellt överförbart resultat (Billhult & Gunnarsson, 2012c). Ingen av oss har dock stora 

kunskaper eller erfarenheter av att granska studier vilket påverkar reliabiliteten. En av 

studierna som finns med i resultatet har kvalificerats med låg kvalitet. Denna finns med för 

att stärka vårt framtagna resultat då den gav samstämmigt resultat med många av de andra 
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inkluderade studierna. Några studier bestod av en eller flera uppföljningar kring 

livskvaliteten över tid. Vilket resulterade i bortfall av deltagare under studiens gång. 

Antalet deltagare kunde skilja markant mellan första och sista undersökningen och kan ge 

ett missvisande resultat.   

 

Alla studier lästes av oss båda och jämfördes sedan för att likheter och skillnader skulle 

ses. Under analysens gång uppkom bland annat språksvårigheter. Vi upptäckte att det var 

svårt att förstå exakt vad författarna hade skrivit och menade, vilket kan ha påverkat 

resultatet. 

 

Livskvalitet är ett svårdefinierat uttryck som är svårt att mäta. Det har utvecklats 

instrument för att kunna mäta patienters självrapporterade resultat av behandling eller 

upplevt mående efter händelser (Fayers & Machin, 2007). Det finns ett specifikt 

livskvalitetsinstrument utvecklat för brännskadade individer med specifika 

problemområden (Kildal, Andersson, Fugl-Meyer, Lannerstam & Gerdin, 2001). 

Författarna för enskilda studier behöver förtydliga vad det är för typ av livskvalitet de har 

för avsikt att undersöka samt vilka livskvalitetsinstrument som använts, då det finns en 

mängd olika varianter. Fayers och Machin säger att det aldrig fullständigt går att mäta en 

persons livskvalitet. Begreppet är för komplext och subjektivt. Eftersom det användes olika 

livskvalitetsinstrument i studierna blev det svårigheter med att jämföra artiklarna och 

sammanställa ett trovärdigt resultat.  

 

För att undersöka förekomst av psykiska sjukdomar har studierna använt sig av olika 

metoder. En del har använt sig av frågeformulär som patienten själv har fått fylla i och 

uppskattat uppkomsten av tillstånds-specifika symtom. Andra har använt sig av en 

utarbetad intervjuteknik som bygger på olika instrument och utförts av utbildad psykolog 

som fastställer en diagnos. Därför kan resultaten vara ojämna fast de flesta inkluderade 

studierna har fått liknande siffror oberoende vald metod. Denna skillnad sänker självklart 

trovärdigheten på studien men troligen inte generaliserbarheten.  

 

Styrkor med studien är att vi har fått fram ett resultat som stöds av flera olika vetenskapliga 

artiklar. Många påpekar samma faktorer som påverkar det dagliga livet och upplevelsen av 

psykisk hälsa. Vårt resultat överensstämmer med annan forskning och litteratur. En 

svaghet är att vi inte granskade fler artiklar innan de inkluderade valdes ut samt att de 

flesta utvalda artiklarna kommer från ett begränsat geografiskt område.  

 

 

Slutsats   

En del studier såg en försämrad livskvalitet i jämförelse med övriga befolkningen, medan 

andra inte mätte någon markant försämring hos de brännskadade. Den faktor som 

påverkade det dagliga livet mest var rörlighetsförmågan, vilken visade sig påverka en 

persons integritet och psykiska hälsa. Rörelseförmågan påverkade även ifall personen 

kunde återgå till arbetet eller inte, vilket var en av faktorerna som påverkade det dagliga 

livet. Det förändrade utseendet efter en brännskada påverkade kroppsuppfattningen och 

ärren drog till sig oönskad uppmärksamhet som kunde leda till obehag och försämrad 

psykisk hälsa. Psykiska sjukdomar förekom, främst sågs symtom och diagnoser av ångest 

samt depressioner, detta påverkade en persons psykiska hälsa och det dagliga livet. 

Förekomsten av en psykisk sjukdom innan händelsen var en faktor för sämre återhämtning 

och livskvalitet. 
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Fortsatta studier   

Vidare studier bör göras angående vad omvårdnadspersonal kan göra för att underlätta 

anpassningen efter händelsen utifrån de identifierade faktorerna, samt undersöka vilket 

stöd patienterna anser viktigt i deras rehabilitering. Även studier med fokus på positiva 

följder samt faktorer som påverkar livskvaliteten positivt efter en brännskada efterfrågas. 

 

Klinisk tillämpbarhet    

Studien belyser att det finns en psykisk dimension efter en brännskada som påverkar det 

dagliga livet. Denna försvinner inte efter att individen är fysiskt återställd utan den 

psykiska problematiken återstår och kan begränsa en persons dagliga liv. Det krävs 

uppföljning från omvårdnadspersonal i form av rätt stöd och utbildning för att hjälpa den 

brännskadade att återfå god livskvalitet och lindra lidande. 
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 BILAGA A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas 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 (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomized 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 urvals-process; 

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 kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.  
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BILAGA B 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Baillie, S. 

E., 

Sellwood, 

W., & 

Wisely, J. 

A.  

2014 

Storbritanni

en 

Post-traumatic 

growth in adults 

following a burn 

Undersöka förekomsten 

av ”post-traumatic 

growth” (positiv 

personlig utveckling efter 

trauma [vår 

översättning]) hos den 

brännskadade 

populationen. 

Kvantitativ insamlings 

metod av personlig 

utveckling, socialt stöd, 

coping strategier och 

optimism. Samt 

självskattningsformulär 

om brännskade-specifik 

hälsa och påverkan av 

PTSD.  

223 

(148) 

En liten förekomst av post-traumatic  

growth sågs i studien men den var  

mindre än tidigare studier visar. Studien  

visade att personlig utveckling fram- 

trädde efter psykisk påfrestning. 

P 

II 

Cakir, U., 

Terzi, R., 

Abaci, F., & 

Aker, T. 

2015 

Turkiet 

 

 

 

 

The prevalence of 

post-traumatic stress 

disorder in patients 

with burn injuries, 

and their quality of 

life 

Utforska prevalensen av 

PTSD hos brännskadade 

patienter som undergår 

rehabilitering och 

utvärdera deras 

livskvalitet.  

 

 

 

 

Information insamlad 

från journaler. 

Självskattningsformulär 

om livskvalitet. PTSD 

diagnos utfördes enligt 

adekvat verktyg.   

21 

(0) 

Nästan hälften av deltagarna hade 

PTSD. Vilket påverkade en persons 

upplevda livskvalitet negativt.  

P 

II 

RCT- Randomiserad kontrollerad studie, CCT- klinisk kontrollerad studie, P- Icke kontrollerad studie, R- retrospektiv studie, K- kvalitativ studie 

I hög kvalitet, II medel kvalitet, III låg kvalitet  



III 

 

 
Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Costa, M. 

C. S., Rossi, 

L. A., 

Lopes, L. 

M., & 

Cioffi, C. L.  

2008 

Brasilien 

The meanings of 

quality of life: 

Interpretative 

analysis based on 

experiences of 

people in burns 

rehabilitation 

Identifiera prioriteringar 

och förändringar som 

skett efter brännskadan. 

Urskilja innebörden av 

upplevelsen av en 

brännskada på personers 

liv.  

Semi strukturerade 

intervjuer och 

observationer. Analysen 

skedde med en 

etnografisk metod. 

19 

(0) 

De viktigaste faktorerna för personernas  

upplevelse av livskvalitet var familj och 

vänner, kunna arbeta, utför ADL och  

dagliga aktiviteter. Begränsningar sågs  

som ett hinder och det förändrade 

utseendet påverkade flera aspekter i livet. 

Anhöriga nämnde en attitydförändring  

hos de brännskadade med mer  

aggressivitet och frustration.  

K 

II 

Elsherbiny, 

O., Salem, 

M., El-

Sabbagh, 

A., 

Elhadidy, 

M., & 

Eldeen, S. 

2011 

Egypten 

Quality of life of 

adult patients with 

severe burns 

Bedöma livskvaliteten 

hos vuxna patienter med 

allvarliga brännskador. 

Intervjuer baserade 

självskattningsformulär 

samt insamling av 

parametrar från 

journaler. 

100 

(0) 

Studien visade negativ påverkan på de  

flesta av livets dimensioner. De faktorer  

som påverkade mest var arbetslöshet,  

självkänsla och förmågan till känslor i  

relationer. Även en fysisk påverkan i  

form av värmekänslighet nämndes. 

P 

III 

RCT- Randomiserad kontrollerad studie, CCT- klinisk kontrollerad studie, P- Icke kontrollerad studie, R- retrospektiv studie, K- kvalitativ studie 

I hög kvalitet, II medel kvalitet, III låg kvalitet   



IV 

 

RCT- Randomiserad kontrollerad studie, CCT- klinisk kontrollerad studie, P- Icke kontrollerad studie, R- retrospektiv studie, K- kvalitativ studie 

I hög kvalitet, II medel kvalitet, III låg kvalitet 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Hulbert-

Williams, N. 

J., Hulbert 

Williams, S. 

L., Mcilroy, 

D., & 

Bunting, B. 

2008 

Storbritannien 

Anxiety in recovery 

from severe burn 

injury: An 

experimental 

comparison 

Att undersöka påverkan på 

ångesten hos 

brännskadade genom olika 

typer av fotografiska 

stimuli jämfört med en 

kontrollgrupp. 

Experimentell design. 

Olika foton användes, 

både på brännskadade 

och icke-brännskadade 

kroppsdelar och visades 

för deltagarna.  

Deltagarna fick sedan 

fylla i 

självskattningsformulär 

om upplevd ångest. 

30 

(0) 

Alla reagerade på bilderna av dem bränn- 

skadade kroppsdelarna men den var 

högre hos de som själv hade en  

brännskada. De reagerade även med själv- 

uppskattad ångest på bilderna med friska 

kroppsdelar. 

CCT 

II 

Hunter, T. A., 

Medved, M.-

I., Hiebert-

Murphy, D., 

Brockmeier, 

J., Sareen, J., 

Thakrar, S., & 

Logsetty, S. 

2013 

Canada 

‘‘Put on your face to 

face the world’’: 

Women’s narratives 

of burn injury 

Bidra med en mer 

komplex förståelse för 

personer som överlevt 

brännskador och deras 

berättelse, speciellt över 

kvinnors berättelse om 

deras förändrade kroppar. 

Djupa, semistrukturerade 

intervjuer som 

analyserades utifrån en 

narrativ metod.  

10 

(0) 

Det framkom motsägelsefulla berättelser  

fån kvinnorna. De uppgav att de inte  

hade några problem med skadan och  

dess påverkan på utseendet. Trots detta  

uppgav dem att de döljer sina ärr och  

beskriver sina kroppar med nedlåtande 

kommentarer. De valde även att inte  

prata om sina problem och känslor för  

att skydda familjen.  

K 

I 

Koljonen, V., 

Laitila, M., 

Sintonen, H., 

Roine, R. P.  

2013 

Finland  

Health-related 

quality of life of 

hospitalized patients 

with burns- 

Comparison with 

general population 

and a 2-year follow-

up 

Undersöka hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

brännskadade patienter 

under sjukhusvistelse och 

med en uppföljning två år 

efter utskrivning. 

Patienterna var inte 

allvarligt skadade och 

hade inte behandlats på en 

intensivvårdsavdelning.  

Självskattningsformulär 

om livskvalitet fylldes i 

vid sjukhusvistelsen 

samt två år senare (T1). 

Resultatet jämfördes 

med en generell 

populations grupp.  

44 

(0) 

 

T1 27 

(17) 

I jämförelse med en kontrollgrupp har  

personer som behandlats för brännskador  

en lägre upplevd livskvalitet. Under upp- 

följningen hade livskvaliteten ökat lite  

för de brännskadade men den var fort- 

farande lägre än kontrollgruppen. De  

största skillnader var i områdena sömn,  

vanliga aktiviteter, besvärande symtom  

och sexuella aktiviteter.  

CCT 

II 



V 

 

RCT- Randomiserad kontrollerad studie, CCT- klinisk kontrollerad studie, P- Icke kontrollerad studie, R- retrospektiv studie, K- kvalitativ studie 

I hög kvalitet, II medel kvalitet, III låg kvalitet 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Moi, A. L., & 

Gjengedal, E.  

2008 

Norge 

Life After Burn 

Injury: Striving for 

Regained Freedom 

Att beskriva och 

identifiera upplevelsen av 

livskvalitet efter en stor 

brännskada.  

Djupa intervjuer, 14 

månader efter händelsen. 

Analyserade utifrån 

Giorgis fenomelogiska 

metod. Med ett 

Husserlian 

fenomelogiskt 

perspektiv. 

      14 

(0) 

Studien kom fram till fyra viktiga teman  

från intervjuerna. Dessa var att möta  

det extrema alltså själva händelsen.  

Minnesförluster under återhämtningen  

som gav mardrömmar och förvirring.  

Sedan att kunna acceptera situationen och  

att vara tacksam över att vara vid liv.  

Till sist att ha mål och motivation till att  

förändra det som går.  

K 

I 

Moi, A. L., 

Vindenes, H. 

A., & 

Gjengedal, E.  

2008 

Norge 

The experience of 

life after burn injury: 

A new bodily 

awareness 

Att beskriva den skadade 

kroppen hos människor 

som har upplevt en stor 

brännskada och att förstå 

kärnan i deras levda 

erfarenhet. 

 

Djupa intervjuer, 14 

månader efter händelsen. 

Analyserade utifrån 

Giorgis fenomelogiska 

metod. Med ett 

Husserlian 

fenomelogiskt 

perspektiv. 

14 

(0) 

Deltagarna uppgav en ny och krävande 

kroppsuppfattning. Som innehöll både 

begränsningar och potential. Ärren och  

den nya vävnaden berättade en historia  

om händelsen. Kroppen kändes obekant  

och känslig. Patienterna kände sig  

osäkra på sina egna förmågor och kunde  

inte lita på sin kropp.  

K 

I 

Orwelius, L., 

Willebrand, 

M., Gerdin, 

B., Ekselius, 

L., 

Fredrikson, 

M., & 

Sjöberg, F. 

2013 

Sverige 

Long term health-

related quality of life 

after burns is 

strongly dependent 

on pre-existing 

disease an 

psychosocial issues 

and less due to the 

burn itself 

Mäta upplevd 

hälsorelaterad livskvalitet 

ett och två år efter en 

brännskada och jämföra 

hur de skiljer sig från en 

kontrollgrupp.  

Självskattningsformulär 

om hälsorelaterad 

livskvalitet fylldes i ett 

och två år (T1) efter 

skadan och jämfördes 

mot en kontrollgrupp.  

156 

(110) 

 

T1 75 

(81) 

Sämre hälsorelaterad livskvalitet syntes  

vid mätningarna. Faktorer som framförallt  

påverkade var tidigare psykiska  

sjukdomar och arbetslöshet. Den största  

skillnaden mellan grupperna var psykisk  

ohälsa.   

CCT 

I 



VI 

 

RCT- Randomiserad kontrollerad studie, CCT- klinisk kontrollerad studie, P- Icke kontrollerad studie, R- retrospektiv studie, K- kvalitativ studie 

I hög kvalitet, II medel kvalitet, III låg kvalitet 

  

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Palmu, R.,  

Partonen, T.,  

Suominen, 

K.,  

Saarni, S. I.,  

Vuola, J., & 

Isometsä, E. 

2015 

Finland 

Health-related 

quality of life 6 

months after burns 

among hospitalized 

patients: Predictive 

importance of 

mental disorders and 

burn severity 

Uppskatta hälsorelaterad 

livskvalitet sex månader 

efter en brännskada och 

undersöka vilka faktorer 

som förutspår försämrad 

livskvalitet.  

Intervjuer av psykiatriker 

utifrån diagnostiskt 

verktyg för att undersöka 

uppkomsten av psykiska 

sjukdomar. Samt 

ifyllandet av 

självskattningsformulär 

om psykiska symtom och 

livskvalitet, vid 

inskrivning samt sex 

månader efter (T1).  

107 

(0) 

 

T1 92 

(15) 

 

Den självskattade hälsorelaterade  

livskvaliteten hos brännskadade var på  

samma nivå som övriga befolkningens. 

God/normal livskvalitet uppskattades av  

de flesta sex månader efter.  

Psykiska sjukdomar påverkade  

livskvaliteten negativt.  

P 

II 

Palmu, R., 

Suominen, K., 

Vuola, J., & 

Isometsa, E. 

2010 

Finland 

Mental disorders 

among acute burn 

patients 

Undersöka prevalensen av 

psykiska sjukdomar bland 

akut inlagda patienter med 

brännskador.  

En jämförelse gjordes 

mellan förekomsten av 

psykiska sjukdomar 

innan händelsen och i det 

akuta skedet. 

Intervjuer för att 

fastställa psykiska 

diagnoser och symtom 

utifrån erkända verktyg 

och 

självskattningsformulär. 

107 

(0) 

Det visades att nästan hälften hade en  

psykisk diagnos innan händelsen och att  

själva händelsen utlöste en förvärring eller  

utbrott av en ny sjukdom. Speciellt  

förvirringstillstånd ökade från innan till  

efter händelsen.   

P 

II  



VII 

 

RCT- Randomiserad kontrollerad studie, CCT- klinisk kontrollerad studie, P- Icke kontrollerad studie, R- retrospektiv studie, K- kvalitativ studie 

I hög kvalitet, II medel kvalitet, III låg kvalitet 

 

 

 

  

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Palmu, R., 

Suominen, K., 

Vuola, J., & 

Isometsa, E. 

2011 

Finland 

Mental disorders 

after burn injury: A 

prospective study 

Undersöka prevalensen av 

psykiska sjukdomar sex 

månader efter en 

brännskada. Samt 

undersöka sambandet 

mellan total kroppsyta 

bränd och uppkomsten av 

psykiska sjukdomar.  

Intervjuer för att 

fastställa psykiska 

diagnoser och symtom 

utifrån erkända verktyg 

och 

självskattningsformulär. 

Både vid sjukhus vistelse 

och sex månader efter 

(T1).  

107 

(0) 

 

T1 92 

(15) 

 

Efter brännskadan hade mer än hälften  

en psykisk sjukdom. Dock minskar 

förekomsten efter det akuta skedet.  

Det går att se ett samband mellan  

allvarlighetsgraden på skadan och vissa  

sjukdomar. 

P 

II 

Renneberg, 

B.,  

Ripper, S., 

Schulze, J., 

Seehausen, 

A.,  

Weiler, M.,  

Wind, G., … 

Liedl, A.  

2014 

Tyskland 

Quality of life and 

predictors of long-

term outcome after 

severe burn injury 

Identifiera den långsiktiga 

livskvaliteten efter en 

allvarlig brännskada. 

Skaderelaterad 

information hämtades 

från journaler. En kohort 

studie där deltagarna fick 

fylla i 

självskattningsformulär 

under vistelsen på 

sjukhuset, sex månader 

(T1) och 36 månader (T2) 

efter sjukhusvistelsen. 

265 

(116) 

 

T1 195 

(70) 

 

T2 117 

(78) 

 

Till en början sämre upplevd livskvalitet  

hos brännskadade patienter. Över tid  

ses en förbättring och patienterna  

självskattade sin livskvalitet nästan som  

övriga befolkningen. Den faktor som  

påverkade livskvaliteten mest, både fysiskt  

och psykiskt, var rörlighetsförmågan.  

P 

II 



VIII 

 

 
Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Ricci, H., 

Gonçalves, 

N., Gallani, 

M. C., Ciol, 

M. A., 

Dantas, R., & 

Rossi, L. A. 

2014 

Brasilien 

Assessment of the 

health status in 

Brazilian burn 

victims five to seven 

months after hospital 

discharge 

Att utvärdera hälsostatus, 

inverkan av händelse, 

ångest och depression hos 

brännskadade fem till sju 

månader efter utskrivning 

från sjukhuset. Samt att 

utforska samband mellan 

variablerna ålder, bränd 

kroppsyta, kön och 

civiltillstånd. 

Tvärsnittsstudie.  

En intervju med 

deltagarna och deras 

närstående samt att de 

fick svara på formulär 

kring deras 

sociodemografiska 

egenskaper. 

     73 

     (0) 

 

Överlag rapporterade deltagarna en god  

livskvalitet och gott hälsostatus. Dock  

påverkades livskvaliteten negativt 

av antal operationer, längden på sjukhus- 

vistelsen, depressions och PTSD symtom 

samt ångest. Total kroppsyta bränd  

påverkade också den upplevda livs- 

kvaliteten.  

     P 

     II 

ter Smitten, 

M. H., de 

Graaf, R., & 

Van Loey, N. 

E.  

2011 

Nederländerna 

Prevalence and co-

morbidity of 

psychiatric disorders 

1–4 years after burn 

Undersöka prevalensen av 

psykiska sjukdomar och 

komorbiditet hos personer 

som överlevt brännskador.  

Standardiserade, 

strukturerade kliniska 

intervjuer. Jämfördes 

med en kontrollgrupp.  

90 

(0) 

En tid efter skadan har nästan hälften en  

psykisk sjukdom, en tredjedel var ny- 

tillkomna efter skadan. Detta var högre än  

kontrollgruppen. Även den psykiska  

samsjukligheten var högre för den bränn- 

skadade populationen.  

CCT 

I 

RCT- Randomiserad kontrollerad studie, CCT- klinisk kontrollerad studie, P- Icke kontrollerad studie, R- retrospektiv studie, K- kvalitativ studie 

I hög kvalitet, II medel kvalitet, III låg kvalitet 

  



IX 

 

 
Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Van Loey, N. 

E., Van 

Beeck, E. F., 

Faber, B. W., 

Van de 

Schoot, R., & 

Bremer, M. 

2011 

Nederländerna 

Health-related 

quality of life after 

burns: A prospective 

multicenter cohort 

study with 18 

months follow-up 

Undersöka och mäta 

förlorad hälsa hos 

patienter med 

brännskador. Samt 

bedöma olika faktorers 

inverkan på hälsorelaterad 

livskvalitet och 

återhämtning.   

En kohort studie under18 

månader. 

Självskattningsformulär 

om livskvalitet fylldes i 

på sjukhuset och 

skickades till patienterna 

tre veckor (T1), tre 

månader (T2), nio 

månader (T3) samt 18 

månader (T4) efter 

utskrivning. Jämfördes 

med en icke 

brännskadad 

kontrollgrupp.  

260 

(51) 

 

T1 244 

(16) 

 

T2 224 

(20) 

 

T3 193 

(31)  

 

T4 155 

(38) 

 

Kortsiktigt fanns det stora hälsoförluster 

vilka blev bättre över tid och efter 18  

månader var de jämförbara med resten  

av befolkningen. Förutom dem som  

behövde genomgå två eller fler  

operationer. Antalet operationer och  

psykiska problem sågs som de bästa  

indikatorerna för att förutspå långsiktigt  

försämrad livskvalitet.  

CCT  

II 

RCT- Randomiserad kontrollerad studie, CCT- klinisk kontrollerad studie, P- Icke kontrollerad studie, R- retrospektiv studie, K- kvalitativ studie 

I hög kvalitet, II medel kvalitet, III låg kvalitet   



X 

 

 
Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

 

Öster, C., & 

Ekselius, L. 

2011 

Sverige 

 

Return to work after 

burn – A prospective 

study 

 

Undersöka faktorer som 

bidrar till att återvända till 

arbete efter en 

brännskada, respektive att 

inte återvända. Samt 

skillnader i upplevd 

livskvalitet mellan de två 

grupperna.  

 

Del av en större 

prospektiv kohort studie. 

Data var tagen från 

journaler. 

Självskattningsformulär 

om livskvalitet vid 

sjukhusvistelsen och 

uppföljning två till sju år 

senare (T1).  

 

70 

(42) 

 

T1 58 

(12) 

 

Att leva ensam var en av faktorerna som  

påverkade personerna att inte återvände  

till arbete. Även problem med ångest och  

substansbruk var påverkande faktorer  

samt längden på sjukhusvistelsen. De  

som inte återvände till arbetet uppgav  

en lägre livskvalitet. De flesta återgick till  

arbete de första åren.  

 

P 

II 

 

Öster, C., 

Willebrand, 

M., & 

Ekselius, L. 

2013 

Sverige 

 

Burn-specific health 

2 to 7 years after 

burn injury 

 

Förutspå mönster för 

tillfrisknad efter 

brännskada och upptäcka 

tidiga faktorer för 

brännskaderelaterad hälsa 

år efter skadan.  

 

Uppföljning två till sju år 

(T1) efter skadan med 

hjälp av 

självskattningsformulär 

och diagnosverktyg.  

 

89 

(-) 

 

T1 67 

(22) 

 

 

Studien visade en förbättring av hälsa  

och livskvalitet efter brännskador. De  

problemområden som nämndes mest var 

arbete, självbild och värmekänslighet.  

 

P 

II 

RCT- Randomiserad kontrollerad studie, CCT- klinisk kontrollerad studie, P- Icke kontrollerad studie, R- retrospektiv studie, K- kvalitativ studie 

I hög kvalitet, II medel kvalitet, III låg kvalitet 


