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Sammanfattning 

 

 

 
Bakgrund: I världen dör cirka 265,000 personer på grund av brännskador och för de som 

överlever är det en förödande och traumatisk livsförändring både för de själva och de 

anhöriga. Enbart i Sverige behandlas 1,500 personer för sina brännskador i sluten 

vård.  Brännskador ger upphov till olika komplikationer som kräver intensiv vård och rätt 

kompetens inom vården. 

Syfte: Studiens syfte är att beskriva hur vuxna patienters upplever sin livskvalité efter svår 

brännskada samt beskriva de inkluderade artiklarnas urvalsmetod.  

Metod: En beskrivande litteraturstudie. Studien baseras på tio artiklar sökta i databaserna 

Cinahl, PubMed och PsycINFO och publicerade under åren 2004-2014. 

Huvudresultat: Livskvalitén var kopplat till huruvida man kunde återgå till sitt gamla liv efter 

skadan till exempel jobb, relationer, kroppsuppfattning samt aktivitet. Majoriteten av 

artiklarna använde sig av ändamåls urval. Tre av artiklarna angav inte urvalsmetod utan 

författarna till föreliggande studie tolkade dessa urvalsmetoder som är beskriven enligt Polit 

och Beck.  

Slutsats: En brännskada är en traumatisk upplevelse där patientens livskvalité kan förändras. 

Med ett socialt nätverk, familj och vänners stöd samt en god professionell vård kan patientens 

livskvalité förbättras och denne återfå meningsfullhet i livet. 
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Abstract 

 

Background: About 265,000 people dies in the world because of burns, and for those who 

survive it´s a devastating and traumatic life change event, both for themselves and for their 

relatives. In Sweden alone 1,500 people are treated for their burns in hospital every year. 

Burns gives rise to various complications that requires intensive care and the right healthcare 

skills. 

Aim: The aim of this study was to describe how the adult patient’s experience quality of life 

after severe burn and to describe the included articles sample method.  

Method: Descriptive literature review. The study is based on ten articles that were searched 

on the databases Cinahl, PubMed and PsycINFO and were published between the years of 

2004-2014. 

Main result: Quality of life was linked to whether you could return to your old life after the 

injury for example job, relations, body image and activity. The majority of the articles used 

purposive sample. Three of the articles did not indicate any sample instead the authors of this 

study interpreted this samples from the description giving by Polit and Beck. 

Conclusion: A burn can be a traumatic experience which the patient's quality of life can 

changes. With a social network, family and friends support and a good professional care, the 

patient´s quality of life improves and regain meaning in life. 
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1.Bakgrund 

I världen sker cirka 265000 dödsfall per år på grund av brännskador och enbart i 

Sverige omkom 18 personer i brandolyckor under det första kvartalet av 2014, varav 11 

kvinnor och 7 män. Under år 2013 och 2012 omkom 133 män och 74 kvinnor. 

Dödssiffran var störst i åldersgruppen 45-64 år. (WorldHealthOrganization; 

www.msb.se, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). År 2004 behövde cirka 

11 miljoner människor i världen medicinsk hjälp till följd av brännskador 

(WorldHealthOrganization). I Sverige drabbas cirka 20 000 människor per år av 

brännskador, av dem behandlas cirka 1500 människor i sluten vård där den mest 

avancerade brännskadevården erbjuds i något av landets två universitetssjukhus i 

Uppsala eller Linköping (www.akademiskasjukhuset.se). Det finns inga stora skillnader 

mellan kvinnor och män när det gäller brännskador, men kvinnor och barn drabbas 

oftare i hemmet och män drabbas oftare på arbetsplatsen (www.msb.se). 

 

1.1 Hudens funktion och uppbyggnad 

Hudens funktion är att skydda kroppen mot inkräktare såsom bakterier och virus. Huden 

fungerar som en vatten- och infektionsbarriär med känsel och kontakt yta mot 

omgivningen samt  att reglera kroppstemperaturen. Huden består av tre lager; epidermis 

(överhuden), dermis (läderhuden) samt subkutan vävnad (underhuden). Epidermis är ett 

tunt lager med flera skikt av platta celler så kallad flerskiktat plattepitel. Dermis är 

däremot tjockare och har talgkörtlar, svettkörtlar, hårfolliklar samt sensoriska fibrer för 

tryck, smärta, beröring och temperatur men även blod- och lymfkärlsystem finns i detta 

lager. Det sista lagret subkutan vävnad består av fett och bindvävnad (Sjöberg & 

Östrup, 2002). 

 

1.2 Uppkomst av brännskada 

Människan kan tolerera en temperatur upp emot 44 grader innan en brännskada 

uppkommer. Brännskadans djup beror helt på exponeringstiden (hur lång tid man utsätts 

för brännskadan) och temperaturen (Sjöberg & Östrup, 2002). Brännskadornas orsaker 

är många och kan påverka människor på olika sätt, till exempel om dom blivit utsatta 

för våt eller torr värme, köld eller kemiska ämnen. Elektrisk ström ger brännskador på 

huden men även på de inre vävnaderna i olika omfattningar. Även joniserande strålning 

och UV-strålning kan ge brännskador (Wardrope & Edhouse, 2000; 

www.akademiskasjukhuset.se). 

http://www.msb.se/
http://www.msb.se/
http://www.akademiskasjukhuset.se/
http://www.msb.se/
http://www.akademiskasjukhuset.se/
http://www.akademiskasjukhuset.se/
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1.3 Grader av brännskada 

Första gradens brännskada omfattar epidermis och innebär att huden blir svullen, 

kraftigt röd samt överkänslig för beröring. Andra gradens brännskador omfattar både 

epidermis och övre delen av dermis. Huden blir även här svullen, får blåsor och får en 

kraftig rodnad. Eftersom nerver och känselkroppar är delvis skadade har patienten svår 

smärta. Tredje gradens brännskada omfattar epidermis och hela dermis (där subcutanis 

är synlig) och är en fullhudsskada. Man har ingen känsel då både nerver och 

känselkoppar är helt förstörda. Det döda värmekoagulerade huden blir tjock, hård och 

läderaktig. Ibland använder man uttrycket fjärde gradens brännskada då skadan är så 

djup att muskulaturen och skelettet syns (Sjöberg & Östrup, 2002; 

www.akademiskasjukhuset.se).   

Patientens hand används som guide för att kunna räkna ut procenten av brännskadan på 

kroppen. Patientens hand med fingrarna uträttad utgör cirka 1 % av kroppsytan Man kan 

använda den traditionella metoden “rules of nine” för vuxna (Bild 1) för att räkna ut det 

ungefärliga brännskade området, där kroppens stora delar delas in i 11 delar x 9 procent 

(www.akademiskasjukhuset.se).   

 

Bild 1 

1.4 Definition av svår brännskada 

Det finns ingen egentlig definition av begreppet “svår brännskada”. Brännskadans 

allvarlighetsgrad räknas utifrån individens överlevnads prognos, hur omfattande 

sjukvårdsåtgärderna kommer att vara och om det finns möjlighet för patienten att 

adaptera till sin nya miljö efter att skadan har läkt. Viktiga faktorer som kan påverka att 

http://www.akademiskasjukhuset.se/
http://www.akademiskasjukhuset.se/
http://www.akademiskasjukhuset.se/


 

3 

 

man klassar detta som “svår brännskada” och behandlas därefter är faktorer som hur 

stor utbredning skadan var, djupet av skadan, patientens ålder såsom tidigare 

traumatiska skador och brännskada på luftvägarna. Äldre och barn har sämre 

återhämtningsförmåga på grund av sämre tolerans för vätskerubbningar (barn) och 

sämre förmåga att klara den starka fysiologiska stress som orsakats av brännskada på 

grund av redan existerande kroniska sjukdomar (äldre). Det har upprättas flera kriterier 

internationellt för vad som ska räknas som “svår brännskada” för att vården och 

återhämtningen ska bli bättre på en specialiserad brännskada enhet ska man utgå från de 

faktorer som har nämnts ovan (www.socialstyrelsen.se). I föreliggande studie avses till 

exempel brännskador som är stora, synliga och förhindrar arbete med svår brännskada. 

 

1.5 Omvårdnad vid brännskador 

Stora brännskador kan vara en traumatisk livsförändring där patienten befinner sig i en 

livshotad situation där komplikationerna kan leda till exempelvis lungemboli, sepsis, 

"bränn-chock" njursvikt med mera. Omvårdnad av brännskador är komplicerad och svår 

men med en tidig insatt specialist ger detta en effektiv omvårdnad som har en avgörande 

roll för patientens välbefinnande. Då behandling/omvårdnad av patienter med svåra 

brännskador kräver intensiv vård skall detta ske i brännskadeavdelning där vården är 

optimal. Målet med behandlingen/omvårdnaden är att se till att det systematiska 

blodflödet är igång och underlätta för kirurgiska ingrepp för att åtgärda de delar som är 

brännskadad (Rowley-Conwy, 2013). 

I Wikehult, Hedlund, Marsenic, Nyman & Willebrand (2008) studie undersöktes 

patienter med brännskada och dess emotionella vårderfarenhet och hur patienten 

upplevde sjukhusvistelsen under sjukdomsförloppet. I genomsnitt visade det sig att 

många hade bra erfarenhet i samband med sjukhusvistelse dock kände många sig 

hjälplösa till vis del. 

Olika strategier används av sjuksköterskor i samband med omläggning där smärtan varit 

outhärdlig. Sjuksköterskorna använde sig av antingen att 1) skapa distans mellan sig 

själv och patienten under omläggning, 2) att engagera patienten i omläggningen och 

berätta om omläggningsproceduren, 3) att prata ut och ventilera med kollegor efter en 

omläggning där smärtan varit outhärdlig samt 4) att förena sjuksköterskans roll där 

hon/han både lindrar och orsakar smärta (Nagy, 1999).  Det är viktigt att 

sjuksköterskorna är medveten om de olika smärtor som förknippas vid brännskador för 

att smärtlindringen ska kunna vara effektiv. Om otillräcklig smärtlindring ges kan det ha 

http://www.socialstyrelsen.se/
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ett negativt utfall för patienten i form av psykologiska och känslomässiga effekter 

(Hollywood & O'Neill, 2014).  

Sjuksköterskorna kände sig hjälplösa (Hilliard & O'Neill, 2010; Kornhaber & Wilson, 

2011) och otillräckliga i omläggningsproceduren där smärtan för patienten varit 

oerhörd. Sjuksköterskorna kände även frustration över att de inte kunde förmedla vikten 

för patienten hur denne skulle komma igång när de väl blev utskrivna från avdelningen 

och kommer bort från “säkerhetszonen” (Kornhaber & Wilson, 2011). 

Sjuksköterskornas hjälplöshet visade sig vara mycket stor vid omläggning av barn med 

brännskador. Inte nog med att sjuksköterskorna hade rollen att lindra smärtan vid 

omläggning samt att försöka ha en avslappnad relation med barnen så att barnen skulle 

kunna eventuellt fråga frågor och inte vara rädda samt även ta itu med oroliga föräldrar, 

försöka lugna ner de och samtidigt etablera ett förtroende för att underlätta 

omläggningsproceduren (Hilliard & O'Neill, 2010). Hollywood & O'Neill (2014) 

skriver att det är en traumatisk upplevelse för både barnen och föräldrarna där de 

behöver ett emotionellt samt psykologisk stöd. Vid omläggning upplevde barnen 

obehag och ångest över det trauma de utsattes för, medan föräldrarna hade en känsla av 

skuld och ångest men även chock vid omläggningen. Författarna (Hollywood & O'Neill, 

2014) tar upp ett par punkter som är användbara att tillämpa vid omvårdnad av barn 

med brännskador och för deras anhöriga. De anser att det är viktigt att ta med 

föräldrarna i de olika besluten som behöver tas, att ge en adekvat och tydlig information 

till barnen och föräldrarna (Hollywood & O'Neill, 2014; Zengerle-Levy, 2006) men 

även att ta till en strategi där familjen är i fokus för att lindra både barnets och 

föräldrarnas ångest och rädsla (Hollywood & O'Neill, 2014). Det var viktigt för 

sjuksköterskorna att föräldrarna hade förtroende för sjuksköterskornas profession och 

behandling och att föräldrarna förstod att sjuksköterskorna värnade om barnets 

välmående (Zengerle-Levy, 2006). 

Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att etablera ett gott förtroende mellan föräldrar 

och vårdpersonalen på grund av att vårdpersonalen (här sjuksköterskan) är den som 

utför svåra procedurer till exempel omläggning, som orsakar smärta för deras barn. 

Sjuksköterskorna menade genom att vinna föräldrarnas förtroende kunde man även 

vinna patientens förtroende (Zengerle-Levy, 2006; Hilliard & O'Neill, 2010). Det var 

även viktigt att vara ett stöd till föräldrarna. Sjuksköterskorna ansåg att om de stöttade 

föräldrarna kunde de samtidigt bättre hjälpa barnen. Ibland behövde föräldrarna mer 
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stöd än barnen men tyvärr fanns inte alltid tid till att sitta ner och prata och stötta 

föräldrarna eftersom schemat var fullt (Hilliard & O'Neill, 2010).     

1.6 Definition av livskvalité 

Livskvalitet kan kort definieras som ett mått på huruvida ett liv uppfattas, som bra eller 

dåligt. Detta eftersom olika aspekter inom ramen för livskvalitet värderas olika av olika 

individer. Det går således ej att empiriskt säkerställa en absolut framstående modell för 

god livskvalité. Därför kan en person som anses leva med en hög materiell standard och 

tillgång till det mest livsnödiga som mat och vatten fortfarande ha en låg livskvalité om 

personen mår psykiskt och emotionellt dåligt. Exempelvis kan en bidragande faktor till 

den låga livskvaliteten vara att personen genomgår ett svårt sjukdomstillstånd såsom 

svår brännskada (Brulde, 2003). 

WHO definierar livskvalité efter hur individen uppfattar sin livssituation i tillvaron 

utifrån det kulturella samhället som personen befinner sig i och även i förhållande till 

personliga mål, förväntningar, normer och intressen. Livskvalitén påverkar även 

individens fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, graden av oberoende, personens 

sociala relationer och deras förhållande till betydelsefulla händelser i livsmiljön (WHO, 

1997 Measuring Quality Of Life). I denna studie har författarna valt att utgå från 

WHO:s definition av livskvalité. 

 

1.7 Omvårdnadsteori- Patrica Benner och Judith Wrubel      

Den teoretiska referensramen kopplas till Patricia Benner och Judith Wrubels 

omsorgsteori. Begrepp som person, symtom, coping, omsorg är centrala begrepp i deras 

omsorgsteori. Coping är ett begrepp som definierar en förmåga att kunna leva med 

osäkerhet, oro och ovisshet utan att hamna i ett stadium av förtvivlan. Denna förmåga 

kallas enkelt copingförmåga (Brattberg, 2008).  Benner och Wrubel menar att coping är 

vad människan gör när en främmande situation uppstår till exempel sjukdom, lidande 

eller förlust. Det behövs då att personen stannar upp och reflekterar över situationen 

han/hon befinner sig i (Kirkevold 2001). Ordet coping i sig har innebörden att bemästra 

och hänvisar till en individs förmåga att påverka, förändra eller att anpassa sig till sin 

omgivna miljö. Det innebär även att individen genomför en anpassning av sitt sätt tolka 

och reagera till händelser omkring individen. Stress hänvisas både till inre och yttre 

stress, där inre stress hänvisar till individens tolkningar och reaktioner av händelser 

medan yttre stress är relaterat till förändring och anpassningen av den omgivna miljön 

(Brattberg, 2008).     
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Copingstrategier är de återgärder en person väljer att ta till när det uppkommer en 

situation som kan anses som väldigt betungande för denna individ. Det som eftersträvas 

är att försöka förändra den situation som har uppstått, förändra den uppfattning som 

existerar eller försöka kontrollera de känslor som uppstår. Det finns ingen 

copingstrategi som kan anses vara universellt gångbar i alla situationer. Det finns alltså 

copingstrategier som är bra att tillämpa vid vissa tillfällen och de som fungerar sämre i 

andra situation, men kan vara betydligt mer gångbara i en annan. Vissa strategier kan 

vara tillämpningsbara på kort sikt och andra som fungerar på längre sikt (Brattberg 

2008). 

Människor som genomgår traumatiska händelser under sitt livsspann hamnar i en 

situation där de kommer att försöka bemästra och anpassa sig till de hot och den stress 

som existerar, där både den yttre och inre stressen innefattas. Det finns olika sätt för en 

individ att hantera stressen och metoderna skiljer sig åt dem emellan. Aktiv coping 

används när processen är medveten medan omedvetna processer kallas passiv coping. 

Mellan dessa två metoder skiljer det sig i tillvägagångssättet där aktiv coping strävar 

mot ett mer konstruktivt (problemlösning och positivt tänkande) tillvägagångssätt. 

Passiv coping innebär att personen försöker hantera situationen genom att avlasta 

ansträngningarna på sig själv. Detta innebär att individen kan ta till tillvägagångssätt 

som till exempel dagdrömmer, önsketänkande, självanklagelser eller missbruk 

(Brattberg 2008). 

2. Problemformulering        

 Studier har gjorts utifrån sjuksköterskornas perspektiv och deras upplevelse av 

omvårdnad av patienter med brännskador och hur de bör bemötas för att kunna lindra 

deras smärta vid omläggning (Nagy, 1999; Hilliard & O'Neill, 2010; Kornhaber & 

Wilson, 2011). Studier har även gjorts utifrån barns erfarenheter/upplevelser och även 

hur brännskadade patienter upplever den mer akuta fasen och omhändertagandet vid 

brännskada (Hollywood & O'Neill, 2014;  Wikehult et al, 2008). Studier som däremot 

beskriver patienternas upplevelse ur ett längre perspektiv då de akuta skadorna läkt och 

patienten återgår till det dagliga livet är få. Det behövs mer forskning inom detta 

område för att kunna öka den grundutbildade sjuksköterskans kunskap om hur de ska 

bemöta patienter med svår brännskada och de problem som de kan komma handskas 

med och hur det kan komma att påverka den brännskadade patientens livskvalité. 
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3. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur vuxna patienter med svår 

brännskada upplever sin livskvalité. Samt att beskriva de ingående artiklarnas 

urvalsmetod. 

 

4. Frågeställning 

 Hur upplever vuxna patienter med svår brännskada sin livskvalité? 

 Vilken urvalsmetod har de granskade artiklarna? 

 

5. Metod 

5.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie har gjorts enligt Polit och Beck (2011) för att besvara 

syfte och frågeställningarna. 

 

5.2 Databaser 

De vetenskapliga artiklarna som har används för denna litteraturstudie har sökts på 

databaserna PubMed, PsycINFO och Cinahl (Polit & Beck, 2011). 

 

5.3 Sökord/sökstrategier/urvalskriterier 

Till denna litteraturstudie användes sökord som var relevant att besvara studiens syfte 

och frågeställningar. De sökord som användes är: burns/burn, experiences och quality 

of life. En bred sökning gjordes i de olika databaserna med orden burns/burn för att 

kontrollera om det finns forskning inom området brännskador för att kunna bygga ett 

arbete på. Därefter valde författarna till föreliggande studie att använda MeSH termer i 

PubMed, Cinahl headings samt PsycINFO theasaurus som major topic/major concept. 

En kombinationssökning med de två andra sökorden (experiences, quality of life) 

tillsammans med boleanska termerna AND och OR gjordes på samma sätt i samtliga 

databaser. Enligt Polit och Beck (2011) används boleanska termen AND och OR för att 

söka vetenskapliga artiklar som har, i vårt fall, alla tre sökorden eller något av de tre 

sökorden angiven i de sökta artiklarna samt för att få en betydlig smalare sökning. För 

att ytterligare begränsa sökningen till den forskning som är relevant utifrån vårt syfte 

användes följande inklusionskriterier/exklusionskriterier. Författarna till föreliggande 

studie valde att söka vetenskapliga artiklar mellan år 2004-2014, där 
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undersökningsgruppen var vuxna patienter över 18 år, både män och kvinnor med svår 

brännskada. Ytterligare inkluktionskriterer var att de sökta vetenskapliga artiklarna var 

empiriska studier, peer-rewied, i full-text, kostnadsfria samt artiklar på svenska och 

engelska. Systematiska litteraturstudier och artiklar som inte var relevanta och inte 

svarade på syfte och frågeställningarna för denna litteraturstudie exkluderades. 

Författarna till föreliggande studie har även utfört en manuell sökning i valda källors 

referenslistor.  I utfall av databassökningar (tabell 1) samt flödesschemat (Figur 1) 

framgår de artiklar som valdes ut till resultatdelen. Endast sökningar som resulterade i 

valda källor redovisas i tabell 1. I referenslistan är de valda artiklarna till resultatdelen 

markerade med asterisk *. 

 

5.4 Utfall av databassökningar 

Databaser Sökord 

Antal 

träffar 

Valda källor (exkl. 

dubbletter) 

PubMed 

Burns [MeSH] AND experiences OR 

quality of life 13 1 

PsycINFO 

Burns [MeSH] AND experiences OR 

quality of life 33 4 

Cinahl 

Burns [MeSH] AND experiences OR 

quality of life 56 2 

Manuell sökning i valda källors referenslista 3 

 

Totalt 102 10 
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Flödesschema över sökningar gjorda i databaser (Figur 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 artiklar 49 var ej relevanta utifrån studiens syfte 

53 återstod 13 dubbletter 

40 återstod 11 var medicinskt inriktad 

29 återstod 9 var inriktade mot barn 

20 återstod 10 kvantitativa 
Dock har 1 kvantitativ 

artikel används i 

resultatdelen av denna 

studie. Mer förklaring 

finns under rubrik: 

Metoddiskussion 

 

10 återstod 2 var systematiska artiklar 

8 återstod 1 var ej tillgänglig 

7 artiklar 

återstod 

+ 3 manuellt 

sökta 

Totalt 10 artiklar 
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5.5 Dataanalys 

Med utgångspunkt i syfte och frågeställningar har författarna till föreliggande studie 

sökt data som senare analyserats. Artiklar har sökts utifrån tidigare beskrivna 

sökstrategier och därefter har titlar lästs som var relevant utifrån studiens syfte. Vidare 

lästes artiklarnas abstract och de som var relevant utifrån studiens syfte lästes artiklarna 

i sin helhet. De valda artiklarna lästes separat av författarna flera gånger för att få en 

förståelse av helheten. Vidare koncentrerade sig författarna till föreliggande studie till 

resultatdelen av artiklarna för att besvara frågeställning 1 samt metod delen för att svara 

på frågeställning 2. Författarna till föreliggande studie skrev ner anteckningar vart efter 

varje artikel lästes om skillnader och likheter mellan artiklarna. Enligt Polit och Beck 

(2011) är det viktigt att man för löpande anteckningar under pågående analys dels för att 

det ska vara noggrant och för att underlätta analysen. Överstryckspennor av olika färger 

(till exempel röd för arbete, gul för stöd och så vidare) användes för att markera stycken 

i texterna som svarade på studiens syfte och frågeställningar och dessa stycken blev 

grunden till dom olika teman som författarna kom fram till. Därefter träffades 

författarna för en gemensam diskussion och slutsats där man kom fram till fyra olika 

teman: En förändrad och obekant kropp, Familjens och vänners stöd, Återgång till 

arbete efter brännskadan och Återupptaganden av aktivitet/fritid efter en brännskada. 

En sammanställning av redan publicerade studier har gjorts av författarna till denna 

litteraturstudie för att ge en översikt över de valda artiklarna av studien och för att 

underlätta för författarna att ha tillgång till dessa data (Polit & Beck, 2011). 

Resultatet av genomgången av artiklarna har sammanställts kortfattat och ställts upp i 

två tabeller. En resultattabell med rubrikerna: Författare/år, syfte och resultat (tabell 3, 

bilaga 2) samt en metodtabell med rubrikerna: Författare/år, titel, design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalysmetod (tabell 2, bilaga 1). 

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Eftersom författarna inte har haft direkt kontakt med patienterna i denna litteraturstudie 

förekom det inga integritetsintrång så en etisk godkännande behövdes inte (Forsberg & 

Wengström, 2013) dock är de valda artiklarna peer-rewied. Författarna till denna studie 

har efter bästa förmåga sökt artiklar systematisk och inkluderat artiklar som svarat på 

studiens syfte och frågeställningar, ingen artikel har exkluderats på grund av författarnas 

egna åsikter. Författarna till föreliggande studie har analyserat och sammanställt 

resultatet så noggrann och sanningsenliga som möjligt utan påverkan av egna åsikter 
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och försökt i största möjliga mån ha en objektiv synsätt i skrivandet och undvikit 

plagiering (Forsberg & Wengström, 2013). Referenshantering har skett med hjälp av 

vedertaget referenshanteringssystem för att inkluderade källor ska kunna återfinnas. 

 

7. Resultat 

Resultatet av denna litteraturstudie bygger på tio vetenskapliga artiklar varav nio 

kvalitativa och en kvantitativ artikel. En sammanställning av ingående artiklars resultat 

och urvalsmetod finns också i bilaga 1 och 2 i tabellform. Alla artiklar undersökte de 

brännskadades upplevelser- och hur de handskades med en förändrad livskvalité efter en 

svår brännskada. Utifrån syfte och frågeställningarna sammanställdes de valda 

artiklarna och resultatet delades upp i fyra olika teman: En förändrad och obekant 

kropp, Familjens och vänners stöd/relation, Återgång till arbete efter brännskada och 

Återupptaganden av aktivitet/fritid efter en brännskada. Den metodologiska 

frågeställningen presenteras i löpande text och en sammanställning av ingående artiklars 

urvalsmetod finns i tabellform (Tabell 2, Bilaga 1). 

 

7.1 En förändrad och obekant kropp 

Efter en brännskada ändras kroppen och uppfattningen av den. Synen av den förändrade 

kroppen kan vara en traumatiskt upplevelse för de skadade (Mirivel & Thombre, 2010). 

Många hade svårt att se på sig själva direkt efter olyckan då skadan fortfarande var 

relativt ny. Många kände inte igen sig i den “NYA” kroppen. Kroppen skulle aldrig bli 

detsamma då man konstant blev påmind till exempel av förlorad vävnad eller 

amputation (Moi, Vindenes, & Gjengedal, 2008) Att inte känna igen sin kropp och de 

skador som kan uppstå kan vara svårt, med tiden och med familjens stöd, kärlek och 

förståelse kan man hantera en förändrad kropp trots en obekant syn i spegeln (Moi et al. 

2008; Moi & Gjengedal, 2014). Det är ganska vanligt att man vill gömma sina ärr 

genom ändrad klädstil jämfört med innan brännskadan (Rossi, Costa, Dantas, Ciofi-

Silva, & Lopes, 2009; Ciofi-Silva, Rossi, Dantas, Costa, Echevarria-Guanilo & Ciofi, 

2010; Hunter, Medved, Hiebert-Murphy, Brockmeier, Sareen, Thakrar, & Logsetty, 

2013; Mirivel & Thombre, 2010; Moi & Gjengedal, 2008). Anledningarna till att man 

dolde ärren var att många, bland annat vuxna, stirrade på de väl synliga ärren vilket 

försvårade patienternas situation (Moi et al, 2008; Moi & Gjengedal, 2014; Rossi et al, 

2009, Hunter et al, 2013). Medan många dolde sina ärr ansåg andra att deras ärr 

berättade en historia, historien om deras brännskada (Moi et al, 2008). 
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Brännskador på ansikte och händer är svårare att dölja och kan leda till svåra sociala 

problem, som kan resultera i ångest och depression (Ciofi-Silva et al, 2010). Patienterna 

använder ofta smink och kläder för att dölja ärr och andra skador (Ciofi-Silva et al, 

2010, Moi & Gjengedal, 2008). 

Det yttre är alltid det man först märker hos en person därför är utseende en viktig aspekt 

ur ett socialt, psykosocial och ekonomiskt perspektiv. En fysisk attraktion avgör om en 

person tänker komma fram till en och prata eller inte. Många av de brännskadade som 

har synlig brännskada ärr t.ex. på ansiktet eller händer uppfattar deras kropp annorlunda 

och är väldigt medvetna om hur de klär sig och sminkar sig. Detta påverkar även deras 

självkänsla och gör att de inte vill vistas ute eller vara bland människor (Hunter et al, 

2013). En del av de brännskade patienterna upplevde att fysisk attraktion är inte enbart 

det yttre utan en inre attraktion. Men detta hade många av de brännskadade svårt att 

hålla med om speciellt de med väldigt synliga ärr. De ansåg att i dagens samhälle med 

de påökande skönhetsidealen är det väldigt svårt att inte bli dömd för den yttre 

skönheten först. Därför ansåg många med synliga ärr till exempel på ansiktet att de 

upplever sig bli dömda för det yttre innan de har sett vad den inre skönheten har att 

erbjuda (Hunter et al, 2013). 

 

7.2 Familjen/vänners och yrkesprofession stöd/relation 

Personer som har genomgått en svår brännskada vet hur viktigt det är att ha en bra 

relation samt stöd från familj/vänner/partner (Moi & Gjengedal, 2014; Rossi et al, 2009, 

Williams, Davey, & Klock-Powell, 2003). Det stöd dem fick från familjen ledde till att 

dem blev motiverade att kämpa under behandlingen för att återgå till livet innan skadan, 

men även det stöd dem fick efter hemkomsten från sjukhuset (Moi & Gjengedal, 2014, 

Williams et al, 2003). Som anhörig kan man uttrycka stöd i olika former t.ex. ge 

ekonomisk hjälp, vara nära till hand vid smärta, hjälpa till vid omvårdnad och dagliga 

aktiviteter osv. Att få stöd i olika former hjälpte dem brännskadade att hantera sin 

situation bättre och hjälpte dem att gå vidare med livet. (Rossi et al, 2009; Moi & 

Gjengedal, 2014). Brännskadan har enbart inte medförde nackdelar utan visa ansåg att 

brännskadan har fått dem att omvärdera sina liv samt relationer till familj/vänner/partner 

(Costa Rossi, Lopes & Cioffi, 2008; Ciofi-Silva et al, 2010; Williams et al, 2003). 

Costa et al, (2008) har funnit ett samband mellan dålig mental hälsa och låg livskvalité 

bland patienter med brännskador. I artikeln framkom att en god mental hälsa ger en 
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ökad livskvalitet. Stöd från familj och vänner bidrar till en bättre mental hälsa och kan 

bli en drivande faktor till bättre livskvalitet hos brännskadade patienter. 

Kontakten med psykolog/kurator var ett annat sätt för den brännskada patienter att få 

tillbaka sin livskvalité. Många ansåg att dem byggde upp en relation med dessa 

yrkesprofessioner där de lyssnade på en och gav stöd. De brännskadade hade en stor 

tilltro till dessa yrkesprofessioner där de fick hjälp med sina liv (Williams et al, 2003). 

Medan många tyckte det var bra att upprätthålla en god relation med familj och vänner 

där de fick hjälp, upplevde andra att  det var svårt och komplicerad. Känslan av hjälp- 

och maktlöshet påverkade de brännskadade negativt där de kunde bli besvikna och på 

dåligt humör, ifall familj och vänner inte respekterade deras behov av kontroll och 

autonomi (Moi & Gjengedal, 2014). 

 

7.3 Återgång till arbete efter brännskadan 

Många av de brännskadade återgick till arbete efter en längre period, en del av de fick 

byta jobb på grund av svårigheter att jobba på grund av brännskadan, andra gick i 

pension eller blev sjukskrivna (Ciofi-Silva et al, 2010; Rossi et al, 2009). De som inte 

återgick eller hade svårt att återgå till arbete på grund av brännskadan, påverkades 

negativ rent ekonomiskt och även psykiskt (Rossi et al, 2009; Williams et al, 2003). Det 

har visat sig att de som återgick till arbete hade en bättre livskvalité samt mindre risk för 

depressioner än de som inte återgått till arbete. Dessa hade även bättre relation till 

familj/vänner/partners, men det var ingen skillnad i kroppsuppfattning mellan dem som 

hade återgått till arbete och dem som inte hade gjort det. De som hade ett arbete innan 

brännskadan hade även mindre kontakt med rehabiliteringscenter/arbetsterapeuter och 

var troligen mindre rädda för att bränna sig igen. (Dyster-Aas J, Kildal,  & Willebrand , 

2007). För de som arbetade väldigt mycket innan skadan och definierade sig själv 

genom sitt arbete, var detta en mer traumatisk upplevelse att inte kunna återvända till 

arbetet igen. Dessa hade en känsla av förlust och hade svårt att acceptera situationen 

som den är. Många kände även frustation och var arga över sin maktlöshet (Williams et 

al, 2003). Upplevelserna av förlust var påtagliga för både män och kvinnor med 

brännskador, men för männen var denna förlust mer fokuserad på deras roll som män. 

Männen upplevde en djupare förlust av självkänsla relaterad till förlusten av arbetet då 

de definierade sig själva mer med arbetsrollen (Williams et al, 2003). 
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7.4 Återupptagande av aktivitet/fritid efter en brännskada 

 Brännskador påverkar den brännskadades liv och dennes vardagliga aktiviteter och 

fritid negativt. Det upplevs svårt att utföra aktiviteter som simning där man exponerar 

kroppen och eventuella brännskada ärr blir synliga. Det samma gäller för resor till 

varma länder där kroppsytan exponeras av solljus. Resor är fysiskt påfrestande för 

individen som inte orkar sitta längre perioder på grund av nedsatt cirkulation i 

extremiteter och i huden.  Individerna har även ärr som behöver smörjas och det kan 

vara lång process. Kroppen har i vissa fall fått nedsatt rörlighet och blivit stelare vilket 

hindrar den brännskadade från ett mer aktivt liv som att besöka parker, sport med 

sportevenemang (Rossi et al, 2009; Ciofi-Silva et al, 2010; Hunter et al, 2013; Moi & 

Gjengedal, 2014). Brännskadan hindrade många att vistas ute dels på grund av skadorna 

efter brännskadan men också på grund av att egenvården tog en stor del av tiden, där 

man skulle smörja sig på grund av stelhet och klåda efter brännskadan (Rossi et al, 

2009). Andra faktorer som hindrar patienten att utföra aktiviteter är till exempel den 

smärta som individen upplever efter brännskadan som gör att man blir 

sängliggande/hemma sittande och att man blir påtagligt påverkade av medicineringen 

(Rossi et al, 2009). Värmekänslighet (Rossi et al, 2009; Moi & Gjengedal, 2014) samt 

begränsad rörlighet är andra faktorer som hindrar individen att utföra vardagliga 

aktiviteter och fritid (Rossi et al, 2009). Många kände även oro samt osäkerhet när de 

besökte nya platser och undrade var närmaste utgången var vid brand eller till exempel 

om de inte skulle hinna till toaletten i tid (Moi & Gjengedal, 2014). 

 

7.5 Metodologisk granskning av artiklarnas urvalsmetod 

De tio artiklar som valdes till resultatet var nio kvalitativa och en kvantitativ artikel. 

Författarna till föreliggande studie granskade den metodologiska frågan enligt Polit och 

Beck (2011) utifrån artiklarnas urvalsmetod. Till skillnad från kvantitativa studier där 

man mäter egenskaper och relationer mellan två eller flera variabler och generaliserar 

studiens resultat, är den kvalitativa studien fokuserad på att finna en djupare mening 

med det studerande ämnet och därmed är inte generalisering av studiens resultat något 

man är intresserad av (Polit & Beck, 2011). 

I majoriteten av artiklarna har man valt en ändamålsenlig urvalsmetod (Ciofi-Silva et al, 

2008; Hunter et al, 2013; Mirivel & Thombre, 2010; Moi & Gjengedal, 2008; Moi et al, 

2008; Moi & Gjengedal 2013; Williams et al, 2008). Polit och Beck (2011) skriver att 
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ett ändamålsenligt urval används då man medvetet väljer ut personer som har nytta av 

den undersökta studien. Vidare skriver Polit och Beck (2011) att det finns olika typer av 

ändamåls urval.  Författarna till föreliggande studie har enligt Polit och Beck (2011) 

tolkat ovanstående artiklar som ändamålsenligt homogen urvalsmetod. Med homogent 

urval innebär det att man väljer att undersöka en specifik grupp människor samt 

variationen ska vara så lite som möjligt. 

Två av artiklarna använde sig av teoretisk urvalsmetod (Silva-Costa et al, 2008; Rossi et 

al, 2008) och en av artiklarna använde sig av konsekutiv urvalsmetod (Dyster-Aas et al, 

2006). Kristensson (2014) skriver att en konsekutiv urvalsmetod används då man väljer 

ut personer inom en viss tidsram. En teoretisk urvalsmetods tillvägagångsätt är att 

analytikern gemensamt samlar ihop, kodar och analyserar sin data för att att senare 

avgöra vad för data han ska samla in och vart han ska finna dessa data, i syfte att 

utveckla sin teori (Polit & Beck,2011). 

Tre av artiklarnas urvalsmetoder (Ciofi-Silva et al, 2008; Dyster-Aas et al, 2006; 

Mirivel & Thombre, 2010) var dock inte angivna utan författarna till föreliggande studie 

har tolkat dessa urvalsmetoder utifrån beskrivningen av urvalsmetod enligt Polit och 

Beck (2011). 

 

8. Diskussion 

8.1 Huvudresultat 

Syftet med denna studie var att beskriva vuxna patienters livskvalité efter svår 

brännskada där det framkom i de artiklar som har används, att många av de vuxna 

patienterna har genomgått en livsförändring där de upplevde en förändrad livskvalité. 

Livskvalitén var kopplad till huruvida man kunde återgå till sitt gamla liv efter skadan 

och många associerade sig själva som ett med sitt arbete och därför var det mycket 

viktigt att de fick återgå till arbete efter tillfrisknandet. På grund av de skador som har 

uppkommit till exempel synliga ärr och eller en förändrad kropp var det vissa som 

begränsade sig själva när det kom till aktiviteter samt klädstil. Somliga accepterade sina 

ärr och diskuterade gärna med nyfikna individer kring deras skada. Majoriteten av 

deltagarna var tillbakadragna och avskärmade sig från det sociala samhället och var 

noga med att använda kläder där man osynlig gjorde ärren, dels för att inte få nyfikna 

ögon på sig samt för att de inte var bekväm i den nya kroppen. Familjens och vänners 

stöd var väldigt viktigt för återhämtningen efter skadan. De som hade familjens och 
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vänners stöd hade bättre livskvalité där risken var att hamna i depression och att 

avskärma sig från världen. 

 

 

8.2 Resultatdiskussion 

I föreliggande studies resultat framkom att brännskadade patienter hade genomgått en 

livsförändring upplevdes påverka deras livskvalité. Författarna till föreliggande studie 

anser att livskvalité är förknippat med socialt liv, god hälsa, ekonomisk trygghet och 

goda familjerelationer. Vidare menar författarna att det är viktigt att alla dessa faktorer 

samverkar för att uppnå optimal livskvalité. Silva-Costa et al. (2008) bekräftar att 

deltagarna i deras studie framförde dessa faktorer som fundamentala för att uppnå en 

god livskvalité. Vidare konstaterar författarna till föreliggande studie att en god hälsa 

innebär att det är möjligt att utföra ett arbete och således uppnå en ekonomisk trygghet 

och därmed ha möjlighet att upprätthålla goda familjerelationer. 

I föreliggande studies resultat framkom det att patienter som har allvarliga brännskador 

är missnöjda med sin kroppsuppfattning vilket leder till psykiska påfrestningar som 

exempelvis ångest, depression och dålig självkänsla hos individen. Upplevelser av 

missnöje med sin kroppsuppfattning leder till problem som innefattar social ångest, 

social isolering och sexuella problem (Moi & Gjengedal, 2014; Rossi et al, 2009; 

Mirvel & Thombre, 2010). Författarna till föreliggande studie anser att patienterna 

tyvärr faller mellan stolarna då den akuta fasen är över och patienterna inte får det 

emotionella stödet som skulle behövas för att kunna stå emot eventuella problem som 

kan minska livskvalitén. Rowley-Conwy (2013) skriver att patientens överlevnad 

prioteras över psykosocial omsorg vid den akuta fasen. Man får i ett senare skedde, när 

patientens liv inte står på spel, förklara de olika procedurerna samt erbjuda psykosocial 

omsorg som behövs. 

Det visar att det fanns en skillnad mellan hur patienter som brännskadades tidigt 

respektive sent i sina liv, uppfattade sig själva och sina brännskador. De patienter som 

fick sina brännskador i tidig ålder upplevde inte samma psykiska påfrestningar som de 

patienter som fick sina brännskador senare i livet (Hunter et al, 2013). Således är det 

lättare för dem som fått brännskadan i tidigt ålder att acceptera sin nya utseende än för 

dem som brännskadades i vuxen ålder. Enligt en studie (Hunter et al, 2013) diskuteras 

värdet av den inre samt den yttre skönheten. Som det framkom av föreliggande 

studieresultat var man oense om hur dessa attribut bör värderas i förhållande till 
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varandra. Författarna till föreliggande studie anser att den yttre skönheten, utseendet, 

påverkar livskvalitén i stor utsträckning, speciellt med synliga brännskador till exempel 

brännskador på ansikte. Dessutom bedöms en person till stor del utifrån yttre 

egenskaper när personen deltar i sociala interaktioner i samhället. Det vill säga till 

exempel en flygvärdinna som är den första person man träffar när man kliver in i ett 

plan. Här spelar utseendet en roll för hur passagerarna uppfattar kabinpersonalen. Är 

personen bekväm med att exponera sig för eventuellt kommande frågor eller blickar och 

hantera situationen tyder det på en god livskvalité.  

Författarna till föreliggande studie anser att stödet från familjen upplevs ömsesidigt och 

överväldigande. Dock kommer det slutligen till en gräns som patienten inte kan hantera. 

Denne kan uppleva situationen som väldigt betungande då den tas ifrån sin 

självständighet som individ. Moi och Gjengedal (2014) bekräftar att deltagarna upplever 

att deras autonomi fråntas och skulle vilja bli mer självständiga. Tvärtemot vad Hunter 

et al, (2013) där författarna skriver hur deltagarna sätter andras behov före sina, där de 

väljer att inte prata om sin upplevelse av brännskadan med anhöriga för att det inte ska 

påverka de anhöriga negativt. 

Även familj och anhöriga till den drabbade kan behöva stöd under tiden patienten vistas 

på sjukhuset (Hilliard & O'Neill, 2010) då det är mycket påfrestande att se lidandet 

deras anhöriga utsätts för. De anhöriga behöver även stöd efter läkningsprocessen för att 

hantera till exempel förändrade levnadsförhållanden (Rossi et al, 2008). I föreliggande 

studie anser författarna att anhörigas stöd fortfarande är viktigt, det kan vara en 

utmaning att anpassa sig till livet efter läkningsprocessen. Det är av betydelse för 

individen att få stöd från anhöriga på ett emotionellt plan, till exempel att de 

brännskadade  i början kan vara agiterade och tycka senare synd om sig själv samt oro 

och ångest för att senare acceptera sin situation. Vidare anser författarna att familjens 

stöd är viktigt då de brännskadade genomgår en emotionell berg-och dalbana. 

Stöd från yrkesprofessioner uppskattades och var viktig vid processen av tillfrisknandet, 

men deltagarna upplevde mer förståelse från personer som hade genomgått någon form 

av brännskada själva. En brännskadad person som själv har upplevt processen, bland 

annat klådan, smärtan och den emotionella berg- och dalbanan som är ett resultat av 

brännskadan blir en förebild till andra drabbade (Badger & Royse, 2010). Författarna 

till föreliggande studie anser att detta inger hopp och motivation för andra drabbade så 

att de själva kämpar vidare och får en bättre livskvalité. Samtidigt som det ger hopp och 

motivation så skapas en gemenskap och den drabbade patienten känner sig inte längre 
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utstött och ensam. Deltagarna befinner sig i en miljö med människor som har liknande 

skador. Tillsammans kan de dela med sig av sina egna erfarenheter av hur de själva 

hanterade brännskadan och dess konsekvenser. Benner och Wrubel (Kirkevold, 2000) 

menar att begreppsomsorg att ”bry sig om” skapar möjligheter för människan och gör 

att man på ett meningsfullt sätt kan hantera situationer i ens liv, men också att hjälpa 

andra och att själv bli hjälpt. 

Stöd från vårdpersonalen har stor betydelse på informativt plan då de kan förmedla 

viktig information om olika möjligheterna till hjälp som finns för de som är drabbade av 

en brännskada. Teoretikerna Benner och Wrubel anser att sjuksköterskan inte är expert 

utan att hon ska ta hjälp från patienten. Teoretikerna menar att man ska utgå från 

patientens upplevelser och intressen för att kunna hjälpa dem att hantera sin situation 

(Kirkevold, 2000). Författarna till föreliggande studie tolkar detta som att 

sjuksköterskan har en kompetens och kan hänvisa patienten till olika instanser inom 

vården. Till exempel kan sjuksköterskan remittera vidare patienter som mår dålig 

psykiskt till en kurator/psykolog. 

Enligt socialstyrelsen (2005) är det viktigt för patienten att sjuksköterskan kan 

tillgodose den brännskadades omvårdnadsbehov, både psykiska, fysiska och 

psykosociala. Med hjälp av sjuksköterskans stöd och vägledning kan patienten på ett 

bättre sätt hantera situationen som han eller hon befinner sig i. Författarna till 

föreliggande studie betonar att sjuksköterskan har en viktig roll i patientens väg till ett 

bättre liv. Vidare konstaterar författarna att det är viktigt att sjuksköterskan har 

kunskaper om krishantering och använder denna till att hjälpa den brännskadade 

patienten genom att vara lyhörd vid omläggning av sår, samt få patienten att komma i 

kontakt med andra i samma situation, exempelvis patientföreningar för brännskadade. 

 

Det finns flera utfall av en copingprocess (aktiv och passiv coping). Om 

copingprocessen är lyckad innebär det att individen har en ökad självtillit som i sig har 

en effekt som innebär att individen framåt i tiden kan använda sin förmåga till att lösa 

kriser som kan uppstå för den människan (Brattberg 2008).  När en brännskadad individ 

hamnar i en situation där de måste bearbeta en kris kommer en individ med aktiv 

copingprocess att klara av situationen för att undvika ett förvärrat psykiskt läge. Om en 

sådan situation uppstår där copingresurserna inte är tillräckligt stora kan individen 

hamna i en kris sådan att denna leder till stora besvär för personen. Dessa besvär kan 

innefatta psykologiska problem och ett stort lidande över lång tid i personens liv. 
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Patienter som upplevt ett trauma, som en brännskada ofta är, bör i största mån försöka 

bearbeta sitt tillstånd (Brattberg 2008). De brännskadade patienter som valt att acceptera 

sitt tillstånd och försöker hantera sitt tillstånd med positivt tänkande ansågs få en bättre 

livskvalité oavsett hur stor skadan var. Exempelvis fungerar aktiv coping på ett sådant 

sätt att patienten försöker eliminera stressen på ett mer målinriktat tillvägagångssätt där 

den drabbade tar till tillgänglig hjälp för att hantera situationen. Passiv coping baseras 

emellertid på ett mer destruktivt tillvägagångssätt med undvikande och 

katastroftänkande som metod. Patienter som väljer att tillämpa en undvikande metod 

när de bearbetar sina brännskador uppnår en sämre livskvalité eftersom de försöker 

undvika att bearbeta sitt trauma (Brattberg 2008).  Sjuksköterskan bör i sin profession 

använda sina kunskaper för att vägleda, informera och agera som stöd för den individ 

som har genomlidit ett sådant trauma. I sjuksköterskans roll innefattar bland annat att ha 

förmågan att möta patienter i kris, samt att förstå vad patienten upplever och går igenom 

(Socialstyrelsen, 2005). Författarna till föreliggande studie tolkar detta som att 

sjuksköterskan ska se patienten som helhet och inte enbart efter det fysiologiska 

behovet. Tvärtemot vad Hollywood och O´Neill (2014) skriver att sjuksköterskan spelar 

en viktig roll vid omläggning då det ska ske snabbt för att undvika ytterligare 

komplikationer, till exempel infektion, vid den akuta fasen. Tyvärr är det här som 

författarna till föreliggande studie anser att när brännskadan har läkts ”glöms” individen 

bort. Vid tillämpning av copingstrategier är det viktigt att sjuksköterskan tar till sig 

information från patienten huruvida denna kan hantera sin skada med hjälp av dessa 

strategier. Det är en ständigt lärande process för sjuksköterskan då denne hela tiden 

förbättrar sin kunskap genom att ta till sig vad patienterna förmedlar. I slutändan 

innebär det att det leder förmedling av copingstrategier till en större kännedom om vilka 

strategier som är tillämpbara på olika situationer. 

 

8.3 Ingående artiklars urvalsmetod                                                                   

Majoriteten av artiklarna använde sig av ändamålsenligt homogent urvalsmetod (Ciofi-

Silva et al. 2008; Hunter et al. 2013; Mirivel & Thombre, 2010; Moi & Gjengedal, 

2008; Moi et al. 2008; Moi & Gjengedal 2013; Williams et al. 2003). Enligt Polit och 

Beck (2011) använder forskare ofta studier med kvalitativ ansats en ändamålsenligt 

urvalsmetod där man vill ha ett urval av experter inom det ämnet forskarna studerar. 

Detta tycker författarna till föreliggande studie var ett bra val då man får en mer 

djupgående och bättre förståelse av deltagarnas livskvalité och vad dem genomgår för 
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att återhämta sig. Två av artiklarna använde sig av teoretisk urvalsmetod (Silva.Costa et 

al. 2008; Rossi et al. 2008). Polit och Beck (2011) skriver att teoretisk urval är inte 

detsamma som ändamålsenligt urval. Syftet med teoretisk urval är att finna kategorier 

och deras egenskaper och erbjuda ömsesidigt relation som förekommer i den materiella 

teorin. Man ställer sig den enkla frågan ”vilken grupp eller undergrupp vänder man sig 

till näst i datainsamling”. I teoretisk urvalsmetod väljs inte dessa grupper innan 

forskningen har börjat, utan enbart när de behövs för forskningens betydelse för 

vidareutveckling för framväxande kategorier. En artikel använde sig av konsekutiv 

urvalsmetod (Dyster-Aas et al. 2006). Enligt Kristensson (2014) är en konsekutiv 

urvalsmetod att föredra än bekvämlighetsurval då det anses minska risken för skevhet i 

urvalet. Vidare skiver Polit och Beck (2011) att urvalet kan ske båda framåt i tiden men 

också bakåt i tiden. Dyster-Aas et al. (2006) användes sig av en tidsram bakåt i tiden 

mellan januari 1996-Mars 2000 men deras studie är publicerad under år 2006. 

Författarna till föreliggande studie kan tycka att använda sig av en tidsram bakåt i tiden 

kan göra att man “sållar bort” deltagare som kan ge värdefull information och ha nyttja i 

studiens resultat. Men eftersom resultatet av kvantitativa studier generaliseras, är det 

kanske inte så viktig att deltagare “sållas bort” som kan tillföra viktigt information till 

studien. 

8.4 Metoddiskussion 

 Litteraturen har en deskriptiv design som är lämplig att använda i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar. Detta är en styrka då författarna till föreliggande 

studie har valt att göra en litteraturstudie då vårt syfte är att sammanställa redan gjord 

forskning. Polit och Beck (2011) skriver att en litteraturstudie kan användas för att 

kunna identifiera kunskapsluckor inom det valda ämnet man studerar. 

Författarna till föreliggande studie presenterar en litteraturstudie om patienters 

livskvalité efter svår brännskada utifrån tio artiklar där nio är kvalitativa samt en 

kvantitativ artikel. Artiklarna till denna studie söktes på tre olika databaser, PubMed, 

Cinahl och PsycINFO. Enligt Polit och Beck (2011) är CINAHL en viktig databas för 

sjuksköterskor. Den omfattar referenser samt tidskrifter inom ämnet omvårdnad. 

Sökningen baserades på tre sökord (Burns/burn, experiences, quality of life) där enbart 

sökorden burns/burn söktes som fritext. De andra två sökorden (experiences, quality of 

life) söktes inte som fritext. Detta kan ha varit en svaghet i denna studie som kunde ha 

gett fler utfall av artiklar om de andra två sökorden hade sökts som fritext. Polit och 

Beck (2011) skriver att söknings strategier fungerar olika på olika databaser. Det gäller 
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att bli bekant med just den databasen man använder och vilka termer man ska använda 

för att kunna få en bra sökning. De boleanska termerna AND och OR användes och 

författarna till föreliggande studie anser att detta har varit en styrka i denna studie som 

har smalnat av sökningen av artiklar och gav utfall av artiklar som var relevanta för 

litteraturstudien inom ramen av inklutionskriterierna. Men samtidigt kan det ha varit en 

svaghet då sökorden söktes, till exempel experiences OR quality of life och INTE 

experiences AND quality of life. Detta kan ha påverkat utfall av artiklar. Författarna är 

medvetna om detta och denna söknings strategier missades av författarna. 

Artiklarna som valdes till denna studie var begränsade till åren 2004-2014. Denna 

sökning har påverkat resultatet och sökning av ytterligare bredare årtal kan ha gett fler 

utfall av artiklar och därmed fler artiklar till resultatet, men författarna ville basera 

studien på relativ ny forskning inom brännskada området. Tre av artiklarna är sökta 

manuellt via redan valda källor. En av artiklarna utifrån den manuella sökningen 

(Williams m. fl, 2003) föll dock utanför studiens tidsram. Men efter läsning av artikeln 

tyckte författarna att det svarade mot syftet och frågeställningarna. Författarna är 

medvetna om att det kan vara en svaghet i denna studie men som det nämndes tidigare 

så vill författarna att studien baseras på ny forskning. Det är tveksamt att denna artikel 

skulle ha kommit upp vid sökning av ett bredare årtal då artikeln (Williams et al. 2003) 

har andra nyckelord (adult burn survivors, resiliency, recovery issues, adaptation 

processes, trauma). 

Vid granskning av artiklarna märkte författarna till föreliggande studie att artiklarna till 

resultatdelen är utförda i andra länder och man ska ha i åtanke att vården är olika i olika 

delar av världen, detta menar Granskär och Höglund (2008) kan påverka resultatets 

validitet som presenteras i ett examensarbete. 

Artiklar valdes utifrån titel samt abstrakt för vidare läsning. Detta kan möjligen ha 

påverkat resultatet negativt då relevant information inte alltid presenteras i abstrakt men 

mer detaljrik i artikelns resultatdel. Efter grundligare läsning av de valda artiklarna 

exkluderades artiklar där de inte svarade på syftet, frågeställningarna eller var relevant 

för denna litteraturstudie. Dessa artiklar lästes separat av författarna till föreliggande 

studie, dock är inte Engelska författarnas modersmål vilket kan ha försvårat förståelsen 

och påverkat resultatet till denna studie. Men efter diskussion emellan författarna till 

föreliggande studie var man samstämmig kring artiklarnas helhet och förståelse. 

Polit och Beck (2011) beskriver att en litteraturstudie utgår från att en frågeställning 

formuleras samt en plan utförs för att kunna samla in information. Insamlad data skall 
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sedan analyseras och tolkas för att senare sammanställas i löpande text. Vidare skriver 

Polit och Beck (2011) medan den analyserande processen fortgår uppkommer olika 

teman och kategorier som kommer vara grunden till studien. Författarna till 

föreliggande studie anser att utföra en dataanlysplan enligt Polit och Beck (2011) har 

varit en styrka för denna litteraturstudie. Att föra löpande anteckningar och 

sammanställa en tabell av de valda artiklarna till resultatdelen samt att använda 

överstryckspennor har underlättat analysen av studien. Ett av artiklarna som valdes till 

resultat är av kvantitativ ansats. I flödesschemat framgår det att kvantitativa artiklar var 

exkluderade i sökningen av artiklar till resultatdelen. Dock  har vi valt att ta just denna 

artikel i vår resultat då den svarar mot syftet och frågeställningar. Författarna är 

medvetna att detta kan vara en svaghet i denna studie. 

 

8.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Författarna till föreliggande studie anser att det är av stor relevans att som sjuksköterska 

kunna hjälpa till och ge god vård och se helheten hos den brännskadade patienten och 

inte enbart det fysiska. Med denna studie vill författarna bidra till en bättre förståelse för 

den emotionella och fysiska stressen en brännskada patient kan uppleva efter att skadan 

har läkts och hur dennes livskvalité kan förändras. Vidare anser författarna att denna 

studie kan leda till en ökad vårdkvalité och en ökad kompetens hos den grundutbildade 

sjuksköterskan. 

 

8.6 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna till föreliggande studie anser att det finns för lite forskning utifrån patienters 

upplevelser av brännskada på längre sikt. Författarna kom fram till att patienter med 

brännskada glöms bort efter att brännskadan har läkts. Det är efter den akuta fasen av 

brännskadan som många patienter egentligen behöver hjälp med sin livsförändring. 

Vidare anser författarna att det skulle gynna både sjuksköterskan och patienter om det 

forskas mer inom brännskada området, där vårdpersonal får en bättre uppfattning och 

förståelse av patienternas situation och hur de upplever sin livskvalité efter att 

brännskadan har läkts. Samtidigt får patienterna en tidigt insatt och bättre vård där de 

inte glöms bort efter att brännskadan har läkts. 
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8.7 Slutsats 

En brännskada är en traumatisk upplevelse där patientens livskvalité kan förändras. 

Patienter som hade ett arbete att återgå till efter skadan hade en bättre livskvalité. 

Uppfattningen av den egna kroppen efter brännskadan begränsade många patienter i 

klädstil och aktivitet. Med ett socialt nätverk, familj och vänners stöd och en god 

professionell vård kan patientens livskvalité förbättras och denne återfå meningsfullhet i 

livet. 
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BILAGA 1 
 

 

Tabell 2. Redovisning av ingående artiklars metodologiska aspekter 
 

Författare 

+ publ. År 

Titel Design/Urvalsmetod Undersökningsgrupp Insamlingsmetod Analysmetod 

Ciofi-

Silva et al. 

(2008) 

”The life 

impact of 

burns: the 

perspective 

from burn 

persons in 

Brazil during 

their 

rehabilitations 

phase” 

 

Jämförande med 

kvalitativ ansats 

 

 

Ändamålsurval 

44 deltagare, över 

18 år, bosatt i 

Ribeirao Perto eller 

närliggande 

områden, 6 månader 

efter att olyckan har 

skett. 

Semistruktuerad 

intervju med 8 

frågor som 

riktlinje. 

Ljudinspelning och 

journalgranskning. 

Grounded 

theory 

Costa et 

al. (2008) 

”The 

meanings of 

quality of life: 

Interpretative 

analysis based 

on 

experiences 

of people in 

burns 

rehabilitation” 

 

Berättande med 

kvalitativ ansats     

 

 

Teoretisk urval 

19 deltagare mellan 

18-50 år, båda 

könen (12 män och 

7 kvinnor), bosatt i 

Ribeirao Preto, i 

rehabilitering i 1 år 

eller mer samt inga 

hinder som försvårar 

medverkan in 

studien. 

Direkt observation 

samt 

semistrukturerad 

intervju och 

ljudinspelning. 

Hermeneutik 

Dyster-

Aas et al. 

(2006) 

”Return to 

work and 

health-related 

quality of life 

after burn 

injury” 

 

Tvärsnitts studie 

med kvantitativ 

ansats       

 

Konsekutiv urval 

116 deltagare, 18 år 

eller äldre vid 

undersökning av 

denna studie, båda 

könen, inlagt vid 

Uppsala universitets 

sjukhus 

brännskadecentrum 

under jan 1996 – 

mars 2000. 

Exkluderad: ej 

registrerad adress, ej 

svensk medborgare 

eller ej bosatt i 

Sverige och dement. 

 

Enkät (HRQoL, 

SSP, SF-36, TSK, 

IES-R, HADS), 

journalgranskning 

Mann-Whitney 

U-test och x2 

test 

Hunter et 

al. (2013) 

”Put on your 

face to face 

the world: 

Womens 

Berättande med 

kvalitativ ansats       

 

 

10 kvinnliga 

deltagare, 18 år, 

brännskada mellan 

1-30% av den totala 

Djup semi-

struktuerad 

intervju, 1 timme, 

genomförd över 5 

Reflexivility, 

grounded 

theory, 

credibility 
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narratives of 

burn injury” 

 

Ändamålsurval kroppsytan, engelsk 

talande, ej nedsatt 

kognitiv förmåga 

månaders period, 

journalgranskning, 

ljudinspelning. 

 

Mirivel & 

Thombre 

(2010) 

”Surviving 

online: An 

analysis of 

how burn 

survivors 

recover from 

life crises” 

Berättande med 

kvalitativ ansats        

 

 

Ändamålsurval 

Alla åldrar och av 

olika brännskada 

variationer men 

även anhöriga till de 

drabbade men även 

vårdgivare. 

Över 200 mail från 

ett forum 

”Surviving 

together” 181 sidor 

av ren text under 5 

månader mellan 

november 2005 – 

mars 2006. 

Namnen byttes ut 

med pseudonamn 

samt känslig 

information 

raderades som 

kunde kopplas till 

patient eller 

anhörig för att 

kunna bevara deras 

anonymitet. 

 

Holistisk 

innehållsanalys 

Moi & 

Gjengedal 

(2008) 

”Life after 

burn injury: 

Striving for 

regained 

freedom” 

 

Deskriptiv med 

kvalitativ ansats 

 

 

Ändamålsurval 

14 deltagare, 18 år 

eller äldre vid 

inträffandet, stor 

brännskada, ej 

nedsatt kognitiv 

förmåga eller 

självskadebeteende. 

 

Öppen, djup 

intervju, direkt 

observation, 

ljudinspelning. 

Fenomonologisk 

analys 

Moi et al. 

(2008) 

"The 

experinece of 

life after burn 

injury: a new 

bodily 

awareness" 

Deskriptiv med 

kvalitativ ansats 

 

 

Ändamålsurval 

14 deltagare, 18 år 

eller äldre vid 

skadan, män och 

kvinnor, stor 

brännskada, 

norsktalande, ej 

nedsatt kognitiv 

förmåga. 

 

Öppen, djup 

intervju mellan 

åren 2005-2006, 

direkt observation, 

ljudinspelning 

Fenomonologisk 

analys 

Moi & 

Gjengedal 

(2013) 

”The lived 

experince of 

relationships 

after major 

burn injury” 

Deskriptiv med 

kvalitativ ansats    

 

 

 

Ändamålsurval 

14 deltagare, 18 år 

eller äldre vid 

skadan, män och 

kvinnor, brännskada 

av olika variationer 

samt stor 

brännskada, ej 

norsktalande eller 

nedsatt kognitiv 

förmåga. 

 

Öppen ostruktuerad 

intervju med få 

frågor och få 

avbrytningar, 

ljudinspelning. 

Fenomonologisk 

analys 
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Rossi et al. 

(2008) 

”Cultural 

meaning of 

quality of  

life: 

perspectives 

of Brazilian 

burn patients” 

 

Deskriptiv med 

kvalitativ ansats     

 

 

Teoretisk urval 

19 patienter samt 11 

anhöriga, 18 år 

oavsett kön, bosatt i 

Ribeirao Perto eller 

närliggande 

områden, utskriven 

från sjukhuset 6 

månader innan 

intervjun. 

 

Semi-struktuerad 

intervju med 6 

frågor som riktlinje 

samt direkt 

observation, 

journalgranskning 

och ljudinspelning. 

 

 

Hermeneutik 

Williams 

et al. 

(2008) 

”Risisng fom 

the ashes: 

stories of 

recovery 

adaptation 

and resiliency 

in burn 

survivors” 

Beskrivande med 

kvalitativ ansats      

 

 

Ändamålsurval 

8 deltagare, både 

män och kvinnor, 

över 21 år, ”first 

come-first serve” 

Semi-struktuerad 

intervju utifrån 2 

frågor, 

ljudinspelning. 

Fenomonologisk 

samt grounded 

theory 
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BILAGA 2 

 

Tabell 3. Redovisning av ingående artiklars syfte och resultat. 
 

Författare/Publ. år Syfte Resultat 

Ciofi et al. (2008) Att få en bättre förståelse 

för de som genomgått en 

svår brännskada samt 

förstå vad livskvalitén 

betyder för de. 

Många av deltagarna 

rapporterade att de hade 

slutat jobba, ändrade 

arbetsuppgifter eller bytt 

jobb pga. brännskadan som 

försvårade tidigare arbete. 

Deltagarnas uppfattning av 

den egna kroppen 

uppfattades annorlunda 

efter brännskadan där man 

vill dölja de ärren som 

uppkommit efter skadan 

och som kan försvåra visa 

aktiviteter som t.ex. 

simning. 

 

Costa et al. (2008) Meningen med livskvalité 

för de som har genomgått 

en svår brännskada. 

Livskvalité kopplas till att 

vara frisk, ha ett jobb, bra 

familjerelationer, god 

hygien och mer tid att 

vila/fritid. Patienterna till 

denna studie var inte nöjda 

med deras utseende och 

försökte att dölja sina ärr 

dels för att de var rädda att 

skrämma iväg folk men att 

de kände skam, oro eller att 

dra till sig uppmärksamhet. 

 

Dyster-Aas et al. (2006) Att utforska om skada- och 

personlighet är relaterad till 

att återgå till arbete samt 

att jämföra livskvalité och 

hälsoutfall med att återgå 

till arbete eller ej.  

De som hade återgått till 

arbetet hade bättre 

livskvalité och hade mindre 

kontakt med sjukvården 

inom kirurgi, psykiatri och 

psykoterapi. Däremot var 

dt ingen skillnad i 

kroppsuppfattning mellan 

de som hade återgått till 

arbete och de som inte 

arbetade. 

 

Hunter et al. (2013) Att ta reda på kvinnors 

erfarenhet gällande 

kroppsuppfattning som 

Berättelser om kvinnor 

som i början kände ingen 

skuld eller skam att visa 
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genomgått mil- till stor 

brännskada. 

upp sina ärr och hade inga 

problem men med tiden 

ändrades deras uppfattning 

och de ville dölja sina ärr. 

Andras behov kom framför 

deras egna. 

 

Mirivel & Thombre (2010) Att återberätta hur 

brännskadade hjälper 

varandra via nätet genom 

att dela sin historia och ge 

råd till varandra samt ge 

stöd. 

En hemsida som ska hjälpa 

de brännskadade att få 

socialstöd samt kunna 

återhämta sig från ett svårt 

trauma som har förändrat 

ens liv. Men även ge tips 

och råd och samtidigt 

berätta sin historia och 

kanske hjälpa andra genom 

sin erfarenhet. 

 

Moi & Gjengedal (2008) Att ta reda på 

livserfarenhet efter en svår 

brännskada. 

Det är svårt att lyfta upp 

sig igen från en svår 

brännskada, det kan ta sin 

lilla tid men med hjälp av 

familj och vänner och hopp 

och mål i livet kan man 

återfå det liv man hade 

innan brännskadan och 

kunna hantera och 

acceptera det nya livet. 

 

Moi et al. (2008) Att förstå brännskadade 

patienter och få ta del av 

deras upplevelser om sin 

kroppsuppfattning. 

Deltagarna uppfattade att 

deras kropp hade en 

historia att berätta, en 

sårbarkropp. Det 

uppfattades även att 

deltagarna var osäkra på 

sin kropp och man fick ta 

hand om den kropp som 

fanns ”här och nu”. 

Aktivitet är viktigt för de 

brännskadadespeciellt att 

kunna klara av vardagliga 

sysslor. 

 

Moi & Gjengedal (2013) Att återberätta meningen 

med relationer efter en svår 

brännskada. 

Brännskadade patienter var 

beroende av anhöriga 

speciellt i början av skadan 

då mycket kanske hade 

glömts bort eller att man 

hade svårt att acceptera det 

inträffandet. De anhöriga 

som var som ett stöd för att 
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patienterna skulle ta sig 

tillbaka till livet och kunna 

klara sig själv men 

samtidigt ville man inte 

framstå som hjälplös. 

 

Rossi et al. (2008) Att utforska livskvalitén ur 

en kulturell mening utifrån 

Brasilianska brännskadade 

patienters perspektiv. 

Brännskadan påverkade 

patienternas sociala liv 

avsevärt i form av förlorad 

inkomst och för en man 

som ska vara försörjande i 

huset kunde detta påverka 

hans psykologiska tillstånd. 

Kroppshygien kunde 

ibland vara tidskrävande 

men även energikrävande 

då det är flera stegs 

moment som måste utföras 

för att kunna bibehålla och 

samtidigt kunna ha en bra 

läkande hud. Relationer var 

i kris speciellt mellan 

partners där den skadade 

inte ville ha närkontakt 

vilket försvårade det för 

den andre partner då denne 

inte visste hur man skulle 

kunna gå tillväga för att 

kunna hjälpa. 

 

Williams et al. (2008) Att få en bättre förståelse 

av dem brännskadade 

patienter som återhämtar 

sig efter en trauma. 

Många av deltagarna 

återberättade om en tid att 

återhämta sig efter skadan 

och hur de förlorade t.ex. 

jobb, relationer, sig själva 

men också att de återvann 

t.ex. självkänslan, 

respekten för livet, tacksam 

att de lever osv. 

 
 

 


