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Sammanfattning 
Bakgrund: Årligen brännskadas ca 25 000 svenskar varav 1 000 behöver sluten sjukhusvård och 
150 specialistsjukvård för sina brännskador. Livskvalitet är ett brett begrepp som kan betyda 
olika för olika individer. Det gemensamma är dock att det är ett mått och en värdering på sin 
livssituation i förhållande till samhällets normer och kultur samt sina egna förväntningar. Därför 
är det är viktigt för sjuksköterskan att veta vilka faktorer som påverkar livskvaliteten hos 
brännskadade i sitt omvårdnadsarbete. 
Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva livskvaliteten efter en brännskada hos vuxna.  
Metod: Studiens syfte besvarades med en litteraturstudie genom systematisk sammanställning 
med beskrivande design. En strukturerad sökning gjordes i relevanta databaser och en 
innehållsanalys utfördes.  
Resultat: Förmågan att arbeta, fysisk förmåga, socialt stöd och psykiskt mående är fyra 
kategorier som identifierades. Brännskadans allvarlighetsgrad, placering och tid sedan skadan är 
avgörande i hur patienten upplever livskvaliteten samt förmågan till arbete. Studiedeltagarna 
anser att det är av vikt att vara självständiga och ha en god fysisk förmåga. Det psykiska måendet 
är det som påverkat studiedeltagarna mest negativt och detta förbättras minst över tid. Det 
förändrade utseendet är också något som försämrade livskvaliteten. Att ha socialt stöd från familj 
och vänner var betydelsefullt.  
Slutsats: En brännskada påverkar individens livskvalitet. Livskvaliteten ökade ju längre tid det 
gått efter brännskadan. Den psykiska hälsan förbättrades minst över tid. Litteraturstudien har gett 
en överblick i hur brännskadade patienter upplever sin livskvalitet vilket kan hjälpa 
sjuksköterskan i sitt kliniska arbete.  
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Normer i samhället såsom att passa in är något som författarna upplever är mycket diskuterat i 
modern tid. Normer kan ses som mer eller mindre oskrivna regler och är det som styr våra 
handlingar i relation till oss själva och andra individer (Öresland & Lützén, 2009). Vid en 
brännskada drabbas individen av både fysiska och psykiska skador (Ying, Pertrini & Xin, 2010) 
och författarna anser att det är en risk att hamna utanför denna norm. Författarna är därför 
intresserade av hur en brännskada förändrar ens livskvalitet och vad sjuksköterskan kan bidra med 
i omvårdnadsarbetet. 

1. Bakgrund 

1.1 Brännskada 

1.1.1 Definition och händelseförlopp 
En brännskada definieras av World Health Organization (WHO, 2014) som en skada på huden eller 
annan organisk vävnad som i första hand orsakas av värme eller på grund av strålning, 
radioaktivitet, elektricitet, friktion eller kontakt med kemikalier. Socialstyrelsens (2008) och 
Gerdins (2010) definition av en brännskada är när huden och den underliggande vävnaden 
upphettas till en så pass kritisk nivå där hudcellerna till slut når vävnadsdöd. Lokalt runt den 
brännskadade ytan uppstår då en inflammatorisk reaktion som vid stora brännskador leder till 
kraftiga vätskeutträdelser ur blodbanan in i omgivande vävnad och skapar således ödem. Den 
cirkulerande blodvolymen minskar markant och en chock uppstår (Socialstyrelsen, 2008; Gerdin, 
2010).  

1.1.2 Skadebedömning 
Det finns ingen vedertagen definition av begreppet ”svåra brännskador” utan en brännskadas 
allvarlighetsgrad avgörs i varje enskild skada i relation till prognosen av överlevnad, möjlighet till 
adaption efter att skadan har läkt men även hur omfattande åtgärderna på sjukhus är. Det som 
påverkar skadans allvarlighetsgrad är skadans procentuella utbredning och placering, skadedjup 
men även patientens ålder, övriga traumatiska skador eller luftvägsbrännskada. Brännskador hos 
barn och äldre tolkas initialt som mer allvarliga då barn har sämre tolerans för vätskerubbningar 
medan äldre, generellt, har en sämre förmåga att klara av den fysiologiska stress en brännskada 
leder till tillsammans med eventuellt tidigare sjukdomar (Mathisen, 2011; Socialstyrelsen, 2008). 
De skador som tolkas som procentuella skador är delhudsbrännskada och helhudsbrännskada. 
Delhudsbrännskada drabbar både överhud (epidermis) och läderhud (dermis). En ytlig 
delhudsbrännskada läker av sig själv om den behandlas adekvat under läkningstiden genom sårvård 
och omläggning. En helhudsbrännskada drabbar hudens alla anatomiska lager där de sensoriska 
receptorerna i dermis förstörs vilket gör att smärta inte förekommer i området (Gerdin, 2010), men 
smärtar i sårkanterna och under den brända ytan (Mathisen, 2011). En helhudsbrännskada kan vara 
så pass djup att organ under huden skadas, såsom muskulatur, senor och ledkapslar (ibid.). Detta 
behandlas genom borttagning av död vävnad och täcks med delhud från patienten själv eller annat 
täckningsmaterial, som exempelvis hudtransplantation (Gerdin, 2010). Skador som inte tolkas som 
procentuella brännskador är epidermisskador, som exempelvis solbränna (Socialstyrelsen, 2008; 
Sjöberg & Östrup, 2002; Gerdin, 2010). Conell, Coates, Doherty-Poirier och Wood (2013) visar 
på att kvinnor antyder på mer ångest, skam och kan uppvisa depressiva symtom som ett resultat av 
deras brännskador än vad män gör. Det framkommer även att ju större brännskadan är, desto mer 
lider kvinnor vilket inte var fallet för män. 
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1.1.3 Sjuksköterskans omvårdnad 
Sjuksköterskans omvårdnad på sjukhus för brännskadade patienter består framförallt i att 
upprätthålla adekvat andning, cirkulation och kroppstemperatur genom täta kontroller. Även 
tillgodose god smärtlindring, näringsbehov, personlig hygien och förebygga infektioner samt 
bevakning av diuresen och mobilisera patienten. Något som inte får glömmas bort är det 
psykologiska och sociala stödet. Sjuksköterskan kan, genom att lyssna, stödja och uppmuntra, 
främja patientens psykiska mående (Mathisen, 2011). Efter djupa delhuds- och 
helhudsbrännskador kan huden se ful, ärrig och skrumpen ut och medföra nedsatt rörlighet i de 
påverkade lederna (Edgar & Brereton, 2004). Dessa skador kallas hypertrofiska ärr (Gerdin, 2010). 
Kompression är en behandlingsmetod mot ärrvävnaden som kan förhindra hypertrofiska ärr. Här 
har sjuksköterskan en viktig uppgift i att motivera patienten att använda dessa 
kompressionsförband dag och natt tills ärren är släta, mjuka och bleka, vilket kan ta upp till 1-3 år 
(Serghiou et al., 2007, refererad i Mathisen, 2011).  

1.2 Förekomst - Sverige 
Brännskador av den mildare och mindre formen (epidermis), som inte kräver sjukhusvård, är 
vanliga i Sverige. Av dem cirka 25 000 del- och helhudsbrännskador som inträffar i Sverige per år 
är det cirka 1 000 personer som behöver sluten sjukhusvård, varav cirka 150 personer behöver 
vårdas på specialistavdelning för brännskador (Socialstyrelsen, 2008). Statistiken för brännskador 
pekar på att det blir allt mer sällsynt att vårdas på sjukhus för brännskador. År 1977 vårdades cirka 
2 900 personer på sjukhus för brännskador, år 1987 cirka 1 800 personer och år 1996 cirka 1 500 
personer. Den förbättrade kvaliteten inom brännskadevård har resulterat i att fler individer 
överlever allvarliga brännskador än tidigare (Kildal, Andersson & Gerdin, 2002). Anledningarna 
till att fler överlever är inte helt klarlagda men kan antas ha att göra med att allt färre individer 
utsätts för brännskador samt att kunskapen kring brännskador blivit allt bättre (Huss, Steinvall & 
Sjöberg, 2001). Socialstyrelsen (2008) rapporterar även att incidensen på landsbygden är betydligt 
vanligare än i storstäder och att män i allt större utsträckning drabbas i jämförelse med kvinnor. 
Sverige är ett av de länder som har den lägsta incidensen av brännskador i världen (Huss et al., 
2001). 

1.3 Förekomst – övriga världen 
Brusselaers, Monstrey, Vogelaers, Hoste och Blot (2010) uppskattar att sex miljoner individer per 
år i världen söker medicinsk hjälp för brännskador där majoriteten kan behandlas inom 
öppenvården. Enligt Brusselaers et al. (2010) och Socialstyrelsen (2008) är lågor, skållning 
(inklusive ånga) samt ”kontaktbränna” de vanligaste orsakerna till brännskador i Europa, vilket till 
stor del överensstämmer med övriga världen. Det rapporteras även att 55-75 % av alla brännskador 
drabbar män och att det, precis som i Sverige, skett en stor minskning av brännskador de senaste 
decennierna (Brusselaers et al., 2010). 

1.4 Livskvalitet 
Livskvalitet är en komplex föreställning som kan vara svårt att definiera och mäta. Det kan 
betraktas som en individs mått på hälsa, samt ett sätt att kvantifiera hur mycket en sjukdom eller 
skada, i detta fall en brännskada, påverkar ens liv (Novelli, Melandri, Berolotti, Vidotto, 2009). 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], (2012) menar att begreppet är brett 
och betyder olika för olika individer men definieras ändå som ett mått på individens egna 
värderingar av sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Enligt World Health Organization 
(WHO, 1997) handlar livskvalitet om hur individen uppfattar sin livssituation till rådande kultur 
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och normer, samt i förhållande till sina egna mål, förväntningar, intressen och värderingar. Det är 
en personlig definition som påverkas av ens egen livssituation och varierar med tiden. Hälsan spelar 
en stor roll på hur individen definierar livskvalitet, tillsammans med familjesituation, fritid, 
ekonomi, boende, utbildning, samhörighet med andra människor etcetera (SBU, 2012). Ying, 
Pertrini och Xin (2010) menar att livskvalitet påverkas av individens fysiska hälsa, psykiska 
tillstånd, grad av självständighet, sociala relationer, personliga övertygelser och deras förhållande 
till miljön individen befinner sig i. Att både individens fysiska och psykiska hälsa påverkar ens 
livskvalitet kan ses som en komorbiditet (Schneider et al., 2013). Det största fokus inom livskvalitet 
är att upprätthålla adekvat funktion och hög uppskattning av livet inom områden individen tycker 
är viktiga, så länge som möjligt trots traumatiska händelser, såsom en brännskada (Brown & 
Brown, 2004).  

1.5 Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 
Inom omvårdnad utgör det salutogena perspektivet en viktig beståndsdel. Perspektivet söker svar 
på varför individen har hälsa och vad som kännetecknar att individen kan klara av påfrestande 
livssituationer (Antonovsky, 2005). Förutom att återställa hälsa och lindra lidande ska 
sjuksköterskan också förebygga sjukdom och främja hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  
 
Kärnan i det salutogena perspektivet är begreppet känsla av sammanhang [KASAM]. KASAM 
omfattar tre begrepp; begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Begriplighet handlar om att 
det som inträffat är begripligt, en känsla som säger ”jag vet”. Det går att strukturera och klart se 
olika stimuli som träffar en, såväl inre och yttre. Dessa stimuli är varken slumpmässiga eller 
oförklarliga. Även om exempelvis plötslig död, en brännskada eller ett misslyckande kan 
förekomma klarar individen att begripa varför det händer. Det andra begreppet hanterbarhet 
handlar om hur individen klarar av att hantera uppkomna stimuli. En känsla av ”jag kan” ligger till 
grund för detta begrepp. Här behöver individen inte själv möta eventuella problem eller kriser utan 
kan ta hjälp av personer i ens närhet som exempelvis partner, kollegor, vänner men även av sin 
religiösa tro. Målet med hanterbarhet är att inte känna sig som ett offer för omständigheterna eller 
tycka att livet behandlar en orättvist. Faktorer som antas ligga bakom en god hanteringsförmåga är 
bland annat socialt stöd, god ekonomi, kulturell stabilitet, jagstyrka och välutvecklat intellekt. Den 
tredje komponenten meningsfullhet behandlar motivation och känslan ”jag vill”. När något svårt i 
livet har inträffat försöker individen vara inriktad på att se meningen i det som har hänt och komma 
igenom den svåra upplevelsen med heder och värdighet i behåll. Det är viktigt att det som inträffar 
har en känslomässig mening som är värd att lägga ner energi och engagemang i (Antonovsky, 2005; 
Nilsson, 2002). 
 
Antonovsky (2005) menar att individer med hög KASAM tar tag i problemen när de uppstår till 
skillnad från individer med låg KASAM. Ju mer individen bemästrar de tre komponenterna 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sin brännskada, desto högre KASAM har den 
individen. De tre komponenterna är sammanlänkade där meningsfullheten är viktigast. Finns en 
hög grad av meningsfullhet är det troligt att individen kan förstå och hantera situationen. Klarar 
individen att identifiera omfattningen av brännskadan och förstå vilka nya förutsättningar som 
individen ställs inför ökar graden av KASAM. Det gäller för individen med brännskada att hitta 
individuella resurser som kan hjälpa att klara av det nya livet de ställs inför, men även ta hjälp av 
socialt stöd från exempelvis sjuksköterskan (Antonovsky, 2005; Langius-Eklöf, 2013). 
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1.6 Problemformulering 
Fler överlever svåra brännskador idag i jämförelse med tjugo år sedan då den medicinska 
kunskapen blivit bättre (Huss et al., 2001). I och med att den medicinska behandlingen på sjukhus 
blivit bättre ställer det högre krav på att bemöta dessa patienters fysiska och psykiska behov efter 
utskrivandet (Kildal et al., 2002). När sjuksköterskan möter brännskadade patienter vet hon eller 
han med sin praktiska och teoretiska kunskap hur patienten skall vårdas. Det sjuksköterskan dock 
inte vet är hur patienten upplever brännskadan, vilka förväntningar som ställs på vården och vilka 
behov den specifika individen har. Författarna anser att då endast utgå från generell kunskap om 
patienter med brännskada kan leda till att sjuksköterskan missar de unika omvårdnadsbehovet varje 
individ med brännskada har. Därav krävs kunskap och förståelse om hur patienter upplever sin 
livskvalitet, efter utskrivning från sjukhus. Detta behövs för att sjuksköterskan skall kunna bemöta 
dessa behov tidigt i sitt omvårdnadsarbete och stödja till ökad KASAM för att på så vis främja 
individens framtida livskvalitet. 

2. Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva livskvaliteten efter en brännskada hos vuxna. 

3. Metod 

3.1 Design 
Studiens syfte besvarades med en litteraturstudie genom en systematisk sammanställning med 
beskrivande design (Henricson & Billhult, 2012).  

3.2 Sökstrategi 
En strukturerad sökning utfördes i databaserna Medline, Cinahl och PsycINFO. Sökorden valdes 
ut genom att identifiera meningsbärande ord i syftet. Dessa översattes i den mån det gick i Svenska 
Mesh. ”Livskvalitet” blev ”quality of life”, ”brännskador” blev ”burns” och ”vuxna” blev ”adult”. 
Tilläggsord lades till för att inte exkludera artiklar som skulle kunna varit relevanta för denna 
studies syfte. Dessa tilläggsord var dock inte identiska i databaserna. Sökningarna skedde sedan i 
databasernas indexordslistor Medical subject headings (Medline), Subject heading list (Cinahl) och 
Thesaurus (PsycINFO). Se sökmatris (bilaga 1). 
 
I Medline användes ämnesorden och kombinationerna (”quality of life”) AND (”burns+” OR 
”burns electric” OR ”burns chemical”) AND (”adult+” OR ”young adult”) med följande 
avgränsningar; år 2005-2015 och engelskt språk. I databasen Medline var alla artiklar som 
publicerats Peer reviewed.  
 
I Cinahl användes ämnesorden och kombinationerna (”quality of life+”) AND (”burns+” OR 
”burns, electric” OR ”burns, chemical” OR ”burns patients”) AND (”adult+” OR ”young adult”). 
Avgränsningarna blev: år 2005-2015, engelskt språk och Peer reviewed.  
 
I PsycINFO användes ämnesorden och kombinationerna (”quality of life+”) AND (“burns”). Då 
inte adult fanns som ämnesord lades detta till i avgränsningarna. Avgränsningarna blev då; år 2005-
2015, engelskt språk, Peer reviewed samt ålder 18 år och äldre.  
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3.3 Urval 

3.3.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier var artiklar som svarade på syftet, att de undersökta personerna var över 18 år 
och utskrivna från sjukhus. Artiklar som exkluderas var de som handlade om barn, brännskador i 
ögonen och luftvägar och inte svarade på syftet. Även artiklar som enbart inkluderade 
självförvållade brännskador såsom suicidförsök eller självskadebeteende exkluderades. Artiklar 
som på något sätt utformade eller validerade mätinstrument kring livskvalitet för brännskadade 
exkluderades.  

3.3.2 Urvalsförfarande 
När sökningarna var genomförda och avgränsningarna gjorda började urvalsförfarandet i tre steg. 
Första sökningen gav 112 artiklar i Medline, 81 artiklar i Cinahl och 15 artiklar i PsycINFO. 
Samtliga artiklars titlar lästes igenom och artiklar som inte svarade mot syftet exkluderades. Detta 
resulterade i att urval ett bestod av 49 artiklar i Medline, 35 artiklar i Cinahl och 7 artiklar i 
PsycINFO. I urval två lästes artiklarnas abstract och artiklar som inte svarade mot syftet och 
dubbletter sållades bort. Artiklar som redan inkluderats från en databas exkluderades från övriga 
databaser (bilaga 1). Urval två gav 23 artiklar i Medline, en artikel i Cinahl och en artikel i 
PsycINFO. I urval tre läste författarna alla utvalda artiklar i full text på varsitt håll och de artiklar 
som inte svarade mot syftet sållades bort. Detta gav slutligen nio artiklar, varav sju från Medline, 
en från Cinahl samt en från PsycINFO. 

3.3.3 Värdering 
Samtliga utvalda artiklar granskades enligt Kristenssons (2014) gransknings- och bedömningsmall. 
Olika granskningsmallar användes beroende på om det var en artikel med kvalitativ eller 
kvantitativ metod. Artiklarna värderades utifrån syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. 
Åtta artiklar värderades som hög kvalitet och en som låg kvalitet som då valdes att uteslutas på 
grund av den låga kvaliteten och att den inte var etisk granskad. Se artikelmatris (bilaga 2). 

3.3.4 Bearbetning och analys 
Kristenssons (2014) innehållsanalys användes vid bearbetning och analys. Utifrån syftet lästes 
artiklarnas resultat på varsitt håll av författarna, detta för att inte kunna påverka varandra. Därefter 
diskuterades vad i artiklarnas resultat som svarade mot denna studies syfte och meningsbärande 
enheter plockades ut från varje artikel. Efter att ha kritiskt granskat artiklarna återstod åtta artiklar, 
varav fyra kvantitativa, tre kvalitativa och en artikel som både var kvantitativ och kvalitativ. 

3.4 Etiska överväganden 
Inom forskning är det viktigt att ta ansvar för de individer som ingår i studierna. Detta görs med 
hjälp av de fyra stora etiska aspekterna autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen 
och rättviseprincipen (Kristensson, 2014). Grundläggande för detta är att forskning bara får 
godkännas om den utförs med respekt för människovärdet samt att mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter alltid skall beaktas vid etikprövningen (CODEX, 2015). Alla artiklar i 
denna litteraturstudie var etiskt granskade. Om ingen etisk granskning var genomförd uteslöts 
artikeln från studien.  
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4. Resultat 
Efter att meningsbärande enheter plockats ut skapades fyra kategorier, dessa var: Arbete, Kropp 
och fysiska funktioner, Socialt stöd och positiva förändringar samt Psykiskt mående. De kategorier 
som togs fram ansågs vara essentiella för individens livskvalitet efter en brännskada. Elsherbiny, 
Salem, El-Sabbagh, Elhadidy och Eldeens (2010)  rapporterade att en brännskada har negativ 
påverkan på de flesta dimensioner av livskvaliteten där Ciofi-Silva, Rossi, Dantas, Costa, 
Echevarria-Guanilo och Ciol (2010) kom fram till att hela 86,4 % rapporterade att minst en aspekt 
i deras liv förändrats som kan relateras till brännskadan. Alla artiklar förutom en rapporterade 
antalet män respektive kvinnor. I de artiklar som redovisade könsfördelningen kunde sammanlagt 
242 män respektive 90 kvinnor urskiljas.  

4.1 Arbete 
I fyra av studierna beskrevs problematiken med att återgå till arbete efter en brännskada (Costa, 
Rossi, Lopes & Cioffi, 2008; Ciofi-Silva et al., 2010; Dyster-Aas, Kildal & Willebrand, 2007; 
Elsherbiny et al., 2010). Costa et al. (2008) menade att ha ett jobb och att kunna arbeta var en viktig 
aspekt för att uppnå livskvalitet. Att inte kunna utföra det arbete som tidigare utförts, att inte kunna 
arbeta alls eller att ha svårigheter med att hitta jobb hade en negativ påverkan på livskvaliteten. 
Ciofi-Silva et al. (2010) rapporterade att 68 % av de 44 studiedeltagarna som hade anställning innan 
fick en förändrad arbetssituation. Det rörde sig om förändringar i arbetsuppgifter, att de fick sluta 
arbeta, ta tjänstledighet eller byta arbete. Liknande resultat kunde ses i Elsherbiny et al. (2010) som 
kom fram till att över 60 % av 100 studiedeltagare hade svårigheter med att utföra sitt arbete varav 
32 % hade extrema svårigheter. Ungefär lika många hade svårt att utföra samma arbetsuppgifter 
som de gjorde innan skadan. Endast 10 % uppgav att det inte var någon skillnad i sin arbetssituation 
(ibid.). 
 
I en studie av Dyster-Aas et al. (2007) hade 69 % av 48 studiedeltagarna återgått till arbetet efter 
brännskadan. De som återgick till arbetet antydde att deras fysiska funktion och allmänna hälsa var 
bättre och upplevde mindre kroppssmärta än de som inte återgått till arbete. De som återgått till 
arbete värderade sin fysiska funktion och allmänna hälsa som den genomsnittlige svenska 
medborgaren. De som inte hade börjat arbeta värderade den fysiska funktionen och allmänna hälsan 
lägre än den genomsnittliga svenska medborgaren.  
 
Ciofi-Silva et al. (2010) menade att arbetsförändringar korrelerade med brännskadans placering, 
där armar och händer var de mest avgörande kroppsdelarna. Dyster-Aas et al. (2007) rapporterade 
att de som inte hade börjat arbeta hade varit utskrivna från sjukhuset kortare tid sedan skadan 
inträffade och hade även en allvarligare skada än de som arbetade. Studiedeltagarna som hade 
börjat arbeta värderade sig bättre gällande enkla funktioner, värmekänslighet och handfunktion 
(ibid.; Elsherbiny et al., 2010). Även Xie, Xiao, Zhu och Xia (2012) kom fram till att de som varit 
utskrivna i mer än fyra år klarade av sitt arbete bättre än de som varit utskrivna i mindre än fyra år. 
Det enda som signifikant skiljde de studiedeltagare som återgått till arbete mot de som ännu inte 
återgått var handfunktionen.  
 
Den förändrade arbetssituationen och ifrågasättande av ens egen kapacitet vad gäller förmåga att 
återgå till arbete var vanligt och studiedeltagarna kände sig ofta hjälplösa och osäkra. Detta 
påverkade också studiedeltagarnas finansiella situation negativt (Ciofi-Silva et al., 2010; Moi, 
Vindenes & Gjengedal, 2008). 
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4.2 Kropp och fysiska funktioner 
Att kunna sköta sin hygien och vara självständig ansågs inbringa hög livskvalitet hos 
studiedeltagarna men många hade svårt med den fysiska funktion som skadan inbringat. Detta 
yttrade sig i svårigheter att stå för länge, svällande ben (Costa et al., 2008) och kliande hud vilket 
minskade den fysiska aktiviteten (ibid.; Moi et al., 2008). En tredjedel av 100 studiedeltagare hade 
svårigheter med att sköta sin hygien och att klä sig självständigt (Elsherbiny et al., 2010) och 
mycket tid gick åt till att sköta sina skador (Costa et al., 2008). Att inte kunna känna när någon tar 
på en, känna värme, kyla eller solens strålar uttrycktes som jobbigt. Andra fysiska förändringar på 
den skadade kroppen såsom mer svett på oskadade områden var nya aspekter på kroppen (Moi et 
al., 2008). Att sysselsätta sig, exempelvis i form av trädgårdsarbete, promenader och arbete ansågs 
viktigt för att kunna ta fokus från kroppen (Moi & Gjengedal, 2008).  
 
De flesta studiedeltagare visade en stor missnöjdsamhet och försämrad självbild med deras fysiska 
utseende vilket yttrade sig i försök till att dölja ärren. Studiedeltagarna dolde ärren på grund av 
rädsla att skrämma iväg eller dra på sig uppmärksamhet från andra individer, men även från ens 
egen familj (Costa et al., 2008). Ciofi-Silva et al. (2010) kom fram till att 43 % av 44 
studiedeltagare ändrade sin klädstil för att undvika exponering av sina ärr för individer i sin sociala 
omgivning men även för skydd mot solen. En studie påvisade möjligheter till att övervinna de 
kroppsliga, estetiska och funktionella hinder som uppkommit, det ansågs givande att genom ny 
klädstil och även genom att dölja sina ärr med smink också ökade tillfredsställelsen hos 
studiedeltagarna (Moi & Gjengedal, 2008). Elsherbiny et al. (2010) redogjorde för att över 75 % 
av 100 studiedeltagare kände sig oattraktiva och att var bekymrade över att visa sig för allmänheten. 
Vidare beskrev 84 % av studiedeltagarna att de hade extrema svårigheter att vistas i sol och värme 
på grund av deras känsliga hud (ibid.) vilket även Moi et al. (2008) kom fram till. En annan studie 
visade att över hälften av studiedeltagarna fick förändrade dagliga vanor, där vissa slutade dricka 
alkohol och röka medan andra minskade på användandet. Över hälften förändrade sina 
fritidsaktiviteter i form av att sluta resa, bada i offentliga pooler, gå till parken eller utöva sport på 
grund av rädsla för att visa sig eller skada sig (Ciofi-Silva et al., 2010). 
 
Det fanns en statistisk signifikant korrelation mellan den totala brännskadade ytan på kroppen och 
nedsatt funktion gällande enklare förmågor och handfunktion samt nedsatt sexualitet (Elsherbiny 
et al., 2010). Över en tredjedel av 100 studiedeltagare blev inte lika sexuellt upphetsade längre samt 
att intresset för sex hade försvunnit (ibid.). Enligt Xie et al. (2012) värderade de brännskadade sig 
signifikant lägre inom fysisk funktion, smärta samt personliga begränsningar i förhållande till 
kontrollgruppen, där fysiska problem förekom även en lång tid efter utskrivning. van Loey, van 
Beeck, Faber, van de Schoot och Bremer (2012) rapporterade att tre veckor efter skadan fanns de 
största problemen vid vardagliga aktiviteter och smärta. Efter tre månader hade stora förbättringar 
skett i aspekterna vardagliga aktiviteter, egenvård och mobilitet och efter 18 månader var dock 
smärtan fortfarande det största problemet. De studiedeltagare som opererats två eller fler gånger 
ökade mest i livskvalitet över tid, men värderade sig ändå lågt i jämförelse med de studiedeltagare 
som gjort en eller inga operationer (ibid.).  

4.3 Socialt stöd och positiva förändringar 
Att ha en god familje- och vänskapsrelation var förknippat med hög livskvalitet (Costa et al., 2008). 
Tre av studierna uppgav att deras familjesituation förändrats (ibid.; Elsherbiny et al., 2010 & Ciofi-
Silva et al., 2010). Studiedeltagarna menade att de inte längre klarade av vissa aktiviteter de tidigare 
utfört med familjen, såsom fritidsaktiviteter med sina barn (Costa et al., 2008) eller sexuellt 
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umgänge med sin partner (ibid.; Elsherbiny, 2010). Elsherbiny et al. (2010) rapporterade även att 
det fanns en signifikant korrelation mellan den totala brännskadade ytan på kroppen och 
försämrade relationer. Ciofi-Silva et al. (2010) uppgav att 39 % av 44 studiedeltagare fått en 
förändring i sina relationer med släkt och vänner där majoriteten antydde att förändringarna hade 
att göra med en specifik person. Vissa förhållanden blev sämre eller bröts helt, medan andra 
relationer stärktes (ibid.). För vissa blev familjen till en börda då patienterna inte fick vara 
självständiga (Moi et al., 2008). Dock anses familj och vänner, i stor utsträckning, vara 
betydelsefulla med deras ständiga påminnelser och uppmuntrande ord om vem de en gång var och 
att de inte fick ge upp (ibid.). 
 
Endast 14 % av 44 studiedeltagare rapporterade positiva förändringar i livet efter brännskadan, där 
de drabbade studiedeltagarna värderade livet och sin partner högre än tidigare (Ciofi-Silva et al., 
2010). Efter brännskadan förändrades studiedeltagarnas prioriteringar av vad som ansågs viktigt. 
Livet värdesattes högre och relationen med familj och vänner blev bättre vilket de ansåg vara en 
positiv förändring (Costa et al., 2008). Att jämföra sig själv med andra brännskadade var svårt men 
även nyttigt och blev till en tröst (Moi & Gjengedal, 2008). Många visade tacksamhet över att de 
överlevde och till alla som hjälpt dem på vägen. En deltagare uttryckte att det skett en personlig 
förändring och hade efter brännskadan mer hjärta för andra människor (ibid.). 

4.4 Psykiskt mående 
Att kunna vara självständig, fatta egna beslut, göra egna val och kunna röra sig var essentiellt 
viktigt för livskvaliteten (Moi & Gjengedal, 2008). För att kunna acceptera händelsen och sitt nya 
liv ansågs som en bärande punkt i livskvaliteten efter brännskadan, men även att kunna socialisera 
med andra utan att behöva tänka på sina skador (Costa et al., 2008). Att då inte kunna utföra de 
saker man tidigare kunnat väckte ilska, ledsamhet och i många fall även tårar (Moi & Gjengedal, 
2008). Elsherbiny et al. (2010) antydde att det fanns tydliga psykiska problem hos brännskadade 
såsom ångest och depression. Vidare beskrev de att 80 % av 100 studiedeltagarna kände sig ledsna 
och olyckliga, varav 50 % var extremt ledsna och olyckliga. Lika många hade emotionella problem 
samt att de kände sig instängda. Xie et al. (2012) beskrev att åldern vid brännskadetillfället, 
hudtransplantation i ansiktet och tid på sjukhuset korrelerade med den totala psykiska förmågan. 
Fortsättningsvis menade de att det förekom relativt stora psykiska problem även lång tid efter 
utskrivning. Även van Loey et al. (2012) berörde samma område och rapporterade att det var ångest 
och depression som förändrades minst över tid. 
 
När studiedeltagarna såg sig själva i spegeln triggade det igång en känsla av att utsidan inte längre 
speglade insidan (Moi et al., 2008). Många menade också att de förlorat sin anonymitet på allmänna 
platser, de blev alltid utpekade och uttittade för att de inte såg normala ut. Vissa menade dock att 
det som i slutändan räknades var att familj och vänner accepterade dem (ibid.). En del av 
studiedeltagarna antydde att händelser som kunde kopplas till olyckan, såsom höga ljud och lågor, 
kunde trigga starka reaktioner (ibid.). Costa et al. (2008) beskrev att brännskadan bidragit till mer 
osäkerhet och oro kring fysiska förändringar som deformiteter, immobilitet och eventuella 
amputationer men även förändringar i arbetet och sin fritid. 
 
De flesta studiedeltagarna menade att olyckan inbringat en ny dimension på livet. Vissa ansåg sig 
mentalt starkare och livet hade berikats efter olyckan (Moi & Gjengedal, 2008). Tron på livet kom 
tillbaka när studiedeltagarna lyckades med de vardagliga saker som de tidigare tagit för givet, som 
att gå på toaletten själv eller att ta en promenad (Moi et al., 2008). 
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Religion ansågs vara viktigt för att kunna acceptera det som hänt samt vara hjälpande i de värsta 
perioderna och döden ansågs inte längre lika skrämmande (Moi & Gjengedal, 2008). En liten del 
menade att deras religiösa band förändrats, några gav upp sin tro, andra ändrade trosuppfattning 
medan vissa stärkte sina religiösa band (Ciofi-Silva et al., 2010). 

4.5 Resultatsammanfattning 
Resultatet kom fram till att förmågan att arbeta påverkade livskvaliteten, alla granskade artiklar 
behandlade detta ämne. Det framkom att brännskadans allvarlighetsgrad, placering och tid sedan 
skadan inträffade var tre faktorer som kunde vara avgörande i hur tidigt eller hur väl 
studiedeltagarna kunde arbeta. Att fungera så självständigt som möjligt och leva som tidigare, var 
för många viktigt. Resultatet i studien pekade på att den fysiska förmågan hade en stor inverkan på 
livskvaliteten. Det talar om att ju mer individen klarade av att göra, desto bättre livskvalitet hade 
dem. Resultatet fastslog också att tidsaspekten var viktig för de fysiska funktionerna, ju längre tid 
efter brännskadan, desto mer ökade livskvaliteten. Det psykiska måendet var mer konstant. Det 
ökade till viss del men det tog tid och det var alltid lägre än den normativa populationen. Det 
psykiska måendet tillsammans med utseendeförändringar var två av faktorerna som påverkade 
mest negativt. Familj och vänner hade en betydande roll i studiedeltagarnas livskvalitet, det gällde 
negativa förändringar i det sexuella livet med sin partner och det positiva sociala stöd de erhållit 
ifrån familj och vänner.  

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Forsberg & Wengström (2013) antyder att en svaghet med en litteraturstudie är att det görs en 
tolkning av befintligt forskningsresultat. Kristensson (2014) menar dock att litteraturstudien är en 
bra metod för att sammanställa relevant kunskap som sedan kan omsättas i praktiken. Författarna 
ansåg att en litteraturstudie med beskrivande design var ett ansenligt alternativ för att få en 
kunskapsöversikt inom det berörda området. 
 
Sökningarna gjordes i databaserna Medline, CINAHL och PsycINFO. Databaserna Medline och 
CINAHL användes då dessa är de ledande databaserna inom omvårdnadsvetenskap. PsycINFO 
valdes då den innehåller artiklar inom omvårdnadsvetenskap och beteendevetenskap. Denna 
databas var relevant då syftet frågade efter livskvalitet. Eftersom flera databaser användes ger det 
studien mer trovärdighet då det ökar möjligheterna till att finna relevanta artiklar för studiens syfte 
(Kristensson, 2014).  
 
Efter att syftet bestämts valdes relevanta och bärande ord ut. Dessa omvandlades till engelska 
sökord genom att använda Svenska Mesh för att få korrekt översättning. För att kunna fånga upp 
så många artiklar som möjligt som svarade mot syftet användes synonymer till de valda 
ämnesorden. Den Booleska sökoperatorn användes för att fånga upp de artiklar som alla svarade 
mot syftet. OR användes för att göra sökningen bred, och AND användes för specificera sökningen. 
Då ämnesblockssökningen påträffade många relevanta artiklar tillades inga fritextord i sökningen, 
vilket stärkte att relevanta ämnesord identifierats och kombinerats på korrekt sätt. Kristensson 
(2014) nämner att en fritextsökning bör innehålla så få fritextord som möjligt då risken för 
irrelevanta artiklar ökar vilket låg till grund till varför författarna till denna litteraturstudie inte 
valde att utföra någon fritextsökning.  
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Som Huss et al. (2001) skrev i sin studie har det skett en utveckling inom vården av brännskadade 
de senaste decennierna. Författarna till denna litteraturstudie anser att det kan ha resulterat i att 
även livskvaliteten förändrats vilket medförde att författarna vill ha den senaste forskningen och 
således fick de granskade artiklarna vara maximalt tio år gamla. Då författarna till denna 
litteraturstudie endast behärskade det svenska och engelska språket blev engelskspråkiga artiklar 
som en begränsning, vilket Kristiansson (2014) nämner som en relevant avgränsning. I de databaser 
som har alternativet Peer Reviewed valdes detta för att försäkra sig om att artiklarna blivit 
vetenskapligt granskade samt godkända av en oberoende redaktion (Kristensson, 2014). I Medline 
är redan alla artiklar vetenskapligt granskade.  
 
Trots att ämnesordet ”adult” användes i sökningen, påträffades artiklar som innehöll barn och 
ungdomar vilka exkluderades då detta var ett exklusionskriterium. Författarna till denna 
litteraturstudie skulle också kunna valt en åldersavgränsning i respektive databas för att undvika 
att påträffa artiklar som undersökte just barn och ungdomar. Författarna valde även att exkludera 
artiklar som handlade om brännskador i ögon och luftvägar. Detta genomfördes på grund av att 
ögonskador och andningssvårigheter ger ytterligare fysiska handikapp och därför ansåg författarna 
till denna litteraturstudie att resultatet blir svårt att generalisera till övriga typer av brännskador om 
dessa skulle inkluderats. Dock kan avgränsningarna ha medfört att relevant resultat förlorats. 
 
Det visade sig att de granskade artiklarna utförde sina mätningar vid olika tillfällen i de 
brännskadade studiedeltagarnas liv. Vissa studiedeltagare deltog redan efter några veckor efter 
utskrivning, medan andra deltog efter några år i samma studie. Ett inklusionskriterium för denna 
litteraturstudie skulle kunna varit att ha en tidsbestämd utskrivningstid från sjukhus så att alla 
studiedeltagare fick beskriva sin livskvalitet efter lika lång tid. Detta för att se om studiedeltagarna 
upplevde samma typ av livskvalitet vid samma tid efter utskrivning. Författarna till denna 
litteraturstudie menar dock att det även var av intresse att se hur livskvaliteten förändras över tid. 
 
Författarna till denna litteraturstudie läste artiklarna i fulltext på varsitt håll men granskade sedan 
artiklarna gemensamt, detta för att vid urval tre inte kunna påverka varandras val och att vid 
granskningen tillsammans diskutera fram styrkor och svagheter. Efter att ha valt ut nio artiklar 
granskades dessa vilket resulterade i att åtta av artiklarna värderades som hög nivå och en som låg 
nivå. Den artikeln som värderades som låg exkluderades från studien då den ansågs ha brister i 
metod samt att den saknade en etisk granskning. En svaghet med denna litteraturstudie kan anses 
vara att endast åtta artiklar sammanställdes, dock anser författarna att resultatet pekade åt samma 
håll och fler artiklar behöver inte nödvändigtvis ha tillfört mer till litteraturstudien. 
 
Litteraturstudien inkluderade både artiklar med kvantitativ och kvalitativ metod. Att presentera 
resultat från artiklar med kvalitativa och kvantitativa metoder kan medföra svårigheter då data 
analyseras och presenteras på olika sätt (Henricson & Billhult, 2012). Författarna använde 
Kristenssons (2014) olika gransknings- och bedömningsmallar beroende på vilken typ av metod 
som skulle granskas. En styrka med denna litteraturstudie är att författarna varit medvetna om att 
artiklar med olika design ska bedömas på olika sätt. Att artiklar med både kvantitativ och kvalitativ 
metod användes i studien ansågs vara positivt då flera synvinklar på syftet kunde besvaras. Dels i 
ord och uttryck, där upplevelser kunde tolkas, men även med hjälp av mätinstrument där samband 
och skillnader kunde påträffas. Mätinstrumenten som användes i de studierna med kvantitativ 
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metod var beprövade och pålitliga vilket tyder på en hög validitet och reliabilitet, vilket styrker 
studiernas resultat (Kristensson, 2014).  

5.2 Resultatdiskussion 
Denna litteraturstudie har behandlat artiklar från olika delar av världen. Artiklarna utfördes i 
Brasilien, Sverige, Norge, Nederländerna, Egypten och Kina. Deltagarna i studierna hade således 
olika kulturella bakgrunder och tillhörde olika etniciteter. Det framkom också att studiedeltagarna 
hade olika sociokulturella bakgrunder. Generellt så var upplevelsen av livskvalitet efter 
brännskadan liknande trots att studiedeltagarna kom från olika delar av världen trots att klimat- och 
kulturella skillnader fanns. Författarna till denna litteraturstudie hade en tanke att sol och värme 
skulle vara mer ansträngande i länder där solen var mer påtaglig än i länder där sol och värme inte 
var lika märkbara. Detta visade sig dock vara ett problem oavsett vilket land studien utfördes i 
(Ciofi-Silva et al., 2010; Elsherbiny et al., 2010; Moi et al., 2008).  
 
Resultatet kom fram till att arbete hade en stor påverkan på livskvalitet (Ciofi-Silva et al., 2010; 
Costa et al., 2008; Dyster-Aas et al., 2007; Elsherbiny et al., 2010; Moi et al., 2008; Xie et al., 
2012). Då individens ekonomi och samhörighet med andra människor anses vara starka 
associationer med livskvalitet (SBU, 2012) blir det tydligt i resultatet där flera artiklar rapporterar 
att arbete hade en stor inverkan på individens livskvalitet. Ciofi-Silva et al. (2010) menade att 
brännskadans placering hade ett signifikant samband med arbetsförmågan, där brännskador på 
armar och händer var de placeringar som påverkades mest. Dyster-Aas et al. (2007) menade 
däremot att allvarlighetsgraden på brännskadan var det som avgör tillsammans med hur länge de 
varit utskrivna när det gäller att återgå till arbete. Xie et al. (2012) kom fram till båda dessa 
slutsatser och menade att tiden efter utskrivning påverkade arbetssituationen men framförallt var 
det handfunktionen som var det enda som signifikant kunde förklara om deltagarna återgått till 
arbetet eller ej. Författarna till denna litteraturstudie menar dock att det inte framgår om 
handfunktionen var relaterat till placering eller allvarlighetsgrad. En orsak till de olika studiernas 
resultat kan vara att det skiljde mycket i när studierna utförts i förhållande till studiedeltagarnas 
utskrivningsdatum. Detta blev tydligt då, ju längre tid som gick efter utskrivningen, desto vanligare 
blir det att individerna återgick till arbetet och att livskvaliteten steg. En brännskada som påverkade 
handfunktionen och att det i sin tur påverkade arbetsförmågan anser författarna till denna 
litteraturstudie inte är så konstigt då handfunktionen är central förmåga för att kunna utföra sitt 
arbete inom många yrken.  
 
Miller et al. (2013) menar att det finns en tydlig försämring av en individs livskvalitet direkt efter 
skadan och några månader efter men ju längre tiden går, desto mer förbättras individens 
livskvalitet. Detta är något som Altier, Malenfant, Forget och Choineire (2002) håller med om. De 
menar att den hälsorelaterade livskvaliteten är densamma som den övriga populationens 2-10 år 
efter brännskadan. Det fanns ett tydligt mönster i att de individer som kunde arbeta också skattade 
sin fysiska aktivitet, sexuella förmåga, fritidsutövande etc. betydligt högre än de som inte kunde 
arbeta (Dyster-Aas et al., 2007; Elsherbiny et al., 2010). Författarna till denna litteraturstudie menar 
att det nödvändigtvis inte är arbetet som avgör om livskvaliteten är hög eller låg. Det kan lika gärna 
vara så att de individer är mindre skadade och att det är det som bidrar till den ökade livskvaliteten. 
Författarna till denna litteraturstudie menar också att det kan betyda att studiedeltagarna känner sig 
placerade i ett sammanhang när de arbetar. Genom att arbeta ser deras vardag ut som tidigare, de 
blir sedda och de känner att de bidrar till det gemensamma, men också om frihet och ökad 
egenmakt. 
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WHO (1997) beskriver tydligt att livskvalitet är en personlig definition och något som varierar över 
tid. I och med att livskvaliteten ökar med tiden efter en brännskada tyder det på att individen lär 
sig hantera ens nya livssituation, vilket enligt Antonovskys (2005) teori ger en högre KASAM. van 
Loey et al. (2012) rapporterade även stora förbättringar under de första två åren i aspekterna 
vardagliga aktiviteter, egenvård och mobilitet. Xie et al. (2012) visade tydligt att tiden efter 
utskrivning var en viktig aspekt i återhämtningen. De studiedeltagare som varit utskrivna längre än 
fyra år tyckte att de klarade av enklare förmågor och att handfunktion blivit betydligt bättre än de 
som varit utskrivna i mindre än fyra år (ibid.). Att kunna fatta egna beslut, göra egna val samt att 
kunna röra sig, var essentiellt viktigt för livskvaliteten (Moi & Gjengedal, 2008). Enligt författarna 
till denna litteraturstudie tyder detta på att individerna finner mer meningsfullhet när de klarar av 
mer av de självklara saker som tidigare varit svårt. Finner individen meningsfullhet är det troligt 
att han eller hon kommer hantera och förstå situationen bättre (Antonovsky, 2005). 
 
Resultatet påvisade att den sexuella hälsan hade blivit nedsatt efter brännskadan och att relationer 
med en specifik person blivit försämrad (Ciofi-Silva et al., 2010; Costa et al., 2008; Elsherbiny et 
al., 2010). Författarna till denna litteraturstudie betraktar detta resultat som att individen fått en 
försämrad relation med sin partner på grund av sin nedsatta sexuella funktion vilket är viktigt i ett 
förhållande. Många forskare menar att den sexuella hälsan anses viktig för den övriga hälsan och 
livskvaliteten (Taylor & Davis, 2006; McInnes, 2003). Conell et al. (2013) menar dessutom att det 
finns en frustration bland brännskadade individer när det gäller deras sexuella liv, då de aldrig blir 
lika sexuellt upphetsade som de kunde bli innan skadan. Vissa brännskadade individer menar till 
och med att de inte längre är intresserade av det sexuella livet (ibid.). Detta ämne negligeras dock 
inom både sjuksköterskans grundutbildning som inom vården trots att sjuksköterskor bör ha 
kompetens inom sexuella frågor enligt kompetensbeskrivningen (Folkhälsomyndigheten, 2012). 
Författarna till denna litteraturstudie medger att detta ämne är tabubelagt och bör lyftas redan i 
omvårdnaden när patienten är inneliggande.  
 
Familj och vänner var det viktigaste och mest betydelsefulla sociala stödet efter brännskadan 
(Ciofi-Silva et al., 2010; Costa et al., 2008; Moi et al., 2008). För att kunna ta sig igenom en sådan 
traumatisk händelse är det sociala stödet viktigt. Hanterbarheten, utifrån Antonovsky (2005), tar 
upp det sociala stödet som en av flera aspekter som kan stärka individen. Det tyder på en hög grad 
av hanterbarhet när människan inte behöver möta problemen självständigt utan ta hjälp utav 
anhöriga. Här anser författarna till litteraturstudien att sjuksköterskan har ett ansvar i att informera 
anhöriga om deras stora betydelse för den drabbade och att de kan göra en stor skillnad i patientens 
livskvalitet. 
 
Att studiedeltagarnas utseende förändrades var för många väldigt jobbigt (Ciofi-Silva et al., 2010; 
Costa et al., 2008; Elsherbiny et al., 2010; Moi & Gengedal, 2008). För vissa var det en påfrestning 
och en stor förvåning att se sig själv i spegeln efter skadan (Moi et al., 2008). Conell et al. (2013) 
rapporterar att om brännskadan syns på kroppen, i form av ärrbildning, ökar individens oro kring 
sitt eget utseende. Detta tyder på en bristfällig hanterbarhet till sitt nya utseende (Antonovsky, 
2005). Blakeny, Rosenberg, Rosenberg & Faber (2008) menar dock att tidig omsorg inom detta 
område bidrar till en minskning av patientens psykiska och sociala problem. Det mest effektiva 
sättet att förebygga en negativ självbild är att få hjälp och socialt stöd från familj och vänner (Orr, 
Reznikoff & Smith, 1989, refererad i Mathisen, 2011) vilket också denna litteraturstudies resultat 
pekar på. 
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När det gäller det psykiska måendet skedde dock inga större förändringar med tiden (van Loey et 
al., 2012; Xie et al., 2012). En studie kunde redovisa att en del studiedeltagare ansåg sig blivit 
mentalt starkare och livet hade berikats (Moi & Gjengedal, 2008). Dyster-Aas et al. (2007) 
redovisade att de som arbetade hade ett bättre psykiskt mående. Resultatet pekar därför mot att de 
individer som har högre fysisk förmåga, arbete och en mindre allvarlig brännskada värderar sig 
högre inom det psykiska måendet, dock var det ändå den psykiska förmågan som skattas sämst 
över tid och det som gav mest negativitet i livskvaliteten. 
 
Costa et al. (2008) kom fram till att de individer som accepterade händelsen och deras nya liv hade 
en högre grad livskvalitet än de som levde i förnekelse. Antonovsky (2005) menar att de individer 
som begriper vad som har hänt och kan hantera det har en högre grad av KASAM. Kan individen 
då vara inriktad på att se en mening med livet trots skadan, menar författarna till denna 
litteraturstudie, att livskvaliteten kommer öka. Om en patient har goda psykiska resurser innan 
brännskadan betyder det mycket för hur han eller hon klarar av att handskas med de förändringar 
som ett, exempelvis förändrat utseende, för med sig (Fauerbach et al., 2005). Detta anser författarna 
till denna litteraturstudie kan förklara varför vissa klarar av dessa förändringar bättre än andra.  
 
Sjuksköterskan kan, i sitt omvårdnadsarbete, öka KASAM genom att stärka de tre aspekterna 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet kan åstadkommas genom att förmedla 
kunskap och information via en tydlig och öppen kommunikation. Hanterbarhet kan uppnås genom 
att tillhandahålla stöd till individen. Detta kan stärkas genom att sjuksköterskan involverar den 
brännskadade mer genom delaktighet, ger återkoppling och förmedlar trygghet. Meningsfullhet 
kan åstadkommas genom att individen uppmuntras i en positiv anda och motiveras till något bättre 
(Langelius-Eklöf, 2008). Författarna till denna litteraturstudie anser att dessa omvårdnadsåtgärden 
är något som sjuksköterskan bör arbeta utifrån för att stärka de brännskadades KASAM.   
 
I och med att det var betydligt fler män representerade i studierna pekar resultatet mot att det är 
vanligare att män råkar ut för brännskador i jämförelse med kvinnor precis som Brusselaers et al. 
(2010) och Huss et al. (2001) kommit fram till. Män kopplar sin maskulinitet till händerna medan 
kvinnor uppfattar ansiktet som viktigt för kvinnligheten. Därför är män mer rädda för att bli 
brännskadade på händer och kvinnor i ansiktet (Malt, Sund & Weiseth, 1978, refererad i Mathisen, 
2011). Resultatet visade att studiedeltagarna värderade livskvaliteten lägre vid försämrad 
handfunktion och beroende på brännskadans placering. Dock framgår det inte i denna 
litteraturstudie vilken skada som tillhörde män respektive kvinnor då författarnas syfte inte var att 
särskilja de olika könen i resultatet.  

5.3 Slutsats 
Brännskada påverkar individens livskvalitet. Allvarlighetsgraden och skadans placering är två 
faktorer som påverkar arbetsförmåga, fysisk förmåga och den mentala hälsan negativt och på så 
vis även livskvaliteten negativt. Det sociala stödet är en faktor som har en positiv effekt på 
livskvaliteten då familj, släkt och vänner var det viktigaste stödet för de brännskadade. Ärr är något 
som många tycker är jobbigt och många döljer detta genom förändrad klädstil och smink. 
Livskvaliteten ökar ju längre tid det går efter brännskadan men den mentala hälsan värderades som 
låg även lång tid efter brännskadan. 
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5.4 Klinisk nytta 
Denna litteraturstudie har bidragit till förståelse kring hur brännskadade individer upplever sin 
livskvalitet, efter utskrivning från sjukhus. Litteraturstudien kan ge sjuksköterskan kunskap om 
vilka upplevda problem som uppstår vid ett senare skede i den brännskadade individens liv och 
vad som påverkar livskvalitet. Genom denna kunskap kan dessa problem identifieras redan på 
sjukhuset och sjuksköterskan kan då, i sin omvårdnad, arbeta med att främja och motverka dessa 
problem. Detta kan åstadkommas genom att vårda hela patienten och inte bara brännskadorna, att 
se individernas enskilda behov och arbeta personcentrerat. Då det psykiska måendet var ett stort 
problem hos brännskadade är det viktigt att uppmärksamma tidiga tecken på nedstämdhet som 
senare kan leda till ångest och depression. Detta kan motverkas genom att stödja och motivera 
patienten redan på sjukhus, men även ha kunskap kring var patienten kan få ytterligare hjälp såsom 
psykolog och kurator. Den fysiska funktionen har visat sig vara mycket viktig. Därför bör 
sjuksköterskan, redan på sjukhuset, förmedla vikten av god mobilisering, kompression och 
såromläggning till den brännskadade individen. Detta för att främja den fysiska funktionen efter 
utskrivning och på så sätt öka livskvaliteten. Det kan även vara viktigt att sjuksköterskan arbetar 
parallellt tillsammans med andra yrkesgrupper som arbetsterapeuter och fysioterapeut. Då den 
sexuella förmågan var frustrerande för många är det viktigt att sjuksköterskan lyfter denna 
tabubelagda fråga i ett tidigt skede.  

5.5 Förslag på fortsatt forskning 
Författarna till denna litteraturstudie har uppmärksammat att studiedeltagarna varit utskrivna i olika 
lång tid när de deltagit i forskningsstudierna. Då brännskador har en lång läkningsprocess och 
livskvaliteten förändras under tid anser författarna att det behövs forskning där studiedeltagarna 
har varit utskrivna i lika lång tid för att ge ett mer specifikt resultat. Detta skulle kunna påvisa både 
skillnader och likheter i livskvalitet mellan individerna om mätningar sker vid samma tidpunkt 
efter utskrivning.  
 
Författarna till denna litteraturstudie anser att forskning som riktar in sig på skillnader mellan könen 
i deras uppfattningar av livskvaliteten efter brännskada saknas. Skillnad mellan män och kvinnor i 
livskvalitet kan finnas då tidigare forskning har påträffat att män och kvinnor uppfattar sin 
kvinnlighet och manlighet olika beroende på var brännskadan finns på kroppen. Livskvalitet har 
uppfattats olika beroende på var den är placerad på kroppen. Därför behövs forskning som inriktar 
sig på individer med brännskada på samma delar av kroppen. Detta för att sjuksköterskan ska kunna 
utveckla sin specifika omvårdnad ytterligare. 
 
Författarna hade svårt att hitta kvalitativ forskning inom ämnet. Då det är livskvalitet som 
undersökts vore det intressant att se fler studier som inriktar sig på beskrivandet av livskvalitet. Att 
studiedeltagarna med egna ord får beskriva hur de uppfattar sin livskvalitet efter en brännskada.  
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27. Kl. 12.15 
 

S4. S1 AND S2 AND S3 
 

98 
 

   

Cinahl 2015-08-
27. Kl 12.15 
 

S5. S1 AND S2 AND S3. 
Limiters: 2005-2015 

85 
 

   

Cinahl 2015-08-
27. Kl. 12.15 

S6. S1 AND S2 AND S3. 
Limiters: 2005-2015, English 
language 

85    

Cinahl 2015-08-
27. Kl. 12.15 
 

S7. S1 AND S2 AND S3. 
Limiters: 2005-2015, English 
language, Peer reviewed 
 

81 
 

35 
 

18 (16*) 
(1**) 

1 
 



 
 

          sid 3/3 
Sökmatris 
 
Databas/datum 
 

Sökord 
 

Resultat 
av 
sökning 
 

Urval 1 
 

Urval 2 
 

Urval 3 
 

   Titlar 
 

Abstract 
 

Full text 
 

PsycINFO 2015-
09-03 kl. 10.50 
 

S1. (DE "quality of life+") 
 

31 215 
 

   

PsycINFO 2015-
09-03 kl. 10.50 
 

S2. (DE "burns") 
 

781 
 

   

PsycINFO 2015-
09-03 kl. 10.50 
 

S3. S1 AND S2  
 

33 
 

   

PsycINFO 2015-
09-03 kl. 10.50 
 

S4. S1 AND S2. Limiters: 
2005-2015 
 

26 
 

   

PsycINFO 2015-
09-03 kl. 10.50 
 

S5. S1 AND S2. Limiters: 
2005-2015, English launguage 
 

24 
 

   

PsycINFO 2015-
09-03 kl. 10.50 
 

S6. S1 AND S2. Limiters: 
2005-2015, English launguage, 
Peer reviewed 
 

21 
 

   

PsycINFO 2015-
09-03 kl. 10.50 
 

S7. S1 AND S2. Limiters: 
2005-2015, English launguage, 
Peer reviewed, Age audulthood 
(18 yrs & older) 
 

15 
 

7 
 

5 (4*) 
 

1 
 

 
* dubbletter som inkluderades från Medline eller CINAHL 



 
 

BILAGA 1              
Artikelmatris                sid 1/8 
 

Artikel Syfte Metod och design Värdering  Resultat 
Ciofi-Silva, C. L., 
Rossi, L. A., 
Dantas, C. S., 
Costa, C. S., 
Echevarria-
Guanilo, M. E., & 
Ciol, M. A. 
(2010). The life 
impact of burns: 
the perspective 
from burn persons 
in Brazil during 
their 
rehabilitation 
phase. Disability 
and 
Rehabilitation, 
32(6), 431-437. 
doi: 
10.3109/0963828 
0802532555 
 
 
 
Land: Brasilien 

Syftet var att 
beskriva de 
livsförändringar 
i samband med 
brännskador hos 
brasilianska 
brännskadeoffer 
under 
rehabiliteringsfa
sen, samt 
undersöka 
eventuella 
samband mellan 
förändringar i 
arbetet som 
rapporterats av 
deltagarna och 
den totala 
procentuella 
brända 
kroppsytan, och 
de kroppsdelar 
som drabbats av 
skadan. 

Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Inklusionskriterier:  
Brännskadade 
Över 18 år 
Bosatta i Ribeirão Preto eller 
närliggande region 
Utskrivna från sjukhus mellan perioden 
6-12 mån innan intervjuerna 
Övervakades polikliniskt eller väntade 
på plastikkirurgi 
 
Exklusionskriterier: 
Ej redovisat 
 
Urval:  
Strategiskt urval 
 
Ev. bortfall: 
40 av 84 tillfrågade 
 
Studiegrupp: 
44 st (18-71 år, 24 män och 20 kvinnor) 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerad intervju 
 
Analysmetod:  
Innehållsanalys 
Statistisk analys 

Styrkor: 
Tydlig metod- 
och resultat-
beskrivning 
 
Tydliga 
inklusions-
kriterier 
 
Tydlig 
datainsamlings-
metod 
 
Tydlig 
bortfallsanalys 
 
Svagheter:  
Inga redovisade 
exklusions-
kriterier 
 
Stort bortfall, 
nästan 50 % 
 
 
 
 
Värderas som 
hög kvalitet 

86 % uppgav att minst en aspekt av deras liv 
förändras pga. olyckan.  
 
De vanligaste förändringarna rörde arbete, vanor 
och fritid 
 
68 % av dem som arbetade innan olyckan uppgav 
förändringar i arbetet 
 
Det finns ett samband mellan brännskadans 
placering och arbetsförändring 
 
Över hälften fick förändra sina dagliga vanor 
 
43 % ändrade klädstil för att skymma sina 
skador. 
 
Över hälften blev begränsade i sina 
fritidsaktiviteter med rädsla för att visa sig eller 
skada sig. 
 
39 % fick förändrade relationer med släkt och 
vänner 
 
13 % antydde positiva förändringar i livet 
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Artikel Syfte Metod och design  Värdering  Resultat 
Costa, M. C. S., 
Rossi, L. A., 
Lopes, L. M., & 
Cioffi, C. L. 
(2008). The 
meanings of 
quality of life: 
Interpretative 
analysis based on 
experiences of 
people in burns 
rehabilitation. 
Revista Latino-
Americana de 
Enfermagem 
16(2), 252-259. 
doi: 
10.1590/S0104-
11692008000200
013 
 
 
 
Land: Brasilien 
 

Syftet var att 
identifiera 
innebörden av 
livskvalitén hos 
dem som 
genomgått en 
allvarlig 
brännskada med 
hänsyn till deras 
upplevelse och 
kulturella/social
a bakgrund. 

Etnografisk metod med beskrivande 
design  
 
Inklusionskriterier:  
Mellan 18- 50 år 
Bosatta i Ribeirão Preto 
Varit inskrivna på Brännskadeenheten 
för Ribeirão Preto Medical School 
Hospital das Clínicas. 
Varit i rehabilitering ett år eller längre 
och inte påvisat begränsningar som 
skulle försämra deras deltagande. 
 
Exklusionskriterier: 
Ej redovisats  
 
Urval:  
Strategiskt urval 
 
Ev. bortfall: 
Inget bortfall 
 
Studiegrupp: 
19 (12 män och 7 kvinnor) 
11 anhöriga deltog även i studien 
 
Datainsamlingsmetod: 
Direkta observationer  
Semistrukturerad intervju 
 
Analysmetod:  
Transkribering och kodning av teman 
 

Styrkor: 
Tydligt syfte och 
problem-
formulering 
 
Tydlig beskriven 
datainsamling och 
analysmetod 
 
Data- och 
analysmättnad 
 
Tydligt beskrivet 
resultat 
 
 
Svagheter: 
Inga redovisade 
exkulsions-
kriterier 
 
Otydlig 
beskrivning av 
rekrytering av 
anhöriga 
 
 
 
 
 
Värderas som 
hög kvalitet 

Studiedeltagarna ansåg att följande faktorer 
blev viktiga efter olyckan: 
Att kunna vara hälsosam 
Att ha och kunna arbeta 
Att ha goda familje- och vänskapsrelationer 
Att kunna klara saker på egen hand och ej vara 
beroende av andra.  
Att kunna sköta sin hygien. 
Acceptera händelsen och sina skador 
Att kunna presentera sig själv utan att behöva 
tänka på sina skador. 
 
De flesta studiedeltagarna påvisade ett missnöje 
med sitt utseende pga. ärren genom att försöka 
dölja dessa relaterat till skam och rädsla för vad 
andra ska tycka. 
Många studiedeltagare menade att de fått en 
försämrad självbild. 
 
Livskvaliteten som har påverkats negativt: 
Svårt att hitta jobb 
Utföra det arbete de tidigare utfört 
Vissa kan inte ens arbeta mer 
Tid för att ta hand om sina sår 
Förändringar i dagliga aktiviteter 
Relationsförändringar 
Svårigheter att utföra aktiviteter med sina barn 
Svårigheter med det fysiska livet; svårt att stå för 
länge, såren kliar, benen sväller, ha benen i 
högläge. 
 
Positiva effekter av skadan:  
Värdesätter livet mer 
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Artikel Syfte Metod och design  Värdering  Resultat 
Dyster-Aas, J., 
Kildal, M., & 
Willebrand, M. 
(2007). Return to 
work and health-
related quality of 
life after burn 
injury. Journal of 
rehabilitation 
medicin, 39(1), 
49-55. doi: 
10.2340/1 
6501977-0005 
 
 
 
Land: Sverige 
 

Syftet med 
denna studie var 
att (1) utvärdera 
vilka faktorer 
som är 
associerade med 
sannolikheten 
att återgå till 
arbetet, och att 
(2) undersöka 
vad som skiljer 
den grupp som 
har återvänt till 
arbetet från den 
grupp som inte 
har det, när det 
gäller 
hälsorelaterad 
livskvalitet, 
upplevd hälsa 
vid brännskada, 
dysfunktionella 
föreställningar 
och 
psykologiska 
symptom 

Tvärsnittstudie med jämförande och 
förklarande design  
 
Inklusionskriterier:  
Inskrivna på brännskadecenter på 
Uppsala Akademiska sjukhus mellan 
januari 1996 till mars 2000  
18 år eller äldre när studien började 
oktober 2001 
Hade arbete innan brännskadan 
 
Exklusionskriterier: 
Ingen registrerad adress 
Ej svensk medborgare 
Ej bosatt i Sverige 
Hade demens  
Arbetslösa innan brännskadan 
 
Urval:  
Strategiskt urval  
 
Ev. bortfall: 
Externt bortfall: 30 st 
 
Studiegrupp: 
48 deltagare (11 kvinnor och 37 män) 
 
Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär/skalor 
Patientjournaler 
 
Analysmetod:  
Statistisk analys 

Styrkor: 
Tydligt 
urvalsförfarande, 
inklusions- och 
exklusions-
kriterier  
 
Tydligt beskriven 
datainsamling och 
analysmetod 
 
Kontrollgrupp 
 
Hög validitet och 
reliabilitet 
 
Beprövade 
mätinstrument 
 
Redovisar sina 
styrkor och 
svagheter 
 
Svagheter: 
 
 
 
 
 
Värderas som 
hög kvalitet 

69 % började arbeta igen medan 31 % inte 
gjorde det. 
 
De som arbetade skattade högre poäng gällande: 
fysisk funktion, fysiska rollen, kroppssmärta, 
allmän hälsa, social funktion, mental hälsa. 
Deras skattningar är nästan lika höga som den 
genomsnittlige svenska medborgaren. 
 
De som inte arbetade skattade under den normala 
poängen gällande domänerna: fysisk funktion, 
fysisk roll. Deras skattningar är lägre än den 
genomsnittlige svenska medborgaren. 
 
De som inte hade börjat arbeta hade varit 
utskrivna kortare tid sedan skadan men hade 
även en allvarligare skada än de som arbetade. 
 
De som hade börjat arbeta skattade högre på den 
brännskadespecifika hälsan gällande: enkla 
funktioner, värmekänslighet, handfunktion, 
arbete, relationer och sexualitet. 
 
Det fanns ingen skillnad mellan grupperna 
gällande kroppsuppfattning, vitalitet, den 
känslomässiga rollen och kring det emotionella. 
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Artikel Syfte Metod och design  Värdering  Resultat 
Elsherbiny, O. E. 
E., Salem, M. A., 
El-Sabbagh, A. 
H., Elhadidy, M. 
R., & Eldeen, S. 
M. A. (2010). 
Quality of life of 
adult patients 
with severe burns. 
Burns 37(5), 776-
789. doi: 10.101 
6/j.burns.2010.12.
017 
 
 
 
Land: Egypten 
 

Syftet med 
denna studie är 
att bedöma 
livskvalitén hos 
vuxna patienter 
med svåra 
brännskador 

Korrelationsstudie med deskriptiv 
design 
 
Inklusionskriterier:  
Utskrivna från Mansoura University 
Hospital. 
21-60 år. 
Allvarligt brända patienter med minst 
25 % bränd kroppsyta. 
1 månad efter utskrivning till 5 år efter 
skadetillfället. 
 
Exklusionskriterier: 
Kronisk sjukdom 
Kommunikationssvårigheter som syn- 
och hörselrubbningar. 
 
Urval:  
Icke-slumpmässigt. 
 
Ev. bortfall: 
Uppger litet bortfall men ej hur många 
 
Studiegrupp: 
100 st (män och kvinnor) 
 
Datainsamlingsmetod: 
Strukturerad intervju 
 
Analysmetod:  
Statistisk analys 

Styrkor: 
Pilotstudie utförd 
innan. 
 
Tar upp 
begränsningar 
med studien. 
 
Hög reliabilitet 
och validitet. 
 
Tydliga beskrivna 
inklusions- och 
exklusions-
kriterier. 
 
Tydlig 
dataanalys. 
 
Tydligt resultat. 
 
Svagheter: 
Nämner att 
bortfall har skett 
men redovisar ej 
hur många.  
 
 
Värderas som 
hög kvalitet 

En tredjedel har svårt med att klä på sig samt 
sköta sin hygien självständigt. 
 
20 % känner sig extremt ensamma. 
 
Över hälften känner sig extremt ledsna.  
 
40 % har fått emotionella problem.  
 
28 % känner sig isolerade från familjen och 
väljer att vara ensamma.  
 
Nästan en tredjedel känner sig extremt 
frustrerade över att de ej känner sig lika sexuellt 
upphetsade som tidigare och lika många menar 
att de tappat intresset för sex helt.  
 
84 % har extrema svårigheter med att vara ute i 
sol och värme pga. deras känsliga hud.   
 
Över 60 % har svårigheter att utföra sitt arbete. 
 
Det finns ingen statistisk korrelation mellan kön 
och upplevd hälsa. 
 
Det finns en hög statistisk korrelation mellan att 
ha jobb och upplevd hälsa. 
 
Över ¾ menar att de känner att de är oattraktiva 
och att de är bekymrade av att visa sig för 
allmänheten 
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Artikel Syfte Metod och design  Värdering  Resultat 
Moi, A. L., & 
Gjengedal, E. 
(2008). Life after 
burn injury: 
Striving for 
regained freedom. 
Qualitative Health 
Research, 18(12), 
1621-1630. doi: 
10.1177/104973 
2308326652 
 
 
 
Land: Norge 
 

Syftet med 
studien var att 
utforska och 
beskriva 
upplevelsen av 
livskvaliteten 
efter en större 
brännskada. 

Fenomenologisk metod med en 
beskrivande design   
 
Inklusionskriterier:  
18 år eller äldre vid skadetillfället 
Tala och förstå norska 
Allvarligt brännskadad enligt American 
burn association´s criteria 
 
Exklusionskriterier: 
Ej ha någon allvarlig mental eller 
kognitiv nedsättning   
Ej självförvållande skador  
 
Urval:  
Strategiskt urval 
 
Ev. bortfall: 
Inget bortfall 
 
Studiegrupp: 
14 deltagare mellan 19- 74 år, 11 män och 
3 kvinnor.   
 
Datainsamlingsmetod: 
Öppna, ostrukturerade djupintervjuer  
 
Analysmetod:  
Giorgi´s fenomenologiska analysmetod 

Styrkor: 
Tydligt beskrivna 
inklusions- och 
exklusions-
kriterier. 
 
Tydligt beskriven 
datainsamling och 
dataanalys. 
 
Forskarens 
handhavande av 
förförståelse är 
tydligt beskriven. 
 
Nådde mättnad i 
datainsamlingen 
 
Svagheter:  
Liten studiegrupp.  
 
Ingen 
analysmättnad 
 
 
Värderas som 
hög kvalitet 

Att sysselsätta sig (tv, promenader, vara i 
trädgården, arbeta) var viktigt för att ta fokuset från 
kroppen. 
 
Religion ansågs vara viktigt för att kunna acceptera 
det som hänt samt vara hjälpande i de värsta 
perioderna.  
 
Att inte kunna utföra saker som de tidigare kunnat 
väckte ilska, ledsamhet och tårar.  
 
Döden blev inte lika skrämmande.  
 
Jämförelse med andra människor som lider var 
svårt men blev till en tröst och sågs som nyttigt.  
 
Att kroppen inte fungerar som vanligt väckte 
frustration, ilska och ånger.  
 
Många var ändå tacksamma över att de överlevde 
och till alla som hjälpt dem på vägen.  
 
Att vara självständig; fatta egna beslut, göra egna 
val, kunna röra sig, var essentiellt viktigt för 
livskvaliteten.  
 
Att hitta nya möjligheter för att övervinna det 
estetiska och funktionella som; klädstil, dölja ärr 
med smink, övervinna kroppsliga begränsningar, 
ansågs tillfredsställande.  
 
Olyckan har givit deltagarna en ny dimension på 
livet. Vissa ansågs sig vara mentalt starkare och 
livet hade berikats efter olyckan. 
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Artikel Syfte Metod och design  Värdering  Resultat 
Moi, A. L., 
Vindenes, H. A., 
& Gjengedal, E. 
(2008). The 
experience of life 
after burn injury: a 
new bodily 
awereness. 
Journal of 
Advanced Nursing, 
64(3), 278-286. 
doi: 10.1111/j.136 
5-
2648.2008.04807.
x 
 
 
 
Land: Norge 
 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva den 
skadade kroppen 
hos personer som 
överlevt en stor 
brännskada och 
försöka förstå 
innebörden av 
deras levda 
erfarenhet. 

Fenomenologisk metod med beskrivande 
design  
 
Inklusionskriterier:  
18 år eller mer vid skadetillfället  
Tala och förstå norska 
Allvarlig brännskada enligt American 
burn association´s criteria 
 
Exklusionskriterier: 
Ej ha någon allvarlig mental eller 
kognitiv nedsättning   
Ej självförvållande skador 
 
Urval:  
Strategiskt urval.  
 
Ev. bortfall: 
Inget bortfall 
 
Studiegrupp: 
14 personer (11 män och 3 kvinnor), 
medelåldern var 46 år 
 
Datainsamlingsmetod: 
Djupgående interjuver med 20 öppna 
frågor 
 
Analysmetod:  
Giorgi ́s fenomenologiska metod. 

Styrkor: 
Tydligt beskrivna 
inklusions- och 
exklusions-
kriterier. 
 
Forskarens 
handhavande av 
förförståelse är 
tydligt beskriven.  
 
Tydligt beskriven 
datainsamling 
 
Tydligt beskriven 
analys 
 
 
Svagheter: 
Liten studiegrupp  
 
 
 
 
 
 
Värderas som 
hög kvalitet 

Spegelbilden triggade igång känslan av att utsidan 
inte speglade insidan efter olyckan. 
 
Känslan av att ha förlorat anonymitet på allmän 
plats och att se normal ut var svårt, dock var det 
viktigare att vänner och familj accepterade dem.  
 
Att inte kunna känna när någon tar på en, värme 
eller kyla, samt solens strålar var jobbigt.  
 
Händelser som kan kopplas till olyckan, som höga 
ljud och lågor, kan trigga starka reaktioner.  
 
Fysiska påfrestningar av den skadade kroppen, 
såsom att det kliar, mer svett på de oskadade 
områdena, var nya aspekter på kroppen. 
 
Tron på livet kom tillbaka när patienterna lyckades 
med vardagliga saker som gå på toaletten själva 
och att gå promenader. 
 
Familj och vänner var betydelsefulla med ständiga 
påminnelser om vem de var och att de inte får ge 
upp. För vissa blev familjen en börda då 
patienterna inte fick vara självständiga.  
 
Ifrågasättande av ens egna kapacitet vad gäller 
förmåga att återgå till arbete och ens framtida 
inkomster var vanligt och patienterna kändes sig 
ofta hjälplösa och osäkra. 
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Artikel Syfte Metod och design  Värdering  Resultat 
van Loey, N. E., 
van Beeck, E. F., 
Faber, B. W., van 
de Schoot, R., & 
Bremer, M. 
(2012). Health-
related quality of 
life after burns: A 
prospective 
multicentre chort 
study with 18 
months follow-up. 
Journal of Trauma 
& Acute Care 
Surgery, 72(2), 
513-520. doi: 
10.1097/TA.0b013
e3182199072 
 
 
 
Land: 
Nederländerna 
 

Syftet med denna 
studie var att 
kvantifiera 
hälsoförluster 
hos patienter 
med brännskador 
och att bedöma 
skadans 
utsträckning, 
ålder, kön, och 
psykologiska 
faktorer för 
hälsorelaterad 
livskvalité och 
tid till 
återhämtning   

Kohortstudie. 
 
Inklusionskriterier:  
Vuxna med akut brännskada inskriven på 
något av de sex brännskadecentrena i 
Nederländerna och Belgien som krävde 
sjukhusvård minst 72 timmar mellan 2003 
och 2005  
 
Exklusionskriterier: 
Dålig holländska  
Kronisk psykiska sjukdomar och 
kognitiva störningar 
Bostadslös 
Handikapp (ex blind) 
 
Urval:  
Konsekutivt urval 
 
Ev. bortfall: 
51 i externt bortfall. 
105 i internt bortfall  
 
Studiegrupp: 
3 veckor 244 st, 3 månader 224 st, 9 
månader 193 st, 18 månader 155 st 
 
Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär. 
 
Analysmetod: 
Statistisk analys 

Styrkor: 
Tydligt beskrivna 
inklusions- och 
exklusions-
kriterier. 
 
Bortfall tydligt 
beskrivet 
 
Tydlig beskriven 
datainsamling  
 
Kontrollgrupp 
 
Stor studiegrupp 
trots bortfall 
 
Svagheter: 
Stort bortfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Värderas som 
hög kvalitet 

Efter tre veckor rapporteras det att de största 
begränsningarna fanns vid vardagliga aktiviteter 
och hög smärta/obekvämsamhet. 
 
Efter tre månader har den största förbättringen 
skett i aspekterna vardagliga aktiviteter, egenvård 
och mobilitet.  
 
Efter 18 månader var smärtan/obekvämsamheten 
fortfarande det största problemet.  
 
Ångest och depression var de aspekter som 
förändrades minst över tid. I jämförelse med 
kontrollgruppen skattades ångest och depression 
betydligt högre.  
 
I jämförelse med kontrollgruppen så var det 
signifikanta skillnader i begränsningar i samtliga 
undersökta aspekter efter tre veckor och tre 
månader.  
 
I jämförelse med kontrollgruppen så svarade 
brännskadegruppen signifikant lägre efter 18 
månader i områdena vardagliga aktiviteter, 
egenvård samt ångest och depression.  
 
De personer som opererats två eller fler gånger 
ökade mest i livskvalitet över tid, men skattade 
ändå lägst i jämförelse med den grupp som gjort en 
eller inga operationer 
 
Äldre personer skattade lägre livskvalitet i 
jämförelse med yngre 
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Artikel Syfte Metod och design  Värdering  Resultat 
Xie, B., Xiao, 
S.-C., Zhu, S.-
H., & Xia Z.-F. 
(2012). 
Evaluation of 
long term 
health-related 
quality of life in 
extensive burns: 
A 12-year 
experience in a 
burn center. 
Burns, 38(3), 
348-355. doi: 
10.1016/ 
j.burns.2011.09.
003 
 
 
 
Land: Kina 

Att utvärdera 
långsiktig 
hälsorelaterad 
livskvalitet hos 
patienter som 
överlevt allvarligt 
omfattande 
brännskada och 
identifiera deras 
kliniskt 
förutsägbara 
faktorer 
korrelerade med 
hälsorelaterad 
livskvalitet. 

Tvärsnittsstudie med beskrivande 
design.  
 
Inklusionskriterier:  
Varit inlagda på Shanghai Burn 
Emergency Center mellan 1997-2009 
Brännskador > 70 % 
Utskrivna från sjukhus i minst två år 
och vara 18 år vid studiens start 
 
Exklusionskriterier: 
Dödsfall under och efter sjukhus-
vistelsen 
Inte ville ingå i studien 
Ej korrekt ifyllda frågeformulär 
 
Urval:  
Icke slumpmässigt 
 
Ev. bortfall: 
29 i externt bortfall 
54 i internt bortfall 
 
Studiegrupp: 
20 st (14 män och 6 kvinnor) 
 
Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär  
 
Analysmetod:  
Statistisk analys 

Styrkor: 
Kontrollgrupp 
 
Tydligt beskrivna 
inklusions- och 
exklusions-
kriterier 
 
Tydligt beskrivna 
mätinstrument 
 
Tydligt beskriven 
datainsamling 
 
Tydligt beskriven 
dataanalys 
 
Bortfallen är bra 
beskrivna 
 
 
Svagheter: 
Liten studiegrupp 
 
Stort bortfall 
 
 
 
Värderas som 
hög kvalitet 

I jämförelse med kontrollgruppen skattar de 
brännskadade signifikant lägre inom områdena 
fysisk funktion, smärta samt personliga 
begränsningar inom det fysiska och emotionella 
stadiet.  
 
Att återgå till arbetet korrelerar med den totala 
fysiska förmågan. 
 
Åldern för brännskadetillfället, 
hudtransplantation i ansiktet och tid på sjukhuset 
korrelerade med den totala mentala hälsan. 
 
De brännskadade skattade låg livskvalitet inom 
områdena arbete, kroppsuppfattning och 
värmekänslighet och det var inga signifikanta 
skillnader mellan män och kvinnor. 
 
De som varit utskrivna i mer än fyra år skattade 
högre inom områden som enklare förmågor, 
handfunktion och arbete än de som varit 
utskrivna i mindre än fyra år.  
 
Handfunktionen var det enda som signifikant 
skiljde de patienter som återgått till arbetet mot 
dem som ännu inte gjort det.  
 
Det förekommer relativt stora fysiska och 
psykiska problem även efter en lång tid efter 
utskrivning. 


