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Sammanfattning    

Varje år drabbas ett tusental människor i Sverige av allvarlig brännskada, en skada som 

kommer att förändra deras liv för alltid. Sjuksköterskan kan dagligen möta människor 

som känner sig stigmatiserade, kanske utan att hon vet om det. Den brännskadade kan 

inte dölja sitt yttre och sjuksköterskan kan inte låta bli att lägga märke till det. Syftet 

med denna studie är att belysa hur människor som drabbats av allvarlig brännskada 

upplever sin livssituation efter skadan. Resultatet är sammanställt genom analys av sex 

kvalitativa artiklar. I resultatet framkommer tre huvudteman och nio underteman. Det 

första temat ‖Att uppleva kroppen på ett nytt sätt‖ delas upp i två underteman ‖Minnen 

av en outhärdlig smärta‖ och ‖En förändrad kropp‖. Det andra temat ‖Starka känslor‖ 

har fyra underteman som är ‖Att lämna tryggheten på sjukhus‖, ‖En lång väg tillbaka‖, 

‖En förändrad syn på livet‖ och ‖Ett liv med minnen, mardrömmar och tillbakablickar‖. 

Det tredje huvudtemat, ‖Förändring av sociala relationer‖ beskrivs genom undertemana 

‖En förändrad yrkesfunktion‖, ‖Förändrade relationer med närstående‖ och 

‖Närståendes betydelse på vägen mot acceptans‖. En diskussion förs om hur livsvärlden 

förändras efter att man har drabbats av allvarlig brännskada.  Brännskadan väcker 

många känslor och tankar och kan leda till en förändrad identitet. Vidare diskuteras 

även sjuksköterskans roll och hur hon kan lindra lidandet, bland annat genom att stötta 

anhöriga som har en oerhört viktig roll för den brännskadades välbefinnande.  

 

 

Nyckelord:  Burn injury, experience, rehabilitation, patient, qualitative 
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INLEDNING 

Skillnaden mellan liv och överlevnad är betydligt större än man kan tro.  ‖Hon 

överlevde‖ och ‖hon lever‖ har, om man tänker efter, två olika innebörder. Varje år får 

ca 1100 människor i Sverige sitt liv förändrat efter en allvarlig brännskada. Att leva 

med en stor fysisk och psykisk smärta, är för de flesta brännskadade människor vardag 

den första tiden efter skadan. Även en lång tid framöver kan denna kraftiga smärta följa 

den brännskadade. Många som drabbats av en allvarlig brännskada, kanske till och med 

de allra flesta, kommer tillbaka till livet om än lite annorlunda men för den delen inte 

sämre. Alla klarar sig dock inte lika bra. Vad skiljer dessa människor från dem som 

klarar sig bättre? Vad skiljer människorna som överlevde från människorna som 

fortsatte leva? Är det personlig coping, hälsoresurser eller kanske socialt stöd?  

Människan som drabbas av en allvarlig brännskada kommer att möta många olika 

insatser inom vården, allt från ambulansvård, intensivvård, rehabilitering till eventuella 

kontakter med primärvård och psykiatrivård. I kontakten med vården är det självklart 

viktigt att den brännskadade blir bemött med respekt och hänsyn, precis som alla andra 

som är i kontakt med vården. Vi har funderingar kring hur man bemöter brännskadade 

patienter på bästa sätt utan att kränka och ta för givet att de på grund av sin brännskada 

mår dåligt. Vi tror inte att en brännskada och upplevelse av ohälsa går hand i hand, men 

självklart finns det många som lever med brännskada som känner sig stigmatiserade och 

känner ett lidande relaterat till sina skador. Hur identifierar man detta och ser 

skillnader? Frågorna är många och vi vill fördjupa oss i några av dem. 

 

 

BAKGRUND 

Förekomst och typer av brännskada 

Varje år drabbas ca 20000 människor av brännskada i Sverige. Av dessa vårdas ca 1100 

på sjukhus som följd av sina skador (För patienter, 2008). Bland barn är den vanligaste 

orsaken skållning av hett vatten medan orsaken bland vuxna i Sverige är jämnt fördelat 

på skållning av hett vatten och flamskador uppkomna av öppen eld, antingen direkt eller 

genom att kläder tagit eld (Brännskador, 2005). Andra orsaker till att brännskada kan 

uppstå är elektricitet och frätande ämnen som syror och baser (Mathisen, 2002). Tre av 

fyra av dem som drabbas och som behöver slutenvård är män (Brännskador/Vad händer 

i kroppen?, 2010).  

 

Det finns tre olika typer av brännskada. Första gradens brännskada, även kallad 

överhudsskada, läker av sig själv och kräver ingen sjukhusvård. Andra gradens 

brännskada delas upp i ytlig delhudsbrännskada som läker av sig själv och djup 

delhudsbrännskada där kirurgisk hjälp i form av hudtransplantation ofta krävs. Tredje 

gradens brännskada, eller fullhudsskada, innebär att alla hudlager har gått i nekros. 

Detta innebär att huden inte kan förnyas och kräver därför hudtransplantation (Järhult & 

Offenbartl, 2008).  
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Utbredning och allvarlighetsgrad 

Att kunna bedöma en brännskadas utbredning är viktigt för att kunna bedöma skadans 

allvarlighet. Det finns två sätt att bedöma en skadas utbredning, varav den så kallade 

nioprocentregeln är det vanligaste sättet. Den innebär att kroppen delas in i zoner (Fig. 

1) om nio procent av kroppsytan (Utbredningen, 2010).  

 

 

 

Figur 1. Figuren demonstrerar nioprocentregeln. Exempelvis utgör en fullarm, fram och baksida, nio 

procent av den totala kroppsytan. Ett ben, fram och baksida, utgör 18 procent av den totala kroppsytan 

(Utbredningen, 2010).  

 

Om en patient drabbats av en skada som fläckvis bränt kroppen kan det vara svårt att 

använda sig av nioprocentregeln. Då används ett annat sätt för utbredningsbedömning. 

Brännskadans utbredning anges i detta fall i TBSA %, Total Burn Surface Area i 

procent av kroppsytan. Patientens egen handflata, inklusive fingrar kan användas och 

räknas utgöra ungefär en procent av den totala kroppsytan. TBSA % används endast till 

delhudsskador och fullhudsskador, alltså inte till överhudsskador (Utbredning – TBSA 

%, 2010).  

 

Socialstyrelsen (2008) har utarbetat en definition som beskriver allvarliga och svåra 

brännskador. Denna skall dock inte läsas strikt utan utrymme bör lämnas för individuell 

bedömning. Om en person har drabbats av delhuds- eller fullhudsskada i ansiktet, på 

händer, fötter eller könsorgan, räknas den alltid som allvarlig. Att söka vård är då det 

primära. Detta innebär att en skada som är tre procent och belägen i ansiktet kan vara 

fullt lika allvarlig som en större skada. Socialstyrelsen (2008) beskriver att en 

brännskadas allvarlighetsgrad också beror på skadans prognos, överlevnad, 

möjligheterna till anpassning efter att skadan läkt, hur stora resurser från sjukvården 

som behövs och vilken typ av behandling som behövs från sjukvården för att behandla 

den aktuella skadan. De viktigaste faktorerna som påverkar vårdbehovet är 

skadeutbredning och skadedjup, men även patientens ålder. Likvärdiga brännskador 

drabbar ofta barn och äldre hårdare. Barn har sämre tolerans för 
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vätskebalansrubbningar, och äldre har betydligt sämre förmåga att klara den starka 

fysiska stress som brännskador leder till. Delhudsbrännskada som är större än 10 

procent TBSA ses alltid som allvarlig (Brännskador/Vård och behandling, 2010).  

Brännskador orsakade av kemikalier eller elektricitet och brännskada i kombination 

med inhalationsskada ingår också i definitionen av allvarliga brännskador 

(Socialstyrelsen, 2008).  

 

Behandling i det akuta skedet 

Patienter som drabbats av allvarliga brännskador kan behöva intensivvård och kirurgi i 

form av hudtransplantation. De patienter som blivit utsatta för rök i samband med en 

brand kan även behöva behandling i respirator under de första dygnen. Intensivvården 

kan vara från några dygn till någon månad (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Det som händer i det akuta skedet när en människa drabbas av allvarlig brännskada är 

att det uppstår en kraftig inflammatorisk reaktion som leder till att vätskan dras ur 

blodbanan och tränger in i omgivande vävnad och bildar ödem. Risken för 

hypovolemisk chock är stor och av den orsaken behövs stora mängder av vätska tillföras 

intravenöst för att bevara normal vätskebalans. Innan brännskadan har läkt är risken stor 

för infektioner eftersom hudbarriären är bruten. I den fuktiga sårskadan växer bakterier 

lätt till och kan leda till att en delhudsskada utvecklas till fullhudsskada (Mathisen, 

2002). Tidpunkten för hudtransplantation kan variera, men det vanligaste är att den sker 

redan efter ett par dygn efter att skadan har inträffat. Den döda huden avlägsnas 

operativt under narkos och därefter täcks sårytorna med ny hud, som tas från ett oskadat 

ställe på kroppen. Den nya huden läker i regel fast efter cirka fem dygn 

(Brännskador/Vård och behandling, 2010). Detta innebär emellertid inte att själva 

brännskadan är läkt. 

 

I det akuta skedet är det vanligt att patienten lider av starka smärtor och behöver 

smärtlindring i form av opioider (Mathisen, 2002). En delhudsskada är mest smärtsam 

eftersom nervfibrerna är intakta. Vid en fullhudsskada är nervfibrerna förstörda, men 

dessa patienter lider trots detta av smärtor eftersom man vanligtvis är drabbad av både 

delhuds- och fullhudsskada (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Hur länge patienten 

behöver smärtlindring varierar, men de flesta patienter upplever smärta ända tills 

brännskadan har läkt (Mathisen, 2002). Hur lång tid det tar för en brännskada att läka 

varierar beroende på flera faktorer, som djup och storlek. Om brännskadan är större än 

en handflata kan det ta flera månader eller mer för huden att läka. Att huden har läkt 

innebär dock inte att den brännskadade människan är färdigbehandlad, långt därifrån 

(Brännskador/Vad händer i kroppen?, 2010). Smärtan som brännskadan medför kan för 

patienten innebära ett sjukdomslidande. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & 

Fagerberg (2003) beskriver sjukdomslidandet som ett lidande som orsakas av sjukdom 

eller annan ohälsa och symtom som sjukdomen medför. Den brännskadade människan 

kan förutom smärta även uppleva svår klåda, som kan bli långvarig (Gulbrandsen & 

Stubberud, 2009). Klådan kan också betraktas som ett sjukdomslidande. 

Sjukdomslidandet kan även ha djupare dimensioner, då den sjuka människan helt ensam 

kan bära känslor av sårbarhet, hopplöshet, skam och osäkerhet, vilket kan leda till 

upplevelser av existentiell ensamhet. Wiklund (2003) beskriver lidandet i sig som någon 

form av kränkning, hot (av till exempel sjukdom) eller förlust av människans själv. För 
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den brännskadade människan kan detta innebära upplevelser av förlust, både kroppsligt 

och i form av att förlora kontrollen. 

 

Att drabbas av en allvarlig brännskada innebär att genomgå ett trauma som kan orsaka 

lidande (Rosenbach & Renneberg, 2008). Ordet trauma beskriver både själsliga och 

kroppsliga tillstånd (Om trauma, 2007). Ett viktigt ansvar som sjuksköterskan har är att 

lindra lidande (Socialstyrelsen, 2005). Förutom sjukdomslidandet kan lidande uppstå av 

brister och ofullkomligheter i vård och behandling. Detta kallar Eriksson (1994) för 

vårdlidande. Dahlberg, et al. (2003) beskriver vårdlidande som att bli förnekad som en 

lidande människa och detta kan uppstå när patienten inte blir sedd som unik. Relationen 

mellan sjuksköterska och patient är viktig för att patienten ska få god vård och ansvaret 

för att relationen blir god ligger alltid hos sjuksköterskan. Genom en god vårdrelation 

minskar risken för det onödiga vårdlidandet. 

 

Rehabilitering 

Tidigare ansåg man att rehabiliteringen började när såren läkt och patienten lämnade 

avdelningen (Larsson, 2005). Idag påbörjas rehabiliteringsprocessen redan första dagen 

efter skadan, även hos patienter som är sövda. Detta för att behålla, alternativt 

återskapa, rörlighet, muskelmassa och koordination. Målsättningen är att ge bästa 

möjlighet för den skadade att kunna utföra vardagsaktiviteter och återgå i arbete. Under 

den akuta fasen sker framförallt rörelseträning (Socialstyrelsen, 2008). Det primära i 

den akuta fasen av rehabiliteringen är att förebygga kontrakturer och ärrhypertrofi (röda, 

upphöjda tjocka ärr). Kontrakturer förebyggs genom att försiktigt tänja huden och 

sträcka på muskler och leder. Vid ansiktsskador förebyggs kontrakturer genom att man 

övar på gapfunktionen i munnen. Ärrhypertrofi förebyggs genom kompression med 

tryck, detta påbörjas då såren nästan läkt. Detta är betydelsefullt eftersom ärrbildningar 

kan vara funktionellt hindrande och stigmatiserande för resten av livet (Socialstyrelsen, 

2008). Enligt Goffman (1972) är stigma något som avviker från det normala, med 

avseende att det normala är något som passar in enligt den rådande normen i ett 

samhälle. Att leva med ärren efter en brännskada kan innebära ett kroppsligt stigma. 

Relaterat till detta kan den brännskadade uppleva känslor av att vara avvikande vilket i 

sig kan leda till en känsla av utanförskap. 

 

Eftersom mobilisering är önskvärt så snart som möjligt är därför adekvat smärtlindring 

en förutsättning för att det ska vara genomförbart. Det kommer att vara omöjligt för 

vårdpersonalen att få den brännskadade helt smärtfri, därför finns en risk för ett 

sjukdomslidande och ett vårdlidande hos den brännskadade som är viktigt att ta i 

beaktning. Under senare faser ligger alltmer fokus på den brännskadades eget bidrag till 

sin rehabilitering. Det är av största vikt att den brännskadade känner en delaktighet i 

vården och att hon har en möjlighet att påverka sin situation. Ett självträningsprogram 

utformas tillsammans av den brännskadade och vårdpersonal (Gulbrandsen & 

Stubberud, 2009). Den långa sjukdomstiden kan ofta påverka patientens inre styrka 

negativt, vilket gör att det försvårar möjligheten att påverka den brännskadade till 

motivation till träning (Socialstyrelsen, 2008). Det är betydelsefullt att vårdpersonal är 

uppmärksam och stimulerar den brännskadades egenomsorg. Vårdpersonal bör även 

stötta den brännskadade till att använda sina hälsoresurser. Genom att använda sina 

hälsoresurser skapas en känsla av kontroll och överblick av vad som händer 
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(Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Den brännskadades hälsoresurser kan vara både inre 

och yttre resurser (Wiklund, 2003). Inre hälsoresurser kan exempelvis innebära 

förmågan att sätta ord på känslor och tankar och reflektera över dessa. Yttre resurser 

kan innefatta den brännskadades sociala nätverk. Det är tydligt att vikten av en god 

vårdrelation följer genom hela vårdtiden och rehabiliteringen.  

 

Anpassning 

Enligt Gulbrandsen och Stubberud (2009) inverkar människans tidigare liv, det liv som 

levdes innan skadan, på reaktionen och anpassningsförmågan efter en brännskada. Hur 

omfattande och djupgående de psykiska skadorna efter en brännskada blir varierar. 

Pallua, Künsebeck och Noah (2003) fann i sin studie att människor med medelsvåra 

skador genomgår flera negativa förändringar och har ökade svårigheter med att uppta 

sina sociala roller och yrkesroller, jämfört med dem som drabbats av allvarligare 

brännskada. Detta stärks av en annan studie som menar att den fysiska och psykiska 

anpassningen efter en brännskada inte är direkt relaterad till skadans allvarlighetsgrad 

(Tantttula, Vuoloa & Asko-Seljevaara, 1998).  Pallua, et al. (2003) beskriver vidare att 

känslor som maktlöshet och skuldkänslor inte är ovanliga efter en brännskada. Ångest 

för att inte överleva kan ligga kvar från det akuta skedet och följa med in i 

rehabiliteringen. Människans självbild kommer att förändras på något sätt efter en 

brännskada och att den som genomlidit en brännskada drabbas av en depression är inte 

sällsynt. En förändrad självbild bidrar till en förändrad livsvärld, alltså att människans 

värld så som hon upplever den förändras (Wiklund, 2003). Alla människor har en unik 

livsvärld och om kroppen förändras, som den gör vid en brännskada, betyder det att 

människans upplevelse av sig själv och upplevelsen av mötet med världen förändras.  

Vi ansluter livsvärld till Merleau-Pontys (1997) begrepp ‖subjektiv kropp‖ som innebär 

att människan är sin kropp och tolkar världen utifrån den. I enkätstudien som Tantttula, 

et al. (1998) gjort, visar resultatet att de flesta av deltagarna upplever välbefinnande 

efter att brännskadan läkt. Människan som drabbats av en brännskada lider av en fysisk 

skada som förändrar kroppen, men den brännskadade kan ändå uppleva hälsa i form av 

välbefinnande, trots att hon inte har frånvaro av sjukdom. Välbefinnande är en känsla 

som upplevs och utgår från varje enskild individs livsvärld (Eriksson, 1989).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskor möter dagligen människor som på något sätt känner sig stigmatiserade, 

kanske helt utan att vi vet om det. Människan med en synlig brännskada kan inte dölja 

sitt brända yttre och man kan inte undgå att lägga märke till det. Oberoende av om de 

kroppsliga skadorna är mer eller mindre utbredda över kroppen så har alla människor 

med brännskada genomgått ett trauma av varierande grad. Kontakten som knyts med 

vården i början är av stor betydelse för den brännskadades fortsatta upplevelse av 

vården, eftersom den kan fortgå lång tid framöver. Det är viktigt för sjuksköterskan och 

övrig vårdpersonal att ha tillräckliga kunskaper om hur människan upplever sitt liv i 

förhållande till sin brännskada. Kunskapen är viktig för att kunna bemöta och se den 

brännskadades behov. Det är även intressant att veta vad den brännskadade människan 

upplever, när såren har läkt och ärren finns kvar. Detta för att kunna främja 

välbefinnande. 
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SYFTE 

Syftet är att belysa hur människor som drabbats av allvarlig brännskada upplever sin 

livssituation. 

 

 

METOD 

Vi har valt att göra en litteraturstudie med en kvalitativ forskningsansats. Syftet med en 

kvalitativ studie är att bidra till att skapa evidensbaserad omvårdnad med utgångspunkt 

att skapa förståelse för människan och dennes upplevelser (Friberg, 2006).  

 

Datainsamling 

Sökningen efter artiklar gjordes inom abstract i Cinahl där ‖peer reviewed‖ var ikryssat. 

Att databasen Cinahl valdes var på grund av det stora utbudet av vårdvetenskapliga 

artiklar. För att få ett grepp om hur många artiklar som fanns inom ämnet brännskador 

gjordes en första sökning med sökorden ‖burn injury‖ OR ‖burns‖ OR ‖burn‖ som gav 

3771 träffar. Sökorden ‖burn injury‖, ‖burns‖ och ‖burn‖ användes sedan i olika 

kombinationer med ordet ‖experience‖ eller ‖experiences‖. Kombinationen ‖burn‖ och 

‖experience‖ gav 179 träffar där vi efter läsning av titlarna kunde se nitton relevanta 

artiklar där abstract lästes igenom. Två av dessa artiklar motsvarade syftet och valdes ut. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara kvalitativa och ur ett 

patientperspektiv. Målgruppen var vuxna människor som drabbats av allvarlig 

brännskada. Artiklarna skulle vara peer reviewed och skrivna på engelska. Artiklar som 

var äldre än 10 år valdes bort. De artiklar som var kvantitativa, medicinska eller hade ett 

vårdarperspektiv valdes bort.  

 

Eftersom sökningarna resulterade i många kvantitativa artiklar prövades sökordet 

‖qualitative‖ i olika kombinationer med ‖burn injury‖, ‖burns‖ och ‖burn‖. 

Kombinationen ‖burn‖ och ‖qualitative‖ gav 25 träffar där sex relevanta abstract lästes 

igenom och en artikel valdes ut. De övriga 19 artiklarnas titlar visade sig inte stämma 

överens med vårt syfte och av de sex abstract som lästes var det endast en som 

motsvarade inklusionskriterierna.  

 

Sökningen fortsatte och sökorden ‖patient perspective‖, ‖survivor/s‖, ‖identity‖, 

‖quality of life‖, ‖body‖, ‖body image‖, ‖adjustment‖, ‖coping‖, ‖stigma‖ och 

‖recovery‖ adderades, men detta gav inget resultat. Sekundärsökningar efter kvalitativa 

artiklar utfördes i kvantitativa artiklars referenslistor, men detta gav tyvärr inte heller 

något resultat. Något som emellertid upptäcktes var att många av artiklarna som 

framkom av sekundärsökningen fanns i tidskrifterna Burns, Journal of burn care & 

research och Journal of burn care & rehabilitation. Därför övergick sökningen till dessa 

tidskrifter. Sökning i tidskriften Burns med sökorden ‖patient‖, ‖experience‖ och 

‖qualitative‖ gav 95 träffar varav åtta abstract lästes. De övriga artiklarnas titlar var inte 

kopplade till syftet. Av de åtta artiklar som lästes motsvarade en artikel 

inklusionskriterierna och valdes därför ut.  
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Kontakt togs med Michael Wennman (mailkontakt 18 mars, 2010), som är 

avdelningschef och specialistsjuksköterska på brännskadeenheten på Akademiska 

sjukhuset i Uppsala för att höra om han hade någon kvalitativ forskning som kunde 

användas. Wennman hjälpte till genom att kontakta Björn Wikehult, som är 

sjuksköterska och programsamordnare på Institutionen för kirurgiska vetenskaper på 

Uppsala Universitet. Wikehult gav en hänvisning (via mail 22 mars, 2010) vidare till 

sina norska kollegor (Moi & Gjengedal) som forskat i ämnet och skrivit kvalitativa 

artiklar. En av deras artiklar hade redan funnits, men efter sökning på deras efternamn i 

Cinahl hittades då ytterligare en artikel som kunde användas. 

 

Fem artiklar hade nu inkluderats och funderingar fanns kring om detta verkligen skulle 

räcka. Till slut användes sökordet ‖rehabilitation‖ i Cinahl och sökorden ‖burns‖ och 

‖rehabilitation‖ gav 122 träffar. När sökordet experiences adderades gav detta tre träffar 

där ytterligare en artikel som motsvarade syftet och inklusionskriterierna valdes ut. 

Sökningar gjordes även i tidskrifterna Burns, Journal of burn care & research och 

Journal of burn care & rehabilitation med sökordet rehabilitation, dock utan resultat. 

Totalt hittades sex kvalitativa artiklar (Bilaga 1) som motsvarade syftet och studiens 

valda inklusionskriterier. Artiklarnas ursprung var fem olika länder varav två artiklar 

var från Norge och en från respektive land: Sverige, USA, England och Brasilien. 

 

Dataanalys 

Efter insamling av relevanta artiklar granskades dessa utifrån en modell för 

artikelgranskning för kvalitativa studier (C. Wallengren, personlig kommunikation, 26 

januari, 2010, se Bilaga 2). Artiklarna som inkluderades var av hög och medelhög 

kvalité. 

 

Artiklarna analyserades utifrån Evans modell för innehållsanalys (2003). Den består av 

följande fyra steg: 

 

 Insamling av datamaterial 

 Identifiering av centrala nyckelfynd 

 Analys av nyckelfynden 

 Beskrivning av fenomenet 

 

Artiklarna lästes av oss båda var och en för sig flera gånger om och diskuterades sedan 

för att få en övergripande bild av helheten. Därefter plockades nyckelfynd som 

motsvarade syftet ut från varje enskild artikel. Nyckelfynden jämfördes med varandra 

och de nyckelfynd som liknade varandra, eller var motsägelsefulla, sorterades in under 

olika teman. Underteman skapades där de nyckelfynd som placerades under 

huvudtemana skilde sig åt. Temana förstärks genom citat från de analyserade artiklarna 

tas med i arbetet. Några av de citat som använts visas inte i sin helhet, då hela citaten 

inte behövs för att belysa innebörden i vad som sägs. Detta är markerat med (…). Vid 

analysen framkom tre huvudteman och nio underteman som bildar denna studies 

resultat. 
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RESULTAT 

Resultatet som belyser hur allvarligt brännskadade människor upplever sin livssituation 

presenteras utifrån följande huvudteman: ‖Att uppleva kroppen på ett nytt sätt‖, ‖Starka 

känslor‖, ‖Förändring av sociala relationer‖. Till dessa tillkommer underteman (Tabell 

1). 

 

Tabell 1. Allvarligt brännskadade människors upplevelse av sin livssituation. 

 

Huvudtema Undertema 

Att uppleva kroppen på ett nytt sätt 
Minnen av en outhärdligt smärta 

En förändrad kropp 

Starka känslor 

Att lämna tryggheten på sjukhus 

En lång väg tillbaka 

En förändrad syn på livet 

Ett liv med minnen, mardrömmar 

och tillbakablickar 

Förändring av sociala relationer 

En förändrad yrkesfunktion 

Förändrade relationer med 

närstående 

Närståendes betydelse på vägen mot 

acceptans 

 
 

Att uppleva kroppen på ett nytt sätt 

För att beskriva upplevelser av den fysiska kroppen görs detta med undertemana 

‖Minnen av en outhärdlig smärta‖ och ‖En förändrad kropp‖. 

 

Minnen av en outhärdlig smärta  

Många uttryckte en upplevelse av ansvar över sin egen räddning och ansvar över att 

själv minimera skadan av både kroppsliga och materiella ting (Moi & Gjengedal, 2008). 

Känslan av att kunna lämna över ansvaret infann sig först när ambulanspersonal kom till 

platsen och först då kunde den skadade slappna av. En patient uttryckte: ‖Now I can 

relax, it´s not my job anymore‖ (Moi & Gjengedal, 2008, s. 1625). En deltagare från 

Tengvall, Wickman & Wengströms (2010) studie beskrev att ―The pain became more 

intensive when I came to hospital. Before that I held it back and was not allowed to feel 

the pain. At the hospital I let myself lose control, I felt like a rag‖ (s.322).  Moi och 

Gjengedal (2008) menade ändå att den akuta smärtan inte var en tillförlitlig indikator på 

skadans allvarlighet. Det rapporterades även att en känsla av kyla eller ingen smärta alls 

upplevdes från det område som var allvarligt skadat. Frånvaro av smärta var hindrande 

att göra det rätta, det vill säga att kyla ner brännskadan.  

 

Smärta är en central del i varje brännskadad människas liv, i varje fall i det akuta skedet 

och under rehabiliteringen. Smärtan beskrevs ofta som outhärdlig och som brännande, 

stickande nålar (Moi, Vindenes & Gjengedal, 2008; Williams, Davey & Klock-Powell, 
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2003). Någon uttryckte smärtan som ―every inch of my body was just screaming out, it 

was excruciating‖ (Williams, et al., 2003, s. 63). Förutom de som efter traumat varit 

medvetslösa och därefter nedsövda, kom de flesta ihåg den akuta smärtan efter 

brännskadan väldigt tydligt (Williams, et al., 2003). Några beskrev dock att 

medvetenheten om smärtan först infann sig, precis som känslan av att kunna lämna över 

ansvaret, först då ambulanspersonalen anlände eller man kom till sjukhus. Då beskrev 

alla att smärtan ökade i intensitet (Tengvall, et al., 2010). Många trodde att anledningen 

till att smärtan blev påtaglig först på sjukhuset var att det först är där man tillät sig att 

känna den. En brännskadad kvinna uttryckte sig såhär: 

 
         Initially, I started to become aware of the pain in the ambulance and when I got to 

the emergency room, it just got worse, maybe you start to understand whats going 

on and you are back in the game again… that‘s when I felt real pain a burning 

pain. (Tengvall, et al., 2010, s. 322). 

 

Under sjukhusvistelsen beskrev många smärtan som väldigt svår. Smärta i kombination 

med immobilisering ledde till att kroppen blev försvagad. Eftersom mobiliseringen efter 

skadan börjar innan skadorna har läkt var den brännskadade människan fortfarande 

mycket smärtpåverkad. Många har tidiga minnen av den svåra smärtan från att bara röra 

sig i sängen. Förutom mobilisering upplevdes även sårskötsel och bandagebyte som 

oerhört smärtsamt (Tengvall, et al., 2010). En brännskadad man uttryckte:  

 
When the bandage had bled through and dried up and grown into the bone…it took 

2 hours to take that off, it was bleeding and fluids came out—it hurt terribly… 

When you had gone through these showers and got a new pyjama and robe, I just 

had to go to bed and lie down for 2 or 3 hours and just…it felt like being in a 

marathon, you didn‘t even have energy to make a phone call, just rest. Even when I 

was getting rest, I felt it uncomfortable and painful and I woke up, but at the same 

time, I was so tired and exhausted, so I fell asleep at last. (Tengvall, et al., 2010, 

s. 323).  

 

Som beskrivs i citatet ovan så kan smärtan påverka den brännskadades sömn och 

dessutom kan den ofta leda till känslor av utmattning och depression (Tengvall, et al., 

2010; Williams, et al., 2003). Eftersom en brännskada är mycket smärtsam och påverkar 

den skadade både fysiskt och psykiskt är det viktigt att känna delaktighet i samarbete 

med personalen angående exempelvis smärtstillande eller sårvård. Detta beskrevs skapa 

en känsla av trygghet och säkerhet (Moi, et al., 2008).  

 

En förändrad kropp 

Enligt Tengvall, et al. (2010) upplevde alla sin brännskadade hudyta på ett helt nytt sätt 

och många beskrev huden som mycket känsligare än förut. Känsla av hetta, kyla och 

beröring upplevdes inte på samma sätt som förut och en deltagare beskrev följande 

upplevelse när hon duschade:  

 
           When I get warm… I kind of get the shivers in my body… and when I get sweaty 

I start itching… a pricking sensation but not like pain but it is a pricky sensation 

and it is very uncomfortable when I lie on my back on the injury… (s. 323-324). 
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Att i vissa fall inte längre kunna känna beröring, värme eller kyla och att inte känna ett 

nyuppkommet sår skapade en medvetenhet om behovet av att vara mycket försiktig. 

(Moi, et al., 2008; Tengvall, et al., 2010).  

 
           It is a challenge in itself that you can knock into something without even knowing 

that you did it. I have actually experienced bumping into a box with my 

transplanted knee – I noticed that I touched something, but felt nothing, and I 

made a hole (in the skin).  (Moi, et al., 2008, s. 281-282). 

 

Ett irriterande och frustrerande utbrott av klåda som gjorde det svårt att koncentrera sig 

och uppträda naturligt var inte ovanligt (Moi, et al., 2008; Tengvall, et al., 2010). Moi, 

et al. (2008) menade att tighta kläder, värme och torr hud förvärrade klådan. För att 

lindra klåda blev många hjälpta av att duscha och regelbundet smörja in huden, massera 

eller till och med att klia på närliggande oskadad hud. För att kunna hantera klådan 

försökte många tänka på att tolka klådan som en del av läkandeprocessen och detta 

gjorde det lättare att leva med den.  Om brännskadan mestadels är utspridd över 

kroppen, och inte i ansiktet, innebär detta att svettkörtlar ofta är förstörda. Det får till 

följd att den brännskadade får svårare att andas och blir mycket röd i ansiktet vid fysisk 

ansträngning eftersom svetten mestadels tar sig ut via ansikte och huvud. Följande citat 

beskriver denna upplevelse: ―It is so unplesent when i feel...it is like creeping under the 

skin, especially when I am active, if I begin to sweat.‖ (Moi, et al., 2008, s. 282).  

 

För vissa människor har psykologiska problem stora samband med ärren efter 

brännskadan. De menar att dessa gjort dem mer självmedvetna och detta har bidragit till 

ångest och depression (Mackey, Diba, McKeown, Wallace, Booth, Gilbert & Dheansa, 

2008). Att då dölja ärren och undvika tillfällen där kroppen exponeras för andra var 

vanligt. Detta på grund av känslor av skam eller rädsla för att skrämma andra 

människor. Kroppslig stigmatisering och förlorad anonymitet beskrevs när okända 

människor pekade eller stirrade (Moi, et al., 2008). Känslan av att inte kunna acceptera 

sin spegelbild verkade vara överhängande. Flera månader efter skadan kunde 

spegelbilden ge en känsla av att utseendet som mötte den brännskadade inte stämde 

överens med hennes inre. En deltagare beskrev: 

         I was not very pretty before (the accident), but I was a normal person and suddenly 

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

―That is not me!‖ Even though I knew it was me I saw in the mirror, I refused to 

admit it was me. It was painful, indescribable. Me, like that. (Moi, et al., 2008, s. 

281). 

Starka känslor 

Detta tema beskriver emotionella upplevelser som förklaras utifrån undertemana ‖Att 

lämna tryggheten på sjukhus‖, ‖Den långa vägen tillbaka‖, ‖En förändrad syn på livet‖ 

och ‖Ett liv med minnen, mardrömmar och tillbakablickar‖. 

 

Att lämna tryggheten på sjukhus 

För att skapa en känsla av vardag under tiden på brännskadeenheten, som kan vara 

mycket länge, beskrev många att de försökte göra vardagliga saker som att sköta sin 
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hygien, bädda sängen och utföra aktiviteter. Att ha en bra relation och möjlighet att 

prata med personalen var betydelsefullt. Många försökte tänka positivt och hoppades på 

att detta skulle påskynda tillfrisknandet (Tengvall, et al., 2010). Moi, et al. (2008) 

beskrev att när det för den brännskadade var dags för förflyttning från 

brännskadeenheten till hemmet eller annat sjukhus, gav detta ofta en känsla av en stark 

osäkerhet. Mycket av ansvaret vilade nu på den brännskadade och hennes familj. En 

deltagare uttryckte sitt beroende av sin man såhär: ‖So, he (her husband) had to come 

home from work…and take some extra time off to assist me. He had to do everything, 

even help me to get washed.‖ (Moi, et al., 2008, s. 283). Att känna den tydliga 

skillnaden mellan att vara på sjukhuset och att nu vara i det som inte ansågs vara ‖riktig 

vård‖ kunde upplevas som påfrestande. Efter utskrivning var återkommande sår och 

begränsad rörelseförmåga också en betydande källa till osäkerhet och hjälplöshet (Moi, 

et al., 2008).  

 

En lång väg tillbaka  

Återhämtningen efter de fysiska skador som en brännskada medför tog lång tid, men de 

känslomässiga skadorna tog längre tid att läka (Tengvall, et al., 2010; Williams, et al., 

2003). Det beskrevs hur den brännskadade tyckte att det var lättare att sluta med 

smärtstillande mediciner än med ångestdämpande mediciner ‖…you can live with the 

pain it‘s just not possible to cope with the anxiety‖ (Tengvall, et al., 2010, s. 324). 

 

Sömnlöshet, ilska, ledsamhet, rädsla och tankar på självmord präglade många av de 

brännskadade i början (Williams, et al., 2003). Känslor av ilska genomsyrade 

tillfrisknandet. Samtidigt var ilskan för många en del i det som gav dem styrka att orka 

med rehabiliteringen (Costa, Rossi, Lopes & Cioffi, 2008; Tengvall, et al., 2010; 

Williams, et al., 2003). Hinder och begränsningar i livet relaterat till brännskadan kunde 

också leda till känslor av sorg, uppgivenhet och otålighet. Men också här kunde dessa 

känslor skapa acceptans och tålamod. De menade att alla nya framsteg upplevdes som 

en stor utveckling. Att klara av något idag som man inte klarade igår bidrog till en ökad 

acceptans och ett större tålamod inför sig själv och sina begränsningar. En man beskrev: 

‖Perhaps part of the recovery process is to get angry, tearful, and sad and to question 

why something so tragic and painful could happen‖ (Williams, et al., 2003, s. 64). En 

annan brännskadad man i Tengvall, et als. (2010) studie beskrev med följande ord hur 

ilskan har hjälpt honom: “…and you are not supposed to suffer endlessly and finally I 

thought this is hopeless and that‘s when I started to get angry and felt damn it, it‘s your 

responsibility to sort this out…‖ (s. 323). Många av de betydelsefulla framstegen 

relaterades till vardagliga aktiviteter som annars inte involverade en medvetenhet eller 

en större ansträngning (Moi, et al., 2008; Moi & Gjengedal, 2008). Den första gången 

den brännskadade var kapabel att exempelvis ta sig ur sängen och stå själv gav ett 

uttryck för en vändpunkt: ―My best moment was when I managed some steps with the 

walking frame from the bed – I moved! That‘s when I started to see things in a brighter 

perspective‖ (Moi, et al., 2008, s. 283).  

 

Efter att ha varit beroende av andras välvilja ökade värdet i varje självständigt framsteg: 

‖It is incredible what one can do. A bit stubborn, and one achieves almost anything. But 

one must learn to find new ways‖ (Moi & Gjengedal, 2008, s. 1627). Nästan allt var 

möjligt och många vägar kunde leda fram till samma resultat, men det kanske bara tog 
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lite längre tid. Samtidigt var dessa ansträngningar utmanande och krävde mycket arbete. 

En deltagare sade: ‖You are reminded that, continuously, there is a brake on‖ (Moi, et 

al., 2008, s. 283). När det krävdes att man fann nya sätt att hantera aktiviteter på, 

påverkade detta också den kroppsliga medvetenheten. En deltagare beskrev: ‖This body, 

this thing with the arm, it is like I am reminded of it a hundred, 200, 300 timed a day‖ 

(Moi, et al., 2008, s. 282). Williams, et al. (2003) visade på att tiden verkade spela en 

roll i den brännskadades förmåga att acceptera och anpassa sig till sitt nya liv och till sin 

kropp. Flera av deltagarna i studien beskrev att tiden som gick var i sig själv en del av 

läkningen. En kvinna uttryckte: 

          It´s sort of an ending, like the phoenix rises from the ashes. It was like a five- year 

period and that is what Dr. B said it would be, five years to heal. And finally, I can 

talk about it now. (Williams, et al., 2003, s. 65). 

En förändrad syn på livet 

Den brännskadade har upplevt ett trauma som kunde väcka existentiella frågor som: 

‖Why did you keep me on so long? Why am I here? Why didn‘t I die? I went through 

all this pain, misery and suffering. Why didn‘t I just die?‖ (Williams, et al., 2003, s. 64). 

Trots detta, stigmatisering, smärta och allt annat som en allvarlig brännskada innebär 

utvecklade många människor som varit nära döden ett behov av att få leva vidare, med 

ändrade prioriteringar i livet (Mackey, et al., 2008). Följande citat stödjer detta: ―I have 

got my life anew. I have never been bothered by the loss of the arm, I have never 

thought, ‗Why me?‘ I think that is because I nearly died.‖ (Moi & Gjengedal, 2008, s. 

1626). En deltagare berättade om vinster i livet efter skadan som innefattade personlig 

växt i form av ökad självinsikt, ökad självkänsla och tacksamhet inför livet:  

 
          I know that I am more outspoken and I will stand up for myself if the need arises. I 

know that it was fortunate and that I survived this tragic event. So it wasn‘t my 

time and I think I was lucky because I didn‘t lose my eyesight. (Williams, et al., 

2003, s. 67). 

Några beskrev att de lyckats gå vidare i livet genom att jämföra sitt eget trauma och 

egna skador med andra som, enligt dem, råkat värre ut (Costa, et al., 2008). Att jämföra 

sig med andra beskrevs som tröstande, ibland svårt men utvecklande för sitt eget självt 

(Moi & Gjengedal, 2008). Den ändå allvarligt brännskadade människan menade att hon 

i själva verket hade haft en slags tur och någon beskrev sig själv som ‖victorious‖ 

(Costa, et al., 2008, s. 256). Styrkan som kunde infinna sig efter jämförelse med andra 

speglades i ett citat från Moi och Gjengedal (2008): ‖If he (a person facially disfigured 

from burn injury) can cope, so can I‖ (s. 1626). Olyckan fick den brännskadade att 

känna en sårbarhet över sitt eget liv. Den har också givit en insikt om att allvarliga 

olyckor inte enbart händer andra (Moi & Gjengedal, 2008).  

 

Ett liv med minnen, mardrömmar och tillbakablickar 

Många berättade att de lång tid efter olyckan fortfarande led av mardrömmar och 

tillbakablickar (Williams, et al., 2003). Moi och Gjengedal (2008) beskrev att de 

tydligaste minnena ibland kunde komma ifrån mardrömmar och hallucinationer. Dessa 

kunde sitta i en lång tid efter olyckstillfället. Samtidigt som de vardagliga aktiviteternas 
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framsteg värdesattes, var det ofta här starka känslor från olyckan triggades igång. En 

kvinna berättade om när hon lagade mat och kände värmen från spisen slå emot henne. 

Detta ger henne tillbakablickar (flashbacks) från branden som orsakade hennes 

brännskador och hon började skaka av minnet (Tengvall, et al., 2010). Moi och 

Gjengedal (2008) och Williams, et al. (2003) beskrev också hur minnen från olyckan 

och mardrömmar kunde vara en plåga i vardagen. Exempelvis kunde nyheter på TV få 

tillbakablickarna att övermanna den brännskadade med full styrka. Att komma tillbaka 

till livet efter en allvarlig brännskada var psykiskt påfrestande och flera menade att den 

emotionella läkningen tog mycket längre tid och kraft än den fysiska.  

 

Williams, et al. (2003) menade att alla deltagare i deras studie mindes olyckstillfället 

och sin egen räddning mycket väl. Däremot redogjordes för att flera allvarligt 

brännskadade inte mindes vem som var ansvarig för deras behandling. De mindes inte 

heller familjebesök eller konversationer med andra människor. Detta upplevdes ledsamt 

och obehagligt (Moi & Gjengedal, 2008). Att man har haft en bra och öppen 

kommunikation med andra och haft tillgång till dagböcker och journaler verkade vara 

viktigt för att återupprätta kontinuitet i livet. En brännskadad man berättar: ‖My wife 

wrote a diary all the time, and it was not until I read it (weeks later), (that) I understood 

how serious it had actually been‖ (Moi & Gjengedal, 2008, s. 1626).  

 

Trots att minnen fanns från behandlingen, var de inte alltid sammankopplade med 

verkligheten. En brännskadad man berättade om hur han uppfattade vården när han 

fortfarande inte helt var vid medvetande: 

 
          Still, I remember I was in the mountains on a sledge (sleigh), with skis, and people 

tried to cut my throat…. And the trip on the sledge might have been the transport 

by air on a stretcher. And then they tried to moisten my mouth with some kind of 

sticks, which I experienced as a toothbrush handle with a razor blade… Even 

today, I remember it all clearly. It´s strange. (Moi & Gjengedal, 2008, s. 1625-

1626). 

Förändring av sociala relationer  

För att beskriva temat sociala relationer presenteras undertemana ‖En förändrad 

yrkesfunktion‖, ‖Förändrade relationer med närstående‖ och ‖Behovet av närstående‖. 

 

En förändrad yrkesfunktion 

Betydelsen av att kunna återgå till sitt jobb beskrevs vara stor (Costa, et al., 2008; 

Mackey, et al., 2008; Williams, et al., 2003). Mackey, et als. studie (2008) visade dock 

att upplevelsen av att återgå, eller inte återgå, till jobbet var väldigt olika. Somliga 

klarade inte av att gå tillbaka till sitt gamla arbete på grund av depression, smärta, 

rörelsesvårigheter eller rädsla för arbetsplatsen. Hos dem som skadades på sin 

arbetsplats upplevdes i större utsträckning en rädsla för att återgå till den än hos dem 

som skadades på annan plats. De som varit arbetslösa innan de drabbades av 

brännskadan beskrev att de redan innan skadan upplevde ett utanförskap och att de nu 

upplevde att skadan i sig ytterligare försvårade deras chanser att få ett jobb. Detta 

överensstämmer med Costa, et al. (2008) som beskrev hur vissa upplever att de efter att 

ha drabbats av skadan fått svårare att hitta jobb. 
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En upplevelse av oförstående från personal på sjukhus skildrades i frågan om att återgå 

eller inte återgå till sitt arbete. En patient beskrev att han uppmuntrades att gå tillbaka 

till jobbet långt tidigare än vad han själv kände var rimligt. Han beskrev att hans 

upplevelse var att personalen inte förstod hur fysiskt krävande hans arbete var. En annan 

man i samma studie beskrev att sjukhuspersonal i stället för att försöka gå till botten 

med hans problematik, uppmuntrade honom att i stället byta arbetsplats. Vikten av att 

personal under tiden på sjukhus hade förmåga att identifiera de rädslor som utvecklats i 

samband med brännskadan var tydlig (Mackey, et al., 2008). 

 

Att kunna arbeta betydde mycket för helhetsintrycket av att uppleva en god livskvalité 

(Costa, et al., 2008). Mackey, et al. (2008) beskrev även dem som hade kunnat återgå 

till sina jobb, även om det i vissa fall hade inneburit förändrade arbetsuppgifter. Dessa 

människor beskrev att de redan innan de drabbades av brännskadan ansåg sig vara 

avslappnade, trygga personer med positiv inställning till livet. Denna styrka hjälpte dem 

att återgå till jobbet och klara sig så pass bra, trots att de inte hade frånvaro av fysiska 

smärtor och ärr. Något som framträdde är att dessa människor har klarat av detta mycket 

på grund av ett fungerande socialt nätverk, där både anhöriga och arbetsledning funnits 

där som stöd. Williams, et al. (2003) upptäckte att flera av deltagarna i deras studie 

beskrev att deras yrke var en stor del av vem de var och att det hade blivit en del av 

deras identitet. Några beskrev därför ett behov av att omdefiniera sig själva och vem de 

var. En deltagare i studien säger: 

         I wasn‘t any longer called by name, I was the ambulance guy, the ambulance 

driver. And that‘s who I saw myself as. I didn‘t see myself as having a name 

anymore. So when they took that away, I was totally lost… It took every aspect of 

my life. (Williams, et al., 2003, s. 66). 

Förändrade relationer med närstående 

Ingen människa är oberoende, utan alla är vi beroende av någon. Familj och vänner var 

för den brännskadade människan en stor del i den själsliga läkandeprocessen, då det 

handlade om att acceptera sig själv och motivera sig till att orka fastän det var svårt och 

gjorde ont. Att människan är beroende av andra blev då ännu tydligare när hon stod 

inför den förändring som brännskadan medförde (Moi & Gjengedal, 2008).  

 

Relationen med familj och vänner beskrevs som en viktig del i definitionen av att 

uppleva livskvalité (Costa, et al., 2008). Därför var givetvis stödet från familjen 

(make/maka/förälder/barn) och vänner av största betydelse för den brännskadades 

välbefinnande (Tengvall, et al., 2010; Williams, et al., 2003). Samtidigt som 

relationerna var viktiga var det med betydande tydlighet som den brännskadades 

relationer till andra förändrats efter brännskadan (Williams, et al., 2003). För vissa 

innebar det en positiv förändring, men för andra en negativ. Några beskrev en förändrad 

och ibland förlorad vänskap med vänner.  

 
          A great many of the people that I spent a lot of time with before I was burned have 

since disappeared. Part of it, I think, is my fault, because one of the phases that I 

went through was I wanted to talk to everybody about it. I knew that if I talked 
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about it, it would help me understand. I needed somebody to stop long enough to 

listen. And people didn‘t want to hear it (Williams, et al., 2003, s. 70). 

 

En förlorad vänskap kanske kan göra mer ont efter en brännskada, än om den skulle ha 

gått förlorad innan? I citatet ovan syns ett exempel på vänner som inte orkar stanna 

kvar, men för att också visa en mer positiv förändring tas Costa, et als. (2008) studie 

upp som exempel där en brännskadad kvinna benämnde sin skada som ‖evil that caused 

some good‖ (s. 255). Hon menade att hon under rehabiliteringen reflekterade mycket 

över sitt liv och över sina relationer med familj och vänner. Hon insåg under denna 

period att hon innan brännskadan fokuserat nästan enbart på sitt arbete, men att hon 

efter skadan insett att relationen med familj och vänner var mycket viktigare. Hon har 

fått bättre relation med både familj och vänner (Costa, et al., 2008). 

 

Närståendes betydelse på vägen mot acceptans 

Reaktioner från omvärlden kan, som tidigare har beskrivits, skapa en känsla av 

osäkerhet och stigmatisering. Trots detta var acceptansen från nära anhöriga och vänner 

mer viktig än hur okända människor reagerade när de såg den brännskadade kroppen. 

En deltagare berättade: ‖I know that my family accepts me as I am…and I couldn‘t care 

less of what others think. It is their problem; it is not their body.‖ (Moi, et al., 2008, s. 

281). 

 

Deltagare berättade om hur nära anhöriga var den största drivkraften till att orka 

genomgå rehabiliteringen. Någon berättade att han trodde att anledningen till att han har 

överlevt och orkat fortsätta kämpa var enbart för att anhöriga fanns där och visade hur 

mycket de brydde sig (Moi & Gjengedal, 2008). Även deltagare i Williams, et als. 

(2003) studie beskrev att om de inte hade haft stöd från familj och vänner skulle de 

aldrig ha orkat kämpa för att komma tillbaka till livet. Familj och vänner var viktiga, 

men balansen var betydelsefull för relationen. Några uttryckte att nära anhöriga ibland 

var för ivriga att hjälpa till och skydda. Detta kunde leda till konflikter där den 

brännskadade i stället kämpade för självständighet från familjen (Moi, et al., 2008).  

 

Det kunde för många brännskadade vara svårt att acceptera sin kropp och sitt nya 

utseende. Denna acceptans inför sig själv kunde enligt Moi, et al. (2008) förstärkas 

genom fysisk beröring av någon annan. Att närstående tog och kände på den skadade 

huden gav en lugnande effekt då den brännskadade insåg att ärren inte hade någon 

effekt på den nära relationen.  

 

Under rehabiliteringstiden beskrevs att det kunde vara lätt att undvika uppgifter som 

tidigare hade varit enkla att genomföra men som nu var påfrestande. Dessa uppgifter var 

lätta att undvika eftersom besvikelsen som detta ledde till om man inte klarade av den 

uteblev. Här hade nära anhöriga en stor roll, då de påminde den brännskadade om vem 

hon egentligen var och tidigare hade varit. Genom att ställa krav på vad som faktiskt 

förväntades av henne lät anhöriga inte den brännskadade ge upp (Moi, et al., 

2008). Men som tidigare har nämnts är balansen fortfarande viktig. Att finnas till och 

motivera den brännskadade människan till att vara aktiv i sin rehabilitering betydde 

mycket. Det hjälpte den brännskadade att undvika att tänka på begränsningar, 

misslyckande och smärta (Tengvall, et al., 2010). En brännskadad man beskrev: 



 16 

      I just feel, she (his wife) had belief in me all the time, always saying: ―Oh no, you‘re 

so stubborn, you‘ll get going again‖. From day 1 she said that; she had belief in me 

all the time, and she was right. (Moi, et al., 2008, s. 283). 

 

DISKUSSION 

Diskussionen är uppdelad i två delar som presenteras i form av en metoddiskussion och 

en resultatdiskussion. 

 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie har genomförts där det tyvärr finns begränsat med kvalitativ 

forskning inom ämnet. Beslutet togs ändå att göra en kvalitativ litteraturbaserad studie 

eftersom fokus skulle ligga på den brännskadade människans upplevelser, och detta 

kunde inte besvaras med kvantitativ forskning. Det finns ett högre antal kvantitativa 

studier inom ämnet. Detta har bekräftats av Björn Wikehult (mailkontakt 22 mars, 

2010) som uttryckte att han tyckte att det var något begränsande att enbart välja 

kvalitativ forskning. Den kvantitativa forskning som finns idag är visserligen gjord på 

hur den brännskadade människan upplever sitt liv efter skadan, men är trots allt 

genomförd med enkätstudier som presenteras i siffror. Med kvalitativ forskning blir det 

ett annat djup och mer substans. Några av de artiklar som har analyserats tar också de 

upp det faktum att det finns begränsat med kvalitativ forskning. På grund av den 

begränsning som råder inom den kvalitativa forskningen, så hade en litteraturöversikt 

kunnat ha gjorts istället. I en litteraturöversikt blandas kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Om arbetet skulle ha gjorts om idag hade detta kunnat vara ett tänkbart 

alternativ. 

 

Om det hade funnits fler kvalitativa studier gjorda inom ämnet, så hade syftet kunnat 

preciseras mer. Nu behandlas artiklar där studier gjorts på människor som drabbats av 

brännskada från 1990-talet och framåt. Visserligen beskriver de hur dessa människor 

upplever sin vardag ‖idag‖, men de beskriver även minnen som dessa människor har 

från olyckan och rehabiliteringen. Brännskadevården har förbättrats på senare år och 

fler människor överlever. Det innebär att svårt skadade människor, som förr hade avlidit 

av sina skador, överlever med bestående fysiska problem som exempelvis kontrakturer 

och amputation. Upplevelser kan därför skilja sig åt mellan de som drabbades för ett 

tiotal år sedan jämfört med dem som drabbats under 2000-talet.  

 

Fenomenet som artiklarna beskriver spretar åt ganska olika håll. En har fokus på smärta, 

en annan på att gå tillbaka till arbetet, en tredje på hur man upplever sin kropp och så 

vidare. Även om artiklarnas fenomen är olika så behandlar de trots allt olika upplevelser 

av att leva med att ha fått en brännskada.  

 

Artiklarna som används är genomförda i fem olika länder varav två artiklar är från 

Norge och en från respektive land: Sverige, USA, England och Brasilien. Om fler 

kvalitativa studier funnits hade eventuellt en litteraturstudie baserad på forskning från 

Skandinavien gjorts, eftersom resultatet som framkommit kanske hade varit lättare att 
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implementera i vården i Sverige. Till exempel hade artikeln från USA ett annat fokus på 

den andliga tron än de övriga artiklarna.  

 

Det finns forskning baserad på barn och ungdomars upplevelser av att ha drabbats av 

brännskada. Om denna forskning hade inkluderats i studien hade arbetet breddats 

ytterligare och de valdes därför bort. Risken fanns att om de hade inkluderats så hade 

arbetet ändå blivit uppdelat i två delar, en del med barnens upplevelser och en del med 

de vuxnas upplevelser. 

 

Det var en utmaning att få ihop teman eftersom det är svårt att särskilja kroppsliga och 

emotionella upplevelser då de går in i varandra. Resultatet delades ändå upp i de teman 

som presenteras, eftersom de ger struktur och tydlighet.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer alla tre huvudteman att lyftas fram och diskuteras. Detta 

görs för att visa en helhetsbild av upplevelsen av att vara brännskadad. Det går inte att 

utesluta något tema helt eftersom de påverkar och påverkas av varandra.  

 

Vår förförståelse innan läsning av artiklarna var att deltagarna i respektive studie skulle 

fokusera mer på upplevelser av de kroppsliga skadorna de fått. Trots att mycket tankar 

på det förändrade utseendet finns där, så verkar det som att fokus under rehabiliteringen 

är att komma tillbaka funktionsmässigt, att kunna gå och slippa vara beroende av någon 

annan. Att alla som drabbats av brännskada lider av svår smärta antogs innan läsningen 

av materialet påbörjades. En fråga som ställs är om den svåra smärtan verkligen måste 

tillhöra sjukdomsbilden? Forskning visar att smärtan som uppstår av brännskada är 

underbehandlad och att den kan pågå i många år efter skadan (Connor-Ballard, 2009; 

Summer, Puntillo, Miaskowski, Green, & Levine, 2007). Detta kan orsaka ett 

sjukdomslidande. Den forskning som har bearbetats tar dock inte upp det faktum att 

smärtan kvarstår efter hemgång från sjukhuset, vilket kan bero på att de som gjort 

forskningen inte valt att fokusera på denna.  

 

Alla brännskadade människor i artiklarna beskriver förändrade upplevelser av sin kropp. 

Dock påverkar inte brännskadan endast den fysiska kroppen, utan många fler 

dimensioner av den subjektiva kroppen än så. Ett exempel från resultatet är när 

brännskadade genom minnen och tidigare upplevelser får fysiskt kroppsliga reaktioner. 

Detta visar på att den subjektiva kroppen är både fysisk, psykisk, existentiell och andlig 

(Dahlberg, et al., 2003). Av denna anledning anses det omöjligt att skilja den fysiska 

och emotionella kroppen åt. Visserligen är de olika dimensioner av människan, men de 

går ändå inte att helt dela upp i två helt separata delar då de samspelar med varandra. 

Därför kommer diskussionen inte att separera den fysiska kroppen från den emotionella, 

då de går hand i hand och skapar en hel människa.  

 

I resultatet under temat ‖att uppleva kroppen på ett nytt sätt‖ framkommer att den 

brännskadade människan drabbas av både kroppsliga och funktionella förändringar. 

Delar som ett förändrat utseende, kroppsliga funktionsnedsättningar och en förändrad 

identitet kan leda till ett livslidande (Wiklund, 2003). I ett livslidande kan det finnas en 

rädsla för att inte ha samma funktion och roll som tidigare i livet innan brännskadan. 
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Om det finns en rädsla över att inte ha samma funktion som i livet som tidigare, kan 

detta leda till att den brännskadade upplever en kris och får svårt att hitta tillbaka till sig 

själv. Sjuksköterskans roll då den brännskadade befinner sig mitt i ett livslidande kan 

vara att identifiera och bekräfta lidandet genom att vara lyhörd och bjuda in till samtal. 

Hela livsvärlden förändras efter en brännskada och en ökad medvetenhet om kroppens 

begränsningar och tillgång till världen likaså. En ökad medvetenhet om kroppens 

begränsningar kan exemplifieras med den känsliga hudytan som den brännskadade har. 

Detta kan innebära att man behöver vara mer uppmärksam på sin kropp eftersom en viss 

känsel kan ha gått förlorad och på grund av detta känns det inte om huden blir skadad på 

nytt. Den svåra klådan påverkar också hela människans livssituation. 

 

I temat ‖starka känslor‖ beskrivs känslor och den brännskadades kamp tillbaka till livet. 

Av alla de känslor som följer efter en brännskada beskriver många att de upplever 

emotioner av ångest och skam över sin förändrade kropp. Den sunda skammen är i 

grunden en överlevnadsfunktion som hjälper människan att hålla sig inom de socialt 

accepterade gränserna i vårt samhälle (Wiklund, 2003). Dock är den skam som beskrivs 

i resultatet en negativ skam som följs av exempelvis osäkerhet inför exponering av 

kroppen. Wiklund (2003) beskriver att när en människa skäms kan hon reagera med att 

dra sig undan.  

 

Om skammen sedan övergår i en dimension av ilska kan den vara än svårare för den 

brännskadade att hantera. Dessa emotioner påverkar även anhöriga i relation till den 

brännskadade. Resultatet visar att ilska verkar vara en del av de många känslor som 

uppstår under rehabiliteringen. Svårigheter kan bli tydliga om den brännskadade 

reagerar med att dra sig undan sina anhöriga och samtidigt visar en ilska. Hur skall man 

som anhörig kunna hjälpa någon som drar sig undan och på samma gång kanske visar 

ilska? Eftersom skam, och i detta fall ilska, är sammankopplad med förlust av 

betydelsefulla relationer kan skammen övervinnas genom att relationer till andra 

återupprättas (Wiklund, 2003). Det är av största vikt att den brännskadade är omgiven 

av personer som är starka nog att finnas kvar och följa henne på vägen mot ett gott liv. 

Annars kan känslan av att inte duga och räcka till förstärks och detta kanske i sin tur 

leder till en depression? För att de anhöriga skall orka finnas kvar och få en möjlighet 

att veta hur de skall hjälpa på bästa sätt så blir sjuksköterskans roll också här viktigt. Ett 

första steg kan vara att identifiera den brännskadades psykosociala relationer. 

Sjuksköterskan bör också tydliggöra för anhöriga och informera dem om att ilska är en 

naturlig del i vägen mot acceptans. Den kan då bli lättare att hantera, eftersom en 

förståelse skapas för att den kan leda till något gott för den brännskadade. På detta sätt 

kan sjuksköterskan stötta de anhöriga så de orkar finnas kvar, både i skammen och i 

ilskan.  

 

I inledningen ställdes bland annat en fråga om vad det kan vara som skiljer människan 

som fortsatt att leva ett gott liv efter en brännskada från dem som inte klarade sig lika 

bra. Park, Choi, Jang & Oh, (2008) har forskat på vilka riskfaktorer som finns för att 

drabbas av olika problem efter en brännskada. Deras studie visar att en av de allra 

största riskfaktorerna är bristen på stöd från familjen. Påståendet om anhörigas 

betydelse förstärks ytterligare av resultatet som i temat ‖förändring av sociala 

relationer‖ visar att det sociala stödet och de anhörigas roll är oerhört betydelsefull i 

vägen mot acceptans för den brännskadade.  
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Anhörigas roll är en tydligt viktig yttre hälsoresurs, som kommer att ha stor betydelse 

för den brännskadades välbefinnande. Därför är det av största vikt att innefatta dem i 

vården, utifrån den brännskadades önskemål och behov. Wiklund (2003) beskriver även 

hur en hälsoresurs samtidigt kan bli ett hälsohinder. Som Moi et al. (2008) beskrev så 

kan trycket från anhöriga bli för stort när de är för ivriga att hjälp till. Sjuksköterskans 

roll i detta kan vara att genom kommunikation med både patient och anhöriga hjälpa till 

att skapa en rehabiliteringsmiljö utan dessa krav, så att ingen av parterna blir lidande. 

 

Det är av vikt att sjuksköterskan vågar prata om hur den brännskadade uppfattar sig 

själv, och att hon även hjälper till med att sätta ord på känslor och rädslor. Genom att 

sjuksköterskan här är närvarande, lyssnar och bekräftar den brännskadade som en unik 

människa, samtidigt som hon ger henne rätt att säga nej, så ger hon också den 

brännskadade rätt till den absoluta värdighet som alla människor har rätt till (Wiklund, 

2003). Genom denna goda vårdrelation kan man undvika det onödiga vårdlidandet.  

 

Inte nog med att nära relationer förändras efter en brännskada, så kan dessutom 

identiteten i yrkesfunktionen förändras. Att den brännskadade människans identitet var 

så starkt sammankopplad med yrkesfunktionen var något överraskande i början, men 

efter ytterligare funderingar fullt förståeligt. Många beskriver att de ‖har varit‖ sitt jobb 

och att de efter brännskadan inte längre visste hur de skulle definiera sig själva. En 

djupare dimension syns nu där hela människans existens är hotad. Wiklund (2003) 

beskriver detta fenomen, att den personliga och sociala identiteten är kopplad till vad 

som presteras och till hur kroppen ser ut och fungerar Om följderna av sjukdom eller 

skada leder till en förändring i vardagslivet och vanor så påverkas identiteten. Det anses 

viktigt att tidigt försöka identifiera dem som kommer att ha svårigheter att gå tillbaka 

till sitt tidigare yrke relaterat till exempelvis kroppsliga funktionsnedsättningar. 

Eftersom arbetet är en så pass stor del av identiteten så kan det leda till ytterligare 

lidande och därför kan detta vara viktigt att väga in i rehabiliteringen.  

 

Resultatet visar att mitt i all sorg och smärta syns också hur den allvarligt brännskadade 

människan, som varit nära döden, uttrycker tacksamheten av att få ha överlevt. Ett 

behov av att fortsätta leva skildras. Samtidigt beskrivs att existentiella frågor väcks, där 

det ifrågasätts varför man överhuvudtaget överlevt. Att komma tillbaka till livet efter att 

ha överlevt är svårt och tar lång tid. Om den brännskadade finner kraften, genom sig 

själv eller någon annan, att låta de goda tankarna och känslorna ha övertaget så kan det 

vara okej att också låta sig känna de negativa. Först då kan man leva vidare. 
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Implikationer för framtida forskning 

 Eftersom det finns så pass lite kvalitativ forskning inom ämnet idag så är 

behovet av mer forskning om hur allvarligt brännskadade människor upplever 

sin livssituation tydligt. Forskningen som kan genomföras i framtiden skulle 

kunna utföras genom empiriska studier.  

 

 Eftersom en brännskadad människa kan spendera lång tid på olika 

vårdavdelningar och rehabilitering vore det betydelsefullt att veta hur dessa 

människor upplever den långa vårdtiden.  

 

 Forskning som fokuserar på liknande brännskador i varje enskild studie kan ge 

ny kunskap. Kan det vara så att de med ansiktsskada upplever sin livsvärld 

annorlunda än den som varit tvungen att amputera ett ben till följd av 

brännskada?  

 

 Smärta och smärtlindring är centralt för den brännskadade och det finns 

misstankar om att den inte alltid är tillräcklig. Onödig smärta leder till onödigt 

lidande och här finns intresse av att utveckla forskningen ytterligare.  

 

Praktiska implikationer för sjuksköterskan 

 Erbjuda stöttning för att ge möjlighet att acceptera den nya kroppen, eventuellt 

genom samtalskontakt.  

 

 Införa rutiner för smärtlindring samt utvärdering av den. Ta den brännskadades 

smärta på allvar och smärtlindra i god tid innan moment som exempelvis 

bandagebyte ska genomföras. 

 

 Skapa en god kultur på avdelningen där man värnar om patientens identitet, 

genom att bemöta med respekt, värdighet och lyhördhet, eftersom det kan 

upplevas som att den gått förlorad. 

 

 Våga ta upp tankar kring den brännskadades tidigare jobb, och våga fråga 

angående eventuella önskningar kring det. Också här kan samtalskontakt 

erbjudas.  

 

 Införa rutiner för att den brännskadade efter hemgång så smidigt som möjligt 

ska kunna få tag på berörd personal, eftersom hemgång ofta är förknippat med 

otrygghet. Detta skulle exempelvis kunna genomföras med en öppen retur så att 

den brännskadade inte behöver gå via AVC. 

 

 Identifiera den brännskadades psykosociala relationer.  

 

 Våga prata om existentiella frågor och önskningar. 
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KONKLUSION 

Slutsatsen av uppsatsen visar att de personer som drabbats av en allvarlig brännskada 

och genomgått en lång rehabilitering får en förändrad syn på sig själv och på livet, hela 

livsvärlden förändras. Starka känslor som sorg, skam och ilska genomsyrar 

tillfrisknandet och påverkar både den drabbade människan och dess anhöriga. Anhöriga 

har en framträdande positivt betydande roll för den brännskadades rehabilitering och 

välbefinnande. De kan ofta hjälpa den brännskadade att hålla sig påmind om vem hon är 

och hjälpa henne så identiteten inte upplevs gå ytterligare förlorad. Yrkesrollen är för 

den brännskadade också av stor vikt eftersom identiteten visar sig vara starkt knuten hit. 

Sjukvården bidrar med en trygghet som är svår att lämna och hur denna kan förbättras 

visas i implikationerna för sjuksköterskan. Resultatet av studien visar på vikten av att 

sjuksköterskan har kunskap och förståelse om en allvarligt brännskadad människas 

livsvärld så att denne känner sig trygg. Detta är av vikt för den brännskadades 

välbefinnande eftersom det både är en fysisk och psykisk traumatiserande upplevelse att 

drabbas av en brännskada. På grund av det kommer sjuksköterskans bemötande och 

vård påverka den brännskadades tillfrisknande både i det fysiskt akuta skedet och även i 

ett senare skede där mycket kan komma att handla om upplevelsen av en förändrad 

identitet och existentiella funderingar.  
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Bilaga 1 

Översikt av analyserad litteratur 

 

 Perspektiv Syfte Metod Resultat 

Titel: Life 

after burn 

injury: 

Striving for 

regained 

freedom 

Författare: 

A.L. Moi & 

E. Gjengedal 

Tidsskrift: 

Qualitative 

Health 

Research 

Årtal: 2008 

 

Fenomenologisk 

ur ett 

patientperspektiv 

Att utforska och 

beskriva livskvalitén hos 

personer som drabbats 

av allvarlig brännskada. 

Intervju med 14 

personer, i 

genomsnitt 14 

månader efter 

brännskadan. 7,5- 

62 % TBSA. 

Deltagarna valdes 

ut av en 

plastikkirurg på ett 

brännskadecentrum 

i Norge. 

 

Presenteras i 4 teman: 

Att möta det extrema, 

en avbruten 

livshistoria, att 

acceptera det som inte 

går att förändra och 

att ändra det som går 

att förändra. 

 

Titel: 
Memories of 

Pain After 

Burn Injury- 

The Patient´s 

Experience 

Författare: 

O. Tengvall, 

M. Wickman 

& Y. 

Wengström 

Tidsskrift: 

Journal of 

Burn Care & 

Research 

Årtal: 2010 

 

Kvalitativ ur ett 

patientperspektiv 

Att beskriva 

brännskadade patienters 

erfarenheter och minne 

av smärta under 

brännskadevård och att 

skapa en djupare 

förståelse för hur 

patienterna klarar av 

dessa erfarenheter. 

Intervju med 12 

brännskadade 

personer (åtta män, 

fyra kvinnor) 6-12 

månader efter 

brännskadan. 

Deltagarna hade 

brännskador på 3-

40 % TBSA. 

Intervjuerna 

spelades in på band 

för att sedan 

transkriberas. 

Resultatet är uppdelat 

i olika teman om 

minnen som patienten 

bär med sig från de 

stadier hon/han gått 

igenom: ‖Minnen från 

själva olyckan‖, 

‖minnen från akut 

transport/mottagning‖, 

‖minnen från 

brännskadeenheten‖ 

och ‖att komma hem‖. 

Titel: The 

experience 

of life after 

burn injury: 

a new bodily 

awareness 

Författare: 

A.L. Moi, 

H.A. 

Vindenes & 

Fenomenologisk 

ur ett 

patientperspektiv 

Att beskriva den 

brännskadades 

upplevelse av sin 

skadade kropp. 

Intervju med 14 

personer (11 män 

och 3 kvinnor), i 

genomsnitt 14 

månader efter 

brännskadan. I 

genomsnitt 33 % 

TBSA.  Deltagarna 

valdes ut av en 

plastikkirurg på ett 

Upplevelser av den 

brännskadade kroppen 

beskrivs som en ökad 

medvetenhet om 

kroppen och en ökad 

närvarande upplevelse 

av kroppen (kliandet, 

smärtor), att vara 

obekant med sin 

kropp och upplevelser 
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E. Gjengedal 

Tidsskrift: 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Årtal: 2008 

 

brännskadecentrum 

i Norge. 

av att kroppen är ett 

hinder i vardagen. 

 

Titel: Rising 

from the 

ashes: 

Stories of 

recovery, 

adaption and 

rediliency in 

burn 

survivors 

Författare: 
N.R. 

Williams, M. 

Davey & K. 

Klock-

Powell 

Tidsskrift: 
Social work 

in health 

care  

Årtal: 2003 

 

Kvalitativ ur ett 

patientperspektiv 

Att förstå den 

brännskadades 

anpassning tillbaka till 

livet efter traumat och 

hur de upplevde 

rehabiliteringsprocessen. 

Intervju med åtta 

allvarligt 

brännskadade 

personer (fyra män 

och fyra kvinnor) 

valde att delta i 

studien under 

Phoenix Society‘s 

International Burn 

Survivor‘s 

Conference i San 

Fransisco. 

Intervjuerna 

spelades in på 

band.  

Presenteras i 4 

huvudteman: 

‖Förluster‖ (av 

självkänsla, relationer, 

självständighet och 

roller), ‖vinster‖ (av 

självkänsla, rollen i 

relationer till andra, 

självständighet och 

identitet), ‖anpassning 

och hanteringssätt‖ 

(depression, ilska, 

andlighet, stödgrupper 

och relationer) och 

‖relationen med 

andra‖ (familj, vänner 

och professionella). 

 

Titel: The 

meanings of 

quality of 

life: 

Interpretive 

analysis 

based on 

experiences 

of people in 

burns 

rehabilitation 

Författare: 
M.C.S. 

Costa, L.A. 

Rossi, L.M. 

Lopes & 

C.L. Cioffi 

Tidsskrift: 
Rev Latino-

am 

Hermeneutisk ur 

ett 

patientperspektiv 

Att förstå innebörden av 

livskvalité bland 

människor som 

rehabiliterats under lång 

tid. 

Semi-strukturerad 

intervju med 19 

personer (12 män 

och 7 kvinnor) som 

drabbats av 

allvarlig 

brännskada och 

varit under 

rehabilitering 

under minst 12 

månader. 

Intervjuerna 

spelades in på band 

för att sedan 

transkriberas. 

 

Innebörden av 

begreppet god 

livskvalité för dessa 

människor definieras 

som att ha goda 

relationer, att ha ett 

jobb, att uppleva 

hälsa, att känna sig 

normal och uppleva 

autonomi. 
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Enfermagem  

Årtal: 2008 

 

Titel: Return 

to work after 

burns: A 

qualitative 

research 

study 

Författare: 

S.P. Mackey, 

R. Diba, D. 

McKeown, 

C. Wallace, 

S. Booth, 

P.M. Gilbert 

& B.S. 

Dheansa 

Tidsskrift: 

Burns 

Årtal: 2008 

 

Kvalitativ ur ett 

patientperspektiv 

Att undersöka vilka ‖hur 

frågor‖ och ‖varför 

frågor/orsaker‖ som 

finns då den 

brännskadade patienten 

skall återgå till arbetet. 

Att undersöka deras 

erfarenheter från att 

återgå till arbetet efter 

de har lämnat sjukhuset 

Semi-strukturerad 

intervju med 23 

personer med 

brännskador på 

mellan 10-25% 

TBSA. Personerna 

valdes ut från 

QVH Burns 

Center´s databas. 

Deltagarna hade 

behandlats mellan 

1998 och 2006. 

Patienter vars 

brännskador var 

självförvållade 

valdes bort.  

 

Presenteras som fem 

olika grupper som 

förklarar på vilket sätt 

de olika deltagarna 

hade påverkats av sin 

brännskada: ‖De 

besegrade‖ ‖De 

nedtyngda‖ ‖De 

känslopåverkade‖ ‖De 

oförändrade‖ ‖ och 

‖De starkare‖. 
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Bilaga 2 

Modell för artikelgranskning 

 
 

Ja  Delvis  Nej  Vet ej  

Frågeområde A. Syfte  
1. Är syftet med studien tydligt  

beskrivet?   3  2  1  0  

Kommentar:__________________________________________________________________

__  

Ja  Delvis  Nej  Vet ej  

Frågeområde B. Metod  
2. Redogörs för vilken kvalitativ  

metod som har använts?  3  2  1  0  

 

3. Är designen av studien relevant  

för att besvara frågeställningen? 3  2  1  0  

Kommentar:__________________________________________________________________

_____  

 

Ja  Delvis  Nej  Vet ej  

Frågeområde C. Urval  
4. Är urvalskriteriet för  

undersökningsgruppen tydligt  

beskrivna?   3  2  1  0  

 

5. Beskrivs var undersökningen  

genomfördes?   3  2  1  0  

 

6. Beskrivs var undersöknings-  

gruppen kontaktades?  3  2  1  0  

 

7. Beskrivs när undersöknings-  

gruppen kontaktades? 3  2  1  0  

 

8. Beskrivs hur undersöknings-  

gruppen kontaktades?  3  2  1  0  

 

9. Beskrivs vilken urvalsmetod  

som användes (ex. strategiskt  

urval, snöbollsurval, teoretiskt  

urval)?   3  2  1  0  

 

10. Beskrivs den inkluderade  

Undersökningsgruppen på ett  
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tydligt sätt (ex. ålder, kön,  

utbildning)?   3  2  1  0  

 

11. Är undersökningsgruppen  

lämplig?   3  2  1  0  

Kommentar:__________________________________________________________________

_____  

 

Ja  Delvis  Nej  Vet ej  

Frågeområde D. Datainsamling  
12. Beskrivs vem som utförde  

datainsamlingen ?  3  2  1  0  

 

13. Beskrivs vilka datainsamlings-  

metoder som använts på ett  

tydligt sätt (vilken typ av frågor  

som användes)?  3  2  1  0  

 

14. Är data systematiskt samlade  

(finns formulerade frågeområden,  

intervjuguide)?  3  2  1  0  

Kommentar:__________________________________________________________________

_____  

 

Ja  Delvis  Nej  Vet ej  

Frågeområde E. Dataanalys  
15. Beskrivs hur begrepp, teman och  

kategorier är utvecklade och tolkade  

på ett tydligt sätt ? (ex. finns  

beskrivning/tabell över hur  

kondensering och abstraktion skett,  

citat som stärker)  3  2  1  0  

 

16. Är analys och tolkning av resultat  

diskuterade?   3  2  1  0  
 

17. Är resultaten trovärdiga?  3  2  1  0  

 

18. Är resultaten pålitliga?  3  2  1   0  

 

19. Finns stabilitet och överens-  

stämmelse?   3  2  1   0  

Kommentar:__________________________________________________________________

_____  

 

Ja Delvis Nej Vet ej  

Frågeområde F. Etiska frågor  
20. Finns det tillräckligt beskrivet  

hur deltagarna informerats?  
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(muntligt, skriftlig, frivillighet,  

konfidentialitet)  3  2  1  0  

 

21. Finns det beskrivet om forskarna  

har inhämtat informerat  

samtycke?   3  2  1  0  
 

22. Har etisk kommitté godkänt  

23. studien (eller diskuteras detta)? 

3  2  1 0  

 

Kommentar:__________________________________________________________________

_____  

 

Ja  Delvis  Nej  Vet ej  

Frågeområde G. Diskussion  
24. Är de tolkningar som presenteras  

baserat på insamlad data?  3  2  1 0  

  

25. Går det att återkoppla resultaten  

till den ursprungliga forsknings-  

frågan?   3  2  1  0  

 

26. Har resultaten klinisk  

relevans?   3  2  1  0  

 

27. Diskuteras metodologiska  

brister och risk för bias?  3  2  1  0  

Kommentar:__________________________________________________________________

_____  

Sammanvägd poängbedömning  
 

Den erhållna poängen (3, 2 eller 1) för varje frågeområde ovan summeras. Hösta poäng är 21 

och lästa poäng är 7. Den sammanvägda bedömningen, Hög, medelhög eller låg ringas in.  

 

Hög vetenskaplig kvalitet (19-21p)  

Medelhög vetenskaplig kvalitet (12-18p)  

Låg vetenskaplig kvalitet (7-11p) 
 


